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Koolimaja
arhitektuuriLümanda Majas
konkursi
võitis
„Kaaremaa“
käivad hoogsalt
H

ariduse 13 koolihoone
(praegune Saaremaa ühisgümnaasium, tulevane
põhikool) sisearhitektuuri ja arhitektuurikonkursi I preemia (9000
eurot) pälvis ideekavand märgusõnaga „Kaaremaa“.
II preemia (7000 eurot) sai
ideekavand märgusõnaga „Oaas“
ja III preemia (5000 eurot) „Sapere
aude“. Ergutuspreemia (2000 eurot) otsustati anda ideekavandile
märgusõnaga „Kollane allveelaev“.
Žürii, kuhu kuulusid Saaremaa
valla abivallavanem Helle Kahm
(esimees), Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro,
Eesti
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PilleArhitektide
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Grimitliht,
otsusplaanipäraselt.
oli võidutöö
Foto: Valmar Voolaid
maastikuarhitektuurset lahendust, sobivust ümbritsevasse keskkonda;
puhul üksmeelne.
eeldatavaid ekspluatatsioonikulusid ja kavandi eeldatavat ehitusmaksumust.
Kokku laekus konkursile 8 tööd,
neist žüriile hindamiseks esitati 7.
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Üksmeelne otsus
veel mis
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ja samas
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siseruumide
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ja seda
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Avaneb
projektiEttevõtlustoetuste taotlusvoor

auhinnad on
jagatud

Mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor on avatud 1.
aprillist kuni 18. aprillini kell 16.00. Toetust
antakse kogukonna ja valla arengule suunatud
tegevuste/ürituste toetamiseks ning samuti
Saaremaa
vallavalitsuskaudu
koostöös
Saaremaa
teiste
rahastamisallikate
esitatavate
proEttevõtjate
Saare Arenduskeskuse
SA,
jektide
omafiLiidu,
nantseeringu
katmise toetamiseks.
Saarte
Koostöökogu
MTÜ,
Visit
Saaremaa
Tegevused,
mis toetuse
abil ellu
viiakse,
peaMTÜ
ning Muhu
ja Ruhnu valdadega töötas
vad
toimuma
valla haldusterritooriumil,
olema
välja ühtse
Saare
maakonna
suunatud
valla
elanikele
ja/võiettevõtjate
esindama tänuvalda
ja tunnustusürituse
kontseptsiooni,
mille
laiemale
üldsusele väljaspool
valla haldusterpeamiseks eesmärgiks oli leida üheskoos
ritooriumi.
võimalused
Saare
maakonna
edukate
etteMaksimaalne
toetussumma
taotluse
kohta
on
võtete
iga-aastaseks
märkamiseks
erinevate
3000
eurot.
Ürituste läbiviimist
toetatakse
85%
tunnustuskategooriate
kaudu. omafinantprojekti
eelarvest ja kaasrahastatava
9.–20. toetamise
septembrini
oli kõikidel
asutustel,
seeringu
korral
85% minimaalsest
ettevõtetel,
kodanikuühendustel ja eraisikutel
omafi
nantseeringust.
võimalus
esitada
kandidaate.
seati
Enne toetuse
esitamist
tehtud Kokku
kulutused
ei
ülestoetuskõlblikud.
82 ettevõtte/tegija
kandidatuur üheksas
ole
Projektitoetust
antakse
kategoorias.
Enim ettepanekuid
tehti aasta
järgmistes
valdkondades:
kultuur; harrastusja
startija, aastatervishoid
turundustegu/koostööprojekt/
võistlussport;
ja sotsiaalhoolekanne,
turundaja ja aasta
tööandja kategooriates.
siseturvalisuse
ja rahvatervise
ennetustöö;
Parimad
maksumaksjad
selgitati
välja
haridusja teadustegevus;
külaelu
arendamimöödunud
kalendriaastaparendamine
füüsilise isiku
ne;
füüsilise elukeskkonna
(sh
tulumaksu laekumise
järgi maksutolkorteriühistute-,
keskkonnakaitseja ja
muinliameti andmetel.
Kategooriasse
„Aasta
suskaitsealane
tegevus);
koguduste tegevus
ja
ettevõtja“ selparendamine.
aastal avatud voorus kandisakraalehitiste
daate
esitada
ei saanud.
Tegemist
on siiani
Toetuste
taotlejaks
saavad
olla kodanikuolnud Saaremaa
Ettevõtjate
Liidu poolt
välja
ühendused,
kes on
registreeritud
ja tegutseantava
mis ning
oli juba
aasta
vad
vallanominatsiooniga,
haldusterritooriumil
loetletud
alguses väljavõi
antud.
Alates 2020.
aastast
valdkondades
elukeskkonna
parendamise
on kohaliku
aga võimalus
ka sellesse
kategooriasse
või
omaalgatuse
arengule
kaasaaitakandidaate
esitada.
misega.
Toetust
ei saa taotleda vallavalitsuse
Kategooriate
võitjad,
kes eraõiguslikud
pärjati Vello
hallatavad
asutused
ja valla
Kaaseni autoritööga
„Tallates tormituult“,
juriidilised
isikud.
kuulutati
välja ettevõtlusauhindade
Projektitoetuse
eraldamise otsustabtänugalal
vallava10. oktoobril
Kuressaare
kultuurikeskuses.
litsus
hiljemalt kolme
kuu jooksul
pärast taotluse saamist valdkondlike hindamiskomisjonide
Saare maakonna
ettevõtlusettepanekute
alusel, arvestades
sealjuures: vasauhindade
2019:
tava
valdkonnasaajad
eelarveliste
vahendite olemasolu;
projekti objekti või tegevuse sisalduvust
Aasta tööandja – Incap Electronics Estonia OÜ
arengukavades
ja olulisust valla üldise arengu
Nominendid: Saaremaa Tarbijate Ühistu ja Kingli
seisukohalt;
projekti
eelarve kulude põhjendaGrupp OÜ
tust; taotleja võimekust projekti elluviimisel ja
Aasta eksportija
– Balticprojekti
Workboats
AS
edasist
jätkusuutlikkust;
elluviimiseks
Nominent:
Incap Electronics sh
Estonia
OÜ omafivajalike
finantsressursside,
taotleja
Aasta investeering/investeerija/arenduspronantseeringu
olemasolu; toetusest kasusaajate
jekt –
Hõbekeskus OÜ, Thule
Koda
arvu;
tegevusvaldkondade
mitmekesisust.
Nominendid:
Tullio kõigi
Liblik ja
Kingli Grupp
OÜtuleb
Taotlused koos
nõutud
lisadega
esitada
elektrooniliselt
läbi taotluskeskkonna,
Aasta ettevõtja
– Arensburg
OÜ ja Terje Nepper
mis
asub
aadressil
toetused.saaremaavald.
Aasta
startija
– Saaregurmee
OÜ
ee.
Taotlus peab
esitatud MTÜ
hiljemalt
18.
Nominendid:
Saareolema
KEK Muuseum
ja Wabaaprillil
kella
16.
riigi Purjelaevaühing MTÜ
Täpsem info on saadaval Saaremaa valla
Aasta uuendaja/novaator/rohetehnoloogia
kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/mitrakendus – TalTech väikelaevaehituse kompetetulundusliku-tegevuse-toetamine.
tentsikeskuse
iselaeva projekt
NYMO kohta
Lisainfot projektitoetuste
taotlemise
Nominendid:
Great
OÜ
ja
Eleon
AS
saab Saaremaa vallast tel 452 5031, veiko.viil@
Aasta inimene/tegu
turismis
– Itel
Land
saaremaavald.ee
(Veiko
Viil) või
452Sound
5169,
Festival, Piidivabrik MTÜ
maire.kaarid@saaremaavald.ee
(Maire Käärid).
Nominendid: Antarktika200 ekspeditsioon
ja
Veiko Viil,
Wabariigi Purjelaevaühing
MTÜ
arenduse peaspetsialist

Aasta turundustegu/koostööprojekt/turundaja – Ott Tänak
Nominendid: Lahhentagge OÜ ja Kuressaare
tänavafestival
Parim toiduaine – Öun Drinks OÜ
Nominendid: Saare Leib OÜ ja Saaregurmee OÜ
Väikeste
saarlaste tervitamine
ja sünnikirjade
Parim toode/teenus
– Tihemetsa
Kala OÜ
üleandmine
toimub
sellest
aastast
sagedamini.
Nominendid: HTM Karolin OÜ ja Ehtne
Saaremaa
Pidulik
vallavanema vastuvõtt Kuressaare kulTulundusühistu
tuurikeskuses on senise kolme kuu asemel üle
Parimkuu.
maksumaksja
(kuniürituse
15 töötajat)
– Kingli
kahe
Sagedasemat
korraldamist
Steel OÜ
toetasid
ka osavallakogud.
Nominendid:
Composite Plusüleandmise
OÜ, Metra AP
OÜ
Järgmised sünnikirjade
ürituParim
maksumaksja
(üle
15
töötaja)
–
Baltic
sed on mais, juulis, septembris ja novembris.
Workboats
AS
Jätkuvalt
saadetakse
peredele kutsed, esinevad
Nominendid:jaMerinvest
OÜ ja Saaremaa Tarbijate
laululapsed
tervitab vallavanem.
Ühistu
Olete väga oodatud!
Renate
Pihl, arenduse
ja
Monika
Sarapuu,
kommunikatsiooni
peaspetsialist
lastekaitseteenistuse
juhataja

Sünnikirju antakse
nüüd üle kahe
kuu tagant
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Ehitisregistri andmed
tuleb korrastada
Ehitisregistri korrektsed andmed on olulised
hoonete ohutuse hindamiseks ning otsuste
langetamiseks taristu rajamisel või prügiveo
korraldamisel. Samuti on registris kajastatavad andmed vajalikuks informatsiooniallikaks
kinnisvara konsultantide ning hindajate töös
ostu-müügi tehingute koostamisel ning
kindlustusmaakleritele kinnisvara kindlustamisel.
Kuigi riik ei ole kehtestanud rahalisi sanktsioone andmete korrektsuse tagamiseks,
kutsume Sind, hea Saaremaa valla kodanik,
üles kontrollima ning vajadusel ka korrastama oma ehitiste andmeid ning kandma
ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Ehitisregistrisse kantakse hooned, mille
ehitusalune pind on suurem kui 20 m² või
mis on kõrgemad kui 5 m. Ehitusseadustiku
ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse
§26 järgi tuleks korrastada ehitisregistri
andmed 2020. aasta 1. jaanuariks. Oma
hoonete kohta käivat informatsiooni saad
kontrollida veebilehel www.ehr.ee, sisestades otsingusse kinnistu aadressi või
katastritunnuse.
Hoonete registrisse kandmiseks ning
andmete korrastamiseks tuleb omanikul
esitada Saaremaa vallavalitsusele andmete
esitamise teatis ja ehitise mõõdistusjoonised,
kust selguvad ehitise olulised tehnilised andmed ning dokumendid, mis näitavad ehitise
püstitamise õiguslikku alust. Õiguslikul alusel
püstitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine
on riigilõivuvaba. Kui tegemist on ebaseaduslikult püstitatud ehitisega, tuleb alustada selle seadustamist. Andmete esitamise teatise
vormid on kättesaadavad aadressil
www.mkm.ee/eesmargid-tegevused/
ehitus-ja-elamumajandus/ehitisregister.
Kasutuslubade puhul ei pea paika ka väide,
et 1. jaanuarist 2020 nõuab riik kasutusloa
olemasolu kõigile hoonetele. Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus ning
selle käsitlemise kord 1. jaanuarist 2020 ei
muutu.
Kui soovid infot oma kinnistul olevate hoonete kohta või kuidas neid registrisse kanda,
siis esita teabepäring valla üldmeilile vald@
saaremaavald.ee või võta ühendust Saaremaa vallavalitsuse registrispetsialistiga Kadri
Rea e-posti teel kadri.rea@saaremaavald.ee
või telefonil 452 5092.

Projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 15.10. kuni 31.10.2019 on avalikul
väljapanekul:
Kuressaare linnas Kadaka tn 1 ja Tehnika
tn 4 maaüksuse detailplaneeringu alal asuva
Tehnika tn 4 kinnistu detailplaneeringujärgset
kasutusotstarvet täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu. Eelnõuga võimaldatakse
Tehnika tn 4 kinnistul planeeritud äri- ja elamumaa kasutusotstarbe osakaalu muutmist
erinevalt esialgsest lahendusest.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa
Vallavalitsuse kodulehel ja aadressil Kuressaare, Tallinna tn 10, tuba 306. Ettepanekud
ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa
Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.

VALLAVOLIKOGU
ISTUNGILT
Vallavolikogu kinnitas Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020–2023.
Strateegia koostamine ja kinnitamine koosnes
kokku seitsmest etapist: 1) informatsiooni
kogumine vallavalitsuse struktuuriüksustelt,
hallatavalt asutustelt ja sõltuvatelt üksustelt, 2)
dokumendi eelnõu koostamine rahandusteenistuses, 3) heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine valitsuses, 4) avalikustamise protsess,
5) avalikustamisel tehtud muudatusettepanekute läbivaatamine valitsuses, 6) strateegia
heakskiitmine valitsuses ja suunamine volikogu
menetlusse ning 7) volikogu menetlus ja strateegia kinnitamine.
Eelarvestrateegia eelnõu oli suunatud läbivaatamiseks ka kõigile kogukonna- ja osavallakogudele, samuti toimusid avalikud arutelud
Kuressaares ja Orissaares. Strateegiale tegid ettepanekuid nii üksikisikud kui ka osavallakogud.
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Erahuvikoolid ja spordiklubid saavad taotleda laste ja noorte huvitegevuse toetust
Laste ja noorte huvitegevuse toetust saavad
taotleda Saaremaa vallas tegutsevad erahuvikoolid ja spordiklubid, kelle tegevus on seotud
6–19-aastastele lastele ja noortele huvihariduse või huvitegevuse pakkumisega. Toetuse
taotlemine toimub elektroonilises keskkonnas
(haridus.saaremaavald.ee). Taotluste esitamise
tähtajaks on 10. november.
Taotlusele tuleb lisada taotleja järgmise aasta
huvihariduseks või -tegevuseks planeeritud
eelarve ning tegevusplaan ja treenerite või
juhendajate erialast haridust tõendava dokumendi koopia, v.a kui treenerile on omistatud
treenerikutse.
Esmataotlejal tuleb lisada ka põhikiri ning koo-

pia treening- või tegevuskoha või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendavast lepingust.
Vallavalitsus kinnitab toetuse suuruse ja
toetatavate laste arvu pärast 2020. aasta
vallaeelarve vastuvõtmist. Toetuse eraldamise
eelduseks on, et toetuse taotlejal puuduvad
võlgnevused Saaremaa valla ja tema hallatavate
asutuste ees.
Toetust antakse sihtotstarbeliselt juhendajate
või treenerite töötasudeks, treeningpaikade või
õpperuumide majandamiskulude katteks, õppevahendite soetamiseks ning muudeks õppetegevusega seotud kulude katteks. Erahuvikool
või spordiklubi on kohustatud esitama oma
andmed Saaremaa valla huvihariduse registrisse.

Laste ja noortega tegelevatel juhendajatel või
treeneritel peab olema vastavalt erahuvikooli
või spordiklubi poolt läbi viidavatele huvitegevustele kas erialane haridus, kehakultuurialane
kõrgharidus, pedagoogiline kõrgharidus või Eesti
kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval
spordialal vähemalt treeneri kutse neljas tase.
Erahuvikoolide õppekavad peavad olema registreeritud ka Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
Täiendav info: Helen Vainula, registrispetsialist, tel 452 5064, helen.vainula@saaremaavald.
ee; Lindia Lallo, noorsootöö ja huvihariduse
peaspetsialist, tel 452 5069, lindia.lallo@saaremaavald.ee.

Talsi ja Saaremaa vald sõlmisid koostöölepingu

A

ugusti lõpus tunnistas vallavolikogu
Lätis asuva Talsi valla Saaremaa valla
sõprusomavalitsuseks. Omavalitsuste
vaheline koostööleping allkirjastati möödunud
nädalal, 8. oktoobril Kuressaare raekojas.
Ehkki Saaremaa valla jaoks on see esimene
sõprusleping, on Talsi ja Saaremaa vaheline
koostöö kestnud juba enam kui kümmekond
aastat. Saaremaa mitmel omavalitsusel, nagu
Kuressaare, Leisi, Lääne-Saare ja Orissaare, ning
Saare maavalitsusel olid Talsi piirkonnaga pikaajalised koostöösuhted ja sõlmitud ka vastavad
lepingud. Pärast 2017. aasta oktoobris toimunud
omavalitsuste ühinemist otsustas vallavalitsus,
et seniseid sõprussuhteid automaatselt ei pikendata ja välisriigi kohaliku omavalitsuse tunnistamise Saaremaa valla sõprusomavalitsuseks
otsustab vallavolikogu.
Talsi vald tegi juunis ettepaneku koostöösuhete
jätkamiseks ja vastava lepingu uuendamiseks.
Vastavalt sõlmitud lepingule jätkatakse koostööd
ennekõike kultuuri, hariduse ja sotsiaaltöö valdkonnas. Eesmärgiks on korraldada ka noorte,
haridustöötajate, tudengite, ettevõtjate, taidlejate
ja teiste huvigruppide delegatsioonide vahetust,
samuti vahetada infot EL-i ja teiste fondide rahastamisvõimaluste kohta ning leppida kokku võimalike koostööprojektide ettevalmistamise osas.
Talsi valla omavalitsusjuht Dainis Karols
märkis, et kokku saadakse vähemalt kord aastas,
arutamaks ka igapäevatöös ette tulevaid küsimusi. „Oleme väga tänulikud, et teie esimene
allkirjastatud koostööleping on Talsi vallaga.

Talsi valla omavalitsusjuht Dainis Karols, Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ja vallavanem Madis Kallas rõõmustavad pikaajalise koostöö jätkumise üle.
FOTO: Valmar Voolaid

Hoolimata kõigist toimunud muudatustest,
nii territoriaalses kui ka isikute mõttes, meie
sõprus jätkub. Peale visiiti oleme veendunud, et
meie koostöö saab olema tugevam kui kunagi
varem,“ kinnitas Karols. „Koos suudame teha

palju ning me loodame, et tulevikus saame
ellu viia ühiseid projekte ja üksteiselt õppida.
Suur tänu meie kutsumise eest ja me ootame
rõõmuga meie edasist koostööd!“
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VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Lumetõrje Torgu ja Salme piirkonnas
Vastavalt riigihanke tulemustele andis vallavalitsus 8. oktoobri istungil korralduse sõlmida Iide
piirkonnas lumetõrje leping OÜ-ga Puu & Muu,
Kaunispe ja Rahuste piirkonnas FIE-ga Valdur
Ranna Risti Talu, Tiirimetsa piirkonnas OÜ-ga
Kadastiku Õunaaed ja Lahetaguse piirkonnas
OÜ-ga Lahe Veis.
Samas lükati tagasi OÜ Kiilut pakkumus Salme
aleviku lumetõrjeks, kuna selle osaühingu esitatud teenuse ühe töötunni hind ületab hankelepingu eeldatavat maksumust.
Kuna Mõntu ja Imara piirkonna lumetõrjeks ei
tehtud ühtegi pakkumust, otsustas vallavalitsus
korraldada samas piirkonnas väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hanke ja saata hanke alusdokumendid OÜ-le Puu & Muu ning OÜ-le Tulimaa.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus.
Vallavalitsus otsustas 15. oktoobri istungil
korraldada avatud hankemenetluses riigihanke
lumetõrjeks Salme aleviku piirkonnas. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult
soodsaim pakkumus.
Vallavara müük
Vallavalitsus otsustas võõrandada otsustuskorras Kärla aleviku Kase tn 4 ja Kase tn 5 korteriühistutele hinnaga 1000 eurot kaasomandisse
võrdsetes mõttelistes osades vallale kuuluva Kase
tn 4a kinnistu, millel asub puudekuur. Mõlema
kortermaja elanikud on aastakümneid kasutanud
seda kuuri küttepuude hoiustamiseks.
Avalike ürituste load
Vallavalitsus andis 8. oktoobri istungil MTÜle
Saaremaa Ralli loa 52. Saaremaa ralli korraldamiseks 11.-12. oktoobril valla tänavatel ja teedel.
Samuti anti luba MTÜ-le võimlemisklubi Flex
avaliku ürituse „Heategevuslik kohvik lossipargis“
korraldamiseks 11. oktoobril kell 18–22.

15. oktoobri istungil andis vallavalitsus loa
MTÜ-le Saaremaa Kolme Päeva Jooks 46. Saaremaa kolme päeva jooksu korraldamiseks 18.
oktoobril kell 9.00–18.30 ja 20. oktoobril kell
8.00–15.30 Kuressaare linna tänavatel ning
19. oktoobril kell 9.00–17.00 Torgu piirkonnas
Iide külas.
Raha eraldamine
Valitsuse 15. oktoobri istungil anti korraldus
eraldada reservfondist 600 eurot Urmo Rausi
koostatud kataloogi trükkimiskulude hüvitamiseks. Kataloogis tutvustatakse Kuressaare Laurentiuse kiriku klaasimaale ja selles on MTÜ Visit
Saaremaa tervitus ehk Saaremaa tutvustus.
Samuti eraldas valitsus reservfondist 475,44
eurot autopark Metra OÜ-le ja Kalle Bussid
OÜ-le Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Kuressaare
gümnaasiumi õpilastele „Ajalootund ratastel“
läbiviimise transpordikulude hüvitamiseks. Ajalootund korraldati 25. septembril seoses 75.
aasta möödumisega eestlaste suurpõgenemisest
läände ja sõrulaste küüditamisest Saksamaale.
Tunnis osales ligi 120 õpilast ning nad sõidutati
Sõrve – Mõntule, Säärele ja Jämajale.
Sõiduplaanide muudatused
Kuna SV Torutööd toimetab 21. oktoobrist kuni
10. novembrini Kuressaare Veevärgi tellimisel
Kuressaares Torni ja Karja tn vahelisel alal, ei peatu
sel ajavahemikul maakonnaliinide bussid Kesklinna ja Keskväljaku peatustes. Linnaliinide osas ei
muutu midagi, sest linnaliinibussid saavad Tallinna
10 parklast läbi, aga maakonnaliinide bussid ei
mahu sealt läbi.
Maakonnaliin nr 2316 sõidab alates 1. novembrist Kärlalt tulles enne Kihelkonnalt läbi
ja seejärel Kõrusele. Muudatus tehti selleks, et
Kihelkonnalt saaks sõita Kõrusele ratsatrenni.
Kõruselt edasi Veerele sõidab buss tellimusel.
Liini lõpp-peatus on endiselt Kihelkonnal.

Tegevuse toetamine
Vallavalitsus otsustas 15. oktoobri istungil
toetada tulundusühing Tiiu Tanu tegevust ja
vabastada ta Kuressaares Lossi tn 1 asuvate
keldriruumide üüri tasumisest tänavu oktoobris,
novembris ja detsembris.
Aluseks on Tiiu Tanu juhatuse liikme Raili
Rüütli pöördumine, milles tehakse vallavalitsusele ettepanek toetada Tiiu Tanu edasist
tegevust ja kompenseerida talle ehituse
käigus saamata jäänud tulu kolme kuu üüri
ulatuses eelkõige seoses sellega, et 2019. a
ooperipäevade ajal oli kaupluse sissepääs pool
nädalat täielikult suletud aedadega ja kliendid
ei saanud poodi sisse.
Tiiu Tanu on oma iseloomult pigem MTÜ või
seltsing, kelle nimekirjas on pensionäridest
Saaremaa valla elanikud, kes toovad oma käsitööesemeid müüki ja käivad vabatahtlikkuse
alusel kaupluses neid müümas. Ühingu prioriteet
ei ole tulu vaid see, et üksikutel vanainimestel ja
käsitööga tegelevatel inimestel oleks Saaremaal
mingi väljund.
Tee avalikuks kasutamiseks määramine ja
mitte määramine
Vallavalitsus määras 15. oktoobri istungil avalikku kasutusse eraomandis oleva Selgase-Abula
külatee 4830140 lõigu KM 1,054-1,994, Selgase külatee 4830041 lõigu KM 0-0,990 ja
Kuumi külatee 3010597 lõigu KM 2,332-3,319
osas.
Samas otsustas vallavalitsus mitte algatada
Valjala piirkonnas Jursi külas asuvate Looääre
tee (tee nr 8580318) ja Vana-Varve tee (tee nr
8580174) avalikku kasutusse määramist.
Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja
korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris http://delta.andmevara.
ee/saaremaa_vald.
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Koolimaja arhitektuurikonkursi võitis „Kaaremaa“
Algus lk 1

1

3

KÜSIMUS

Järgmisel nädalal saab Saaremaa
vald kaheaastaseks. Mis väärib
tehtust esile tõstmist ja mida
saaks paremini teha?

KAAREMAA. Tegu on põhjalikult läbitöötatud lahendusega, milles
on mõtestatud kõiki võistlustingimustes nimetatud olulisimaid ülesandeid. Väliruum on lahendatud tervikuna ja seotud hästi siseruumiga. Sisearhitektuuris on tundlike ja väikeste sekkumiste keskkonda nutikalt muudetud.

KOLLANE ALLVEELAEV. Julge, selgelt eristuv arhitektuurne välisfassaadi lahendus. Ruumiprogramm lõpuni läbi töötamata. Lähtutud
plaanilahenduses olemasolevast olukorrast.

*Piltide juures olevad tekstid on žürii hinnangud.

SAPERE AUDE. Nutikalt ja tundlikult uute ümberehitatavate mahtudega mõtestatud sissepääsud. Klaaspindadega liigendatud suuremad mahud. Sisearhitektuurne lahendus on nõrgalt materjalide
ja mööbli osas läbi lahendatud. Läbi nelja korruse avatud trepp on
küsitav.

OAAS. Efektne arhitektuurne sissepääs, mis loob kooliruumi mitmekülgseks kasutamiseks palju võimalusi. Voolav disain seob hästi
väliruumi siseruumiga. Peasissepääs on lõpuni lõpetamata. Plaanilahenduselt ei ole söökla tulevasel koolil toimiv lahendus. Sisearhitektuuris on materjalide kirjeldus puudulik.

Mõned märksõnad võidutööst „KAAREMAA“
Arhitektuurse lahenduse lähtepunktiks on luua terviklik ja mitmekülgne
õpikeskkond, mis võimaldaks õppetegevust korraldada ühtviisi hästi
nii sise- kui ka väliruumis. Uue lahendusega on eesmärk elavdada piki
koridore liikumist, kujundades voolava ja sportlikuma ruumi.
Oluline arhitektuurne eesmärk on dialoog uue ja ajaloolise kihistuse
vahel. Juurdeprojekteeritud maastiku- ning sisearhitektuursed lahendused on selgelt eristuvad.
Maastikuarhitektuurses fookuses on: kaaremaa trepistikest ja tasapindadest kujunev spordirada.
Peaväljak: sein projektsioonidele/kinole, kohvik, suursündmused,
avatud/avalikud tegevused.
Liiklusskeemi põhimõtted jäävad samaks. Olemasolev jalakäija- ja
kergliiklusteede võrgustik on asendatud uue katendiga ja korrastatud.
Ligipääs kinnistule on tagatud ida-, põhja- ja läänekülgedelt.
Sõidukite sissepääs kinnistule toimub ida- ja lääneküljelt. Mõlemat
sissepääsu ühendab hoovist läbi kulgev tee, mis on peamiselt kasutuses
jalakäijate alana, aga vajadusel pääseb sealt ka autoga läbi.

Parkimine on lahendatud kinnistu idaservas paikneva, ka praeguse
parkla asukohal. Lammutatava hoone arvelt on parklat laiendatud 31
kohani.
Muutunud on hoovisisene põhimõtteline liikumisskeem, kuna õue
minek toimub nüüd peamiselt läbi soklikorrusel asuvate garderoobide.
Sellest tulenevalt koondub liikumine hoone keskteljele keskkonnamaja
külgedelt.
Olemasolev haljastus säilitatakse suuremas mahus. Edasise projekteerimise käigus täpsustatakse „Kaaremaa“ trepistikus madalhaljastuse
kasutuselevõttu, mitmekesistamaks kooliümbrust.
Sise- ja väliruumi on lisatud tasapindade vahele kaldteed. Tõstuk/
rulaator säilib ainult infosekretäri ja spordisaali juures. Peasissepääsu
„sild“ seob alg- ja põhikooli garderoobiesise väliruumi ning tõstab esile
peasissepääsu.
Keskkonnamaja katusele rajatakse kaetud terrass. Tegemist on väliõppe- ja rekreatsiooniruumiga, kuhu on võimalik rajada konteinerhaljastus.
Katusemahu motiiv tuleneb maastikust.

Kust saab abi laps ja tema pere?
Saaremaa laste ja perede tugikeskuse käivitamisega on tekkinud
küsimused, kuidas abi andmine
on korraldatud. Milline roll on
lasteaial, milline koolil, milline
tugikeskusel?
Küsimustele vastab tugikeskuse
juhataja Aaro Nursi.
Kust ma leian infot selle kohta,
millist abi on minu lapsel õigus
saada?
Lapse abivajadust hindavad tugikeskuse erialaspetsialistid koos
lapsevanema ja rühmaõpetajaga
lasteaias ning klassijuhatajaga
koolis.
Kui tugispetsialist on haridus-

asutuses olemas, saab laps ka
edaspidi toetust kohapeal nii nagu
varemgi.
Juhul kui tugispetsialisti kohapeal ei ole, peaks lapsevanem
mure korral pöörduma lasteaias
arenguliste erivajadustega laste õppe koordineerija ehk nn
AEVKO või koolis hariduslike
erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ehk nn HEVKO poole,
kes koostöös tugikeskusega otsib
lapsele võimalusi abi tagamiseks
ning seda eelkõige haridusasutuses kohapeal.
AEVKOde ja HEVKOde kontaktid leiab haridusasutuste kodulehekülgedelt ja neid võib küsida
ka otse asutustest (rühmaõpetajalt,
klassijuhatajalt).

Kuidas toimub lapse abivajaduse hindamine?
Tugikeskus kaardistab ja hindab koostöös õpetajatega lapsi
ja nende abivajadust. Selleks on
tugikeskuse erialarühmade spetsialistid välja töötanud ühtsed
hindamismetoodikad.
Kui lapsel ilmneb vajadus mingit tüüpi abi (logopeediline, eripedagoogiline, sotsiaalpedagoogiline) järele, teavitatakse sellest
lapsevanemat ning palutakse tema
nõusolekut lapse toetamiseks kas
haridusasutuse siseselt või väljaspool haridusasutust.
Selline lähenemine toimub laste
puhul, kelle abistamise vajadust
märgatakse n-ö esmatasandil –
lasteaias, koolis kohapeal. Kui

lapsevanemal tekib küsimusi
hindamise ja/või abi osutamise
osas, saab ta seda tugispetsialistilt
küsida.
Mõnikord vajab laps tõhusamat
sekkumist. Selleks analüüsivad
tugispetsialistid koos haridusasutuse juhtide, õpetajate, AEVKOde ja HEVKOdega tehtud tööd
haridusasutuse tugimeeskonnas,
kuhu vajadusel kaasatakse ka
teisi spetsialiste väljaspoolt haridusasutust (nt lastekaitsetöötaja,
noorsoopolitsei). Kui ilmneb, et
püstitatud arengueesmärgid ei
ole saavutatud, pöördutakse Rajaleidjasse, et saada täiendavaid
soovitusi tõhusamate meetmete
rakendamiseks.
Loe edasi lk 5

Selle kahe aasta märksõnaks on
olnud inimesed. Ühinemise eesmärk oli luua võimekam omavalitsus ja selline, mis arvestaks
võimalikult palju ajalooliselt
väljakujunenud kogukondadeMadis Kallas ga. Ühinemislepinguga nähti
ette moodustada Saaremaale
vallavanem
piirkonnad ja seda kõigi ühinenud omavalitsuste territooriumitele ning lisaks
Kärlale, Lümandale ja Kaarmale. Selle kaudu
soovisime tagada kogu Saaremaa tasakaalustatud
arengut ja inimeste kaasatust kõigist piirkondadest.
Valla esimese kahe aasta suurimaks väljakutseks võibki nimetada piirkondade kaasatust. Kui
Kuressaare linnas selleks otsest vajadust polnud,
sest vallamajad ja osakonnad asuvad niigi meie
saare keskuses, siis ülejäänud Saaremaal on kindlasti oluline roll osavalla- ja kogukonnakogudel
ning teenuskeskustel.
Aga samuti külavanemate või külade esindajate
valimisel. On piirkondi, kus need protsessid on
läinud lihtsamalt ning osavallakogu ja teenuskeskus täidavad oma rolle väga hästi, aga kindlasti
on veel arenguruumi.
Esimestel aastatel on kulunud palju aega optimaalsema vallavalitsuse struktuuri väljatöötamisele. Aastaid tagasi planeeritud struktuur on suures
osas ennast õigustanud, aga mitmes valdkonnas on
tulnud tööjaotused üle vaadata, et inimestel oleks
vallaga suhtlemine veel lihtsam ja kiirem.
Vaadates ajas tagasi, võin öelda, et oleme
üheskoos hästi hakkama saanud. See arvamus
ei põhine vaid meie enda hinnangutel, seda on
näidanud ka erinevad arvamused meie valla
kohta kaugemalt.
Samas saame teha veel kõike paremini ja seda
ennekõike kommunikatsiooni, kaasatuse ning
piirkondade vahelise suhtluse osas. Tugeva
keskusega omavalitsuses peab iga küla ja iga
piirkond tundma ennast valla olulise osana. Seda
saavutamata ei saa rääkida ühtsest ja terviklikust
Saaremaast.
Kaks aastat kokku kasvamist
või lahku elamist? See on minu
küsimus valla teisel sünnipäeval.
Ühinemisjärgne Saaremaa vald
on omaette nähtus, mille sarnast
teist Eestimaal pole. Kaks aastat
Tiiu Aro
on liiga lühike aeg, et lõplikku
Saaremaa valla- hinnangut anda. Ja kuigi on
volikogu esimees
neid, kes püüavad järjekindlalt
negatiivset esile tõsta, olen mina optimistlik. Sest
sõites mööda saart, nähes inimesi nende töökohtadel, osaledes paljudel erinevate tähtpäevade auks
korraldatud üritustel, süveneb minus arusaam, et
liigume õiges suunas ja teeme õiget asja. Kasvame
kokku?
Paraku on alati probleemiks raha. Nägime seda
eelarvestrateegia aruteludel, kus ühinemisleping tõi
kaasa vaidlusi ja pettumust, mis piiratud võimaluste
puhul on paratamatu. Seetõttu on hea, et viimasel
volikogu istungil suudeti kokkuleppele jõuda, kuigi
on ka kaotajaid, suurim neist Kuresaare linnas.
Kogemus näitab, et uus on ikka hirmutav ja
kriitika tihtipeale põrmustav. See teeb meele
nukraks ja võib tegijad vallavalitsusest igaveseks
eemale peletada. Seepärast laskem uutel algatustel areneda ja materdame siis, kui tõepoolest
vilju pole.
Arutelu vallavalitsuse struktuuri üle kütab samuti jätkuvalt kirgi. Tihti seatakse ka siin esiplaanile kokkuhoid, mistõttu elu piirkondades võib
kaotada. Saaremaa Haldus on loodud, mõtleme
nüüd selgeks ja otsustame, kuidas teenuskeskused saaksid selle hallatava asutusega parimal
moel koostööd teha. Piirkondades on tegemist
palju, ülesandeid jagub kõigile.
Oleme andnud lubaduse, et kõige tähtsam
on inimene, sõltumata tema elukohast vallas
või positsioonist. Ärgem unustagem seda oma
igapäevastes toimetamistes.
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ARVAMUS
Miks täiskasvanu
peab õppima?
Tä iskasvanud õppija nädal
(TÕN) on rahvusvaheline initsiatiiv, mida korraldatakse ligi
50 riigis üle maailma. Eestis
korraldatakse seda alates 1998.
ja Saare maakonnas alates 1999.
Meelis Kaubi aastast.
Euroopa riikide valitsuste juharidusnõunik
hid kinnitasid juba 1997. aastal
Amsterdami lepingu preambulis oma otsust, et
„täiskasvanute hariduse laia kättesaadavuse ja
pideva kaasajastamise abil tuleb edendada oma
rahvaste teadmiste arendamist võimalikult kõrgele tasemele.“
TÕN-i eesmärgiks ongi seda otsust igati toetada ja kaasa aidata elukestva õppe idee levitamisele ning võimendada inimeste enesearengule
suunatud tahet.
Õppimine toimub väga mitmesugustes elusituatsioonides. Iga eluetapi jooksul kasutame
erinevaid võimalusi ja lähenemisviise: õpime
koolitarkust kogudes, õpime kogedes ja kogemata, õpime teiste inimestega suheldes, õpime tööd
tehes. Tööl peame pidevalt oma teadmisi ja oskusi
täiendama ning vajadusel ümber õppima. Ja kui
töötus hakkab kimbutama, siis on ainus väljapääs
õppida. Õppida end tööle!
Enesetäiendamine annab kindlustunde oma
eluga edasi minna ja uusi väljakutseid vastu võtta.
Õppimine võib olla tahtlik ja tahtmatu. Mõni asi
saab selgeks seetõttu, et seda spetsiaalselt õpid.
Mõni teine asi jääb külge märkamatult, ilma et
seda õppida tahtnud oleksidki.
Käesoleval ajal peab tõdema, et täiskasvanute
huvi õppimise vastu on järjest kasvanud. See valmistab heameelt – pingutused tuua täiskasvanud
tagasi õppeprotsessi ja arendada õppimiskultuuri
täiskasvanute hulgas kannavad vilja. Ümbritseva
maailma muutumisega on kahtlemata muutunud
ka lähenemine õppimisele.
Üheks suurimaks väljakutseks elukestva õppe
idee elluviimisel on täiskasvanute hoiakute ja
uskumuste muutumine õppimise suhtes. Siiamaani seostab piisavalt suur hulk täiskasvanuid
õppimist formaalharidusega ning elukestva õppe
võimalusi, nagu mitteformaalne ja informaalne
õpe, ei võeta tõsiselt vastu või ei teadvustata.
Elukestva õppe vormide kombineerimine aitab paremini kohaneda määramatu tulevikuga,
mille põhiliseks märksõnaks kujuneb „oskused“. Inimese reaalsed oskused ja teadmised on
muutumas olulisemaks diplomis seisva ameti
nimetusest. Karjäärivalikuid ei hakka määrama
üheselt inimese haridustaust ning päris palju
väljaõpet leiab aset vahetult töökohal.

Tulevikuprognoosides tuuakse välja,
et ametid ei ole jäävad ning
pidevalt tekivad uued ja kaovad
olemasolevad töökohad.
Tulevikuprognoosides tuuakse välja, et ametid ei ole jäävad ning pidevalt tekivad uued ja
kaovad olemasolevad töökohad. See tähendab,
et me peame olema võimelised teadvustama ja
arendama oma oskusi, klammerdumata kindla
ameti külge. Omandatud oskused on meie
ressurss, et kohaneda nii ametialaste kui ka
igapäevaelu muutustega.
Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu.
Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood
on olnud paljudele inimestele julgustuseks, et
jätkata poolelijäänud õpinguid või võtta ette
uus õpitee.
Kui ütleme väiksele lapsele, kes on midagi uut
õppinud ja õpitu hästi välja tuleb, et ta on tubli,
siis märkame kohe, kuidas silm särama lööb ja
ta innustunult oma tegevust jätkab. Nii nagu
tunnustus on vajalik lapsele, on tunnustus vajalik
ka täiskasvanule.
Saare maakonnas toimus 16. oktoobril järjekordne XXII TÕNi tunnustusüritus, kus tänati
täiskasvanud õppijaid, koolitajaid, organisatsioone ja õpitegusid.
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Lasteaed vajab
paindlikke lahendusi
Lasteaedades on sügise
tervitused juba öeldud
ja mihklipäevadki peetud. Nii nagu sügis toob
viljad salve, jõudis suur
hulk lapsi suvepuhkuselt oma lasteaiarühmadesse tagasi ja kõige
pisemad alustasid oma
esimesi samme vanematest eemal.

Maiu Raun
alusharidusnõunik

Saaremaa vallavalitsuse haldusalas
on 13 omanäolist lasteaeda ning
viis lasteaed-põhikooli kokku
1324 lapsega (seisuga 11.09.2019).
Lisaks laiendavad vanema valikuvabadust Kuressaare eralasteaiad
Naerusuu ja Kõige Suurem Sõber,
MTÜ Metsküla Lastehoid ja Kuressaare Perekodu.
Lasteaiakoha saamiseks saab
lapsevanem esitada taotluse valla
haridusregistri kaudu (haridus.
saaremaavald.ee ). Taotluse saab
esitada samaks õppeaastaks, mil
laps läheb lasteaeda. Valla lasteaedadesse võetakse 1,5–7-aastaseid
lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Saaremaa vald. Igale
piirkonnale on volikogu määranud oma teeninduspiirkonna lasteaia, mis asub lapse kodule kõige
lähemal. Samas ei ole pere jaoks
oma teeninduspiirkonna lasteaed
alati esimene valik. Ehkki selleks
on igal perel omad põhjused,
pakub kohalik omavalitsus siiski
esmalt kohta teeninduspiirkonna
lasteaeda ja alles seejärel võib
vabade kohtade olemasolul võtta
sinna lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

Kohataotluste arv
Sel õppeaastal taotleti lasteaiakohta 328 lapsele, kellest 170 asus
seda kasutama Kuressaare linnas
ja 121 maapiirkondades. Ligi 20
1,5-aastast last on lasteaeda tulemas 2020. a jaanuaris ning ülejäänud peavad pisut veel kasvama,
enne kui saavad lasteaiaealiseks.
Komplekteerimise valukoht
Kuressaares seisneb selles, et paljud lapsevanemad panevad oma
tillukese lapse lasteaia järjekorda
„igaks juhuks“, aga kui aeg kätte
jõuab, siis loobuvad kohast. Seda
ei saa ka vanemale pahaks panna,
sest nagu iga lapse areng on erinev,
nii on ka vanemate majanduslikud
võimalused erinevad.
See teeb aga planeerimise kee-

Kärla lasteaia Urvakeste rühma sügishetked Kärla pargis.

ruliseks, sest omavalitsus on arvestanud vanema õigeaegselt
esitatud taotlusega, planeerinud
lapse konkreetsesse lasteaeda ja
soovitud ajaks, mis tähendab, et
lapse kohta ei saa anda ka kellelegi
teisele enne, kui vanem on kinnitanud kohast loobumise. Samas
võib ootejärjekorras olla lapsi, kes
hakkaksid kohe kohta kasutama.
Seega on Kuressaares siiani pea
iganädalaselt keegi, kas kohast
loobunud või selle saanud.
Maapiirkondadest olid suurima
kohataotlusega lasteaiad Valjala,
Salme ja Lümanda piirkonnas
ning linnas vastvalminud Kuressaare Pargi lasteaed. Kõige väiksemaarvuline lasteaed (8 last) on
praegu Mustjalas, kuid laste arv
kahanes ka Tornimäe lasteaias ja
Kahtla lasteaed-põhikoolis.
Kuigi lasteaiaealiste laste arv
Saaremaal on püsinud suhteliselt stabiilsena, on just lapse
arengupotentsiaalist tingituna
tulnud moodustada erirühmi, mis
vähendab laste arvu rühmades
ja paneb omavalitsuse pingelise
komplekteerimise olukorda. Järjest enam on lapsi, kes vajavad individuaalset lähenemist, pikemat
aega kasvamiseks ja arenemiseks
(koolipikendused) ning rahulikumat keskkonda.
Ka on märgata, et lapsed, kes
mingil ajal on oma vanematega
elanud välisriikides, jõuavad meile
tagasi ja seda vahetult kooliaasta

alguseks, mil kohad on enamasti
komplekteeritud. Õnneks on siiski
kõik koolieelikud saanud koha
lasteaias.
Sel õppeaastal on valla lasteaedades 79 rühma, millest sõimerühmi on 17, aiarühmi 36, liitrühmi 20 ja erirühmi 6. Rühmadesse
määramise põhiargument on küll
lapse vanus, mis tuleneb seadusest,
ent lisaks sellele tuleb rühmade
komplekteerimisel arvestada õpikeskkonna võimalustega ja lapse
arengust ning vajadusest tuleneva
õppetöökorraldusega.

Õpetajaid napib
Just õppetöö korraldus on kujunemas lasteaedade suurimaks
väljakutseks, sest järjest vähem
on kandideerimas õpetajaid, kelle kvalifikatsioon lubaks välja
vahetada pensioniikka jõudnud
õpetajaid. Konkurssidele, eriti
maapiirkondadesse, kandideerib
inimesi, kelle tasemeharidus lubab
küll kandideerimist, kuid kellel
puudub pedagoogiline kompetents.
See tähendab, et juhtidele langeb
inimeste koolitamise ja asendamise, aga ka keerukamate pedagoogiliste olukordade lahendamise
raskus. Viimastel aastatel on julgemad juhid üle läinud ühe õpetaja
süsteemile, mis tähendab, et kahe
õpetaja asemel on rühmas üks
õpetaja, üks assistent (lapsehoidja
kvalifikatsiooniga) ja õpetaja abi

FOTO: Kaja Voojärv

(kvalifikatsiooninõuded puuduvad), või teine variant, et on üks
kvalifikatsiooniga õpetaja ja kaks
assistenti.
Mõlemal süsteemil on oma
head ja vead, aga olukorras, kus
kvalifikatsiooniga õpetajaid napib,
on lapsehoidja eriala lõpetanud
inimeste olemasolu suureks toeks.
Samas annab kahe assistendikoha loomine rühmas töötajatele
võrdsed võimalused ja tööülesanded, aga ka motivatsiooni olla
õppetöö korraldaja. Mõlemast
töökorraldusest võidavad lapsed
juhul, kui rühma kõik liikmed on
meeskonnamängijad ja õpetaja on
heade juhiomadustega.
Lapsehoidjate ettevalmistamisel teeb väga professionaalset
tööd Kuressaare ametikool. Selle
eriala inimeste oskuste baasil on
lasteaias julgem üle minna ühe
õpetaja süsteemile või anda õpetaja abidele kvalifikatsioon laste
paremaks toetamiseks. Samas on
kohaliku omavalitsuse vaates
nappus mitmekesistest lapsehoiuvõimalustest, mis aitaks lahendada
väikelaste (1-3–aastaste) või vanemate tööiseloomust tulenevat
hoiuvajadust. Osal peredest oleks
vaja lapsele väikest kollektiivi või
üksikute hoiupäevade kasutamist.
Hoiurühmade loomine aitaks
pakkuda lastele eakohast arengut,
individuaalsemat keskkonda ja
leevendada väikerühmade nappust kogukonnas.

Kuressaare ametikooli lõpetanud lapsehoidjad leevendavad olukorda
Kuressaare ametikoolis on lapsehoidja erialal kahel viimasel aastal
koolitatud pea 20 õpilast õppeaastas, kes leiavad rakendust pigem
lasteaedades ja erivajadustega
lastega tegelevates asutustes. Samas püüab kool olla vahendajaks
tööandjate ja õpilaste vahel.
Kuressaare ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja Kätlin Poopuu sõnul oleks

õpilaste tööle asumise protsent
kõrgemgi, kui lasteaedadel oleks
assistendi kohti pakkuda.
„Ettevõtja vormis lapsehoidjana
tegutsemise takistusena näevad
õpilased pigem raha ehk siis teenus
ei ole doteeritud, seega äraelamist
võimaldav tunnihinne läheb tellija
jaoks suht kõrgeks.
Eriti kui arvestada, et pidevat
tööd ei pruugi olla. Kuressaares kui

väikses kohas ei ole teenuse järele
ka sellist nõudmist, et käivitada
lapsehoiurühmad.
Olemegi lisanud lapsehoidja
õppekavasse ettevõtluse mooduli,
et nad paremini ettevõtluses oma
erialal läbi lööksid.
Ametikooli lapsehoidjad saavad
tegelikult tugiisiku pädevuse (tööks
lastega) ja selles valdkonnas on
püütud end rakendada, kuid ta-

kistuseks on saanud töövorm ehk
käsundusleping, mis paneb töötaja
väga ebakindlasse positsiooni.
Küllap oleks lapsehoidja teenuse
pakkujaid rohkemgi, kui selle loomine oleks lihtsam.
Samas peame aru andma, et
väga palju mööndusi ei saa ka
teha, sest tegemist on ikkagi
lastega, kes peavad olema hoitud
ja kaitstud.“
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Mis on saanud
Sõmera inimestest?
FOTO: AS Hoolekandeteenused

2016. aastal, kui hakati rääkima Sõmera
erihooldekodu sulgemisest, tekkis kogukonnal
palju küsimusi – miks on
vaja Sõmera sulgeda,
mis saab töötajatest ja
klientidest?
Terje Hanson
Sõmera Kodu juht

Nüüd on möödas üle kolme aasta
ja saame küsimustele kogemuste
põhjal konkreetsed vastused anda.
Miks on vaja Sõmera sulgeda?
Lühidalt öeldes – igal inimesel
on õigus elada kodus. Elu on viimastel aastakümnetel muutunud
järjest paremaks ja sellest peaksid
kõik osa saama. Kunagi oli igal
perel mõni koht, kus ei olnud sooja
vett, olgu siis kodus või suvilas.
Nüüd tuleb pea kõigil soe vesi
kraanist ja me ei kujuta ette, et
iga päev peaks nõude pesemiseks
tegema pliidi alla tule.
Ajas on muutunud ka arusaam
erivajadustega inimeste elust. Kui
varem peeti normaalseks, et elatakse ühiselamu moodi korraldusega, siis nüüd tahame neile pakkuda võimalikult kodule sarnaseid
tingimusi. Uutes kodudes on igal
inimesel privaatne magamistuba,
mille ta saab enda maitse järgi
kujundada. Näeme, et ka erivajadusega inimesed soovivad elada
kogukonnas, leida endale sobiva
töö või tegeleda hobidega.
Mis on saanud Sõmera töötajatest?
2016. aastal oli Sõmeral 110
töötajat ning kardeti, et sulgemine
tekitab sotsiaalse katastroofi. Praegu on meil 74 töötajat ja teame, et
kõik soovijad leiavad endale töö
ning sotsiaalseid probleeme ei tule.

Keset Pärnu linna asuv erivajadustega inimestele ehitud kodu – nelja korteriga maja, igas korteris elab
kuus inimest. Elanikele on ööpäevaringselt toeks tegevusjuhendaja.

Tulevikus pakume jätkuvalt
tööd umbes 30 inimesele, Saaremaa vallas on ka väga tugev üldhoolduse valdkond. Kolmandik
Sõmera töötajatest on pensioniealised ning suunduvad varem või
hiljem välja teenitud puhkusele.
Mis on saanud endistest Sõmera
klientidest?
Sõmera u 370 kliendist on
nüüdseks ära kolinud kolmandik.
Umbes 30 neist läks vanaduse
tõttu eakatekodusse, osa on meie
hulgast lahkunud ning osa on
kolinud uutesse kodudesse, mis
asuvad kogukondades.
Kui inimene on ühes kohas
elanud aastakümneid, on mõte
kolimisest alguses hirmutav. See
ei kehti ainult erivajadusega inimeste, vaid kõikide kohta. Kogemus näitab, et hirmust saavad
kliendid üle hetkel, kui käiakse uut

kodu vaatamas. Ärevus asendub
elevusega – saab hakata enda toa
sisekujundusele mõtlema ja koos
kolivate sõpradega plaane tegema.
Kas kolides jäävad sõbrad
maha?
Kuna kolimised on plaanis suuremate seltskondadena, hakkavad
ka tulevikus koos elama inimesed,
kes suhtlesid Sõmeral. Nii on ka
uues kodus kohanemine kergem,
sest koos elavad inimesed, kes
sobivad ja omavahel suhtlevad.
Kuidas läheb elu uues kodus?
Enda kogemusest räägib Mart
(nimi muudetud), kes kolis Pärnusse: „Mulle väga meeldib, Pärnu on rahulik ja sõbralik linnake.
Alguses ma ei tahtnud tulla, ma
ei teadnud kedagi ja see hirmutas
mind natuke. Õnneks mul olid
siin kaks sõpra ees.
Nüüd käin tööpäeviti bussiga

tööl, mul on väga vedanud selle
töökohaga. Tore kollektiiv, lihtne
töö ja mulle meeldib puiduga
tegeleda, rohkem kui metalliga.
Mulle meeldib, et ma ei pea üksi
käima tööl, saan kahe teise sõbraga koos minna.“
Kui küsitakse Sõmera ja Pärnu
erinevuse kohta, vastab Mart nii:
„Sõmeral oli rohkem inimesi ja
see mulle vahel ei meeldinud. Siin
saab rohkem iseseisvam olla, löön
ikka söögitegemisel kaasa. Alati ei
mahu me kõik pliidi taha, aga ma
aitan ikka, nii palju, kui oskan.
Kõige rohkem mulle meeldibki,
et saan iseseisev olla.
Mulle meeldib, et kõik on
käe-jala juures, pood ja bussipeatus on ligidal, ka linn. Kui vaja,
saab lihtsamalt linna minna kui
Sõmeral. Siin on sõbralikud poisid
ja töötajatel on minu jaoks rohkem
aega, kui Sõmeral olles.“

Kust saab abi laps ja tema pere?
Algus lk 3
Kes on tugikeskuse kontakt,
kui mul on küsimusi oma lapsega
seonduvalt?
Koolides ja osades lasteaedades
aitab küsimustele vastata tugikeskuse sotsiaalpedagoog. Kontaktid
leiab Saaremaa valla kodulehe
tugikeskuse lehelt www.saaremaavald.ee/saaremaa-laste-ja-perede-tugikeskus. AEVKO on kontaktisikuks nendes lasteaedades,
kus puudub sotsiaalpedagoog,
kuid töötavad teised tugispetsialistid. Samuti on AEVKO kontaktisikuks ka nendes lasteaedades,
kus ei tööta ühtegi tugispetsialisti.
Millist infot peaksin saama
oma lapse koolist tugikeskuse
teenuste kohta?
Teenuse vajaduse ilmnemisel
teavitatakse ja palutakse nõusolekut teilt kui lapsevanemalt teie
lapse toetamiseks. Aga siinkohal
oleks kohane mõiste „teenus“ täpsemalt lahti mõtestada. Kõnealust
valdkonda mitte hästi tundvad
inimesed mõistavad tavakasutuses
tugiteenuse all tugispetsialistipoolset lapsega individuaalset
tegelemist kabinetis. Tugikeskuses
mõistame ja käsitleme sõna „tugiteenus“ laiemalt. See sisaldab
endas lapse ja lapsevanema, aga
ka temaga seotud haridusasutuse

LUGEJA
KÜSIB

töötajate laiemat nõustamist ja
juhendamist. Selle laiem eesmärk
on aidata lapse toetamiseks teda
ümbritsevatel professionaalidel
luua lapsele sobivaim õpikeskkond
haridusasutuses kohapeal. Samas
kätkeb mõiste tugiteenus lapsevanemate nõustamist ka koduseks
õppimiseks või kodus lapse käitumist toetavate piiride seadmiseks
sobiva keskkonna loomisel.
Kui laps sai eelmisel õppeaastal logopeedilist abi koolis,
kuidas on võimalik taotleda selle
jätkumist sel õppeaastal? Kelle
poole peaksin pöörduma?
Pöörduma peaks kooli HEVKO
poole, kes otsib koostöös tugikeskuse logopeediga lapsele võimalusi
logopeedilise abi tagamiseks haridusasutuses kohapeal või koostöös
tugikeskusega logopeedilise abi
tagamiseks tugikeskuses (Rootsi
tn 7, Kuressaare) või väljaspool
haridussüsteemi (sotsiaal- või
meditsiinisüsteemis, st rehabilitatsiooniasutuses või haiglas). Teatud
juhtudel on võimalik logopeediline
abi asendada eripedagoogilise abiga (nt kui laps vajab abi lugemis- ja
kirjutamisraskuste ületamiseks).
Kui laps sai logopeedilist abi
lasteaias eelmisel õppeaastal, siis
kelle poole peaksin pöörduma
selle jätkumiseks?
Sel juhul peaks otse pöörduma

Aaro Nursi.

Juba praegu teeb tugikeskuses
vastuvõtte psühholoog Pirgit Põld.
Vajalik on eelnev registreerimine
tugikeskuse juhiabi Andra Tiigi
juures tel 5884 6070, e-mail: andra.
tiik@saare.ee. Vastuvõttudele on
oodatud nii lapsed, lapsevanemad kui ka õpetajad. Vajadusel
eelnevalt tugikeskusega kokku
lepituna külastab psühholoog ka
haridusasutusi.
Lähiajal on plaanis avada ka
logopeedi vastuvõtt, kuhu saab
pöörduda üle Saaremaa.
Kus praegu Saaremaal logopeedid töötavad?

oma lasteaia logopeedi poole.
Kõikide tugispetsialistide, sh logopeedide kontaktid on leitavad Saaremaa valla kodulehe tugikeskuse
lehelt www.saaremaavald.ee/saaremaa-laste-ja-perede-tugikeskus.
Kui mu laps ei ole varem lasteaias ega koolis logopeedilist abi
saanud, siis kelle poole peaksin
pöörduma, et hinnata lapse abivajadust?
Pöörduma peaks lasteaias AEVKO, koolis HEVKO või otse logopeedi poole, kes koostöös hindavad lapse vajaduse logopeedilise
abi järele.
Kas tugikeskuses kohapeal on
plaanis avada psühholoogi ja
logopeedi vastuvõtud?

Täna on tugikeskuses tööl seitse
logopeedi ja üks logopeedi assistent. Kolm neist töötavad vaid
osalise koormusega. Üks logopeed
on lapsehoolduspuhkusel. Osadel
logopeedidel on lisakoormus.
Suurem osa logopeede töötab
lasteaias, et probleemid lapse
kõnega saaksid leevendatud või
lahendatud juba enne kooli.
Praegu otsime oma meeskonda
logopeedi, kes hakkaks vastuvõtte
tegema Kuressaares, tugikeskuses
kohapeal. Edaspidi on plaanis
värvata ka kaks logopeedi, kes on
valmis mööda saart ringi sõitma
ja haridusasutustes või teenuskeskustes logopeedilist abi osutama
(üks logopeed Ida-Saaremaal ja
teine Lääne-Saaremaal).

?

Kas inimesel saab olla
rahvastikuregistris kaks
aadressi ja mis õigusi see annab?
Seaduse järgi esitab isik rahvastikuregistrisse
kandmiseks selle elukoha aadressi, kus ta alaliselt
või peamiselt elab. Teised elukohad kantakse
registrisse lisa-aadressidena. Õigusliku tähendusega on vaid üks elukoha-aadress – avaliku
ülesande täitmisel (maksuamet, pensioniamet,
kohus jne) kasutatakse ainult seda aadressi, ka
postiaadressina.
Ülejäänud aadresse ja andmeid saab kasutada
inimesega kontakti leidmiseks. Üks erand siiski
on: kui isikul on registris viibimiskoha aadress,
siis ametlikud kirjad saadetakse sinna. Viibimiskoha aadress tekib isikule siis, kui tal on pikemat
aega ajutine elupaik väljaspool kodu (nt hooldekodu, sõjavägi, vangla) ja vastav asutus teavitab
sellest registrit.
Seega: kui inimesel on enda arvates mitu võrdset elukohta, siis seda rahvastikuregistris näidata
ei saa, tuleb valida ainult üks.
Seda ka siis, kui üks elukohtadest on väljaspool Eestit. S.t kui registrisse kantakse mõni
dokument, millel on isiku elukohana märgitud
välisriigi aadress, võib isik Eesti elukoha aadressi registris kaotada, see asendatakse välisriigi
omaga.
Avo Levisto,
rahvastikutoimingute peaspetsialist

Kes peab teeääred võsast
puhtaks tegema?
Teehoidu, sh tee kaitsevööndi hooldamist,
korraldab tee omanik. Saaremaa vallas asuvaid
riigiteid hooldab AS Eesti Teed ja metsateid
Riigimetsa Majandamise Keskus. Valla omandis
ja avaliku kasutusega erateid hoiab korras vallavalitsus. Erateedel, millele ei ole seatud avalikku
kasutust, teostab teehoidu tee omanik.
Valla hooldamisel olevate teede kinnikasvamine on olnud probleemiks. Kinnikasvamine
põhjustab eelkõige nähtavuse halvenemist ning
võib tekitada liiklusohtlikku olukorda.
Samuti takistavad teeäärne võsa ja puud
teekatte kuivamist, mis soodustab teede lagunemist. Teele ulatuva võsa ja okste tõttu on
raskendatud ka lumetõrje ja suurte päästeautode
liiklemine.
Nõutav külgnähtavus valla teedel on 1 m
teekatte servast, ristmikel laiemalt. Nõutavat
külgnähtavust ei pea tagama, kui seda takistab
hoonestus, aiad jms. Külgnähtavust võib piirata
ka niitmata pikk rohi, vald niidab teepeenraid
1-2 korda hooaja jooksul.
Vald saaks oma teid ilma probleemideta lahti
raiuda ainult teemaa laiuselt. Kuna teeääri on
vaja lahti raiuda ka väljaspool teemaad, teega
piirneval eramaal, ei ole see mõeldav ilma valla
ja maaomanike koostööta.
Juhul, kui teemaaga külgneval maal kasvavad
puud ja/või võsa võivad ohustada liiklust või
segavad teehoiutöid, on kokkuleppe küsimus,
kas vajaliku töö teeb teega külgneva maa omanik või vald. Sageli piisab ka üksikute okste
kärpimisest.
Külavahe teeäärte puhastamine kuulub rohkem haljastuse valdkonda ja on igati normaalne,
et krundiäärsete maade omanikud hoiaksid oma
maad korras kuni teeni.
Vallavalitsus on tänulik igasugu info eest, kus
teeääred on sedavõrd kinni kasvanud, et puuduva külgnähtavuse tõttu pole liiklemine enam
ohutu ja võsa või oksad varjavad liiklusmärke.
Vastav info andke vallavalitsusse või Saaremaa
Haldusse või kohalikku teenuskeskusesse.
Enno Reis, teede peaspetsialist

VEA PARANDUS
3. oktoobri Saaremaa Teataja rubriigis „Lugeja
küsib“ oli valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluääre nimi valesti kirjutatud.
Palume vabandust!
ST
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Elu ääremaal on võimalik
Undva Küla Selts on tegutsenud Saaremaa loodetipus Tagamõisa poolsaarel Undva külas juba
peaaegu kaks aastat.
Anneli Teppo-Toost

Tahula küla üldkoosolek toimub täna, 17.
oktoobril kell 19. Päevakorras külavanema valimine, külaraha, info jagamine. Küsimuste korral
pöörduda tahulakula@gmail.com.
Leisi aleviku korduskoosolek toimub täna, 17.
oktoobril kell 19 Sassimajas. Teema: Leisi aleviku
esindaja valimine.
Mätja ja Tareste küla üldkoosolek toimub
19. oktoobril kell 17 Mätja-Tareste seltsimajas.
Päevakorras külavanema statuudi tutvustamine
ja külavanema valimine. Samas toimub ka Aruste,
Tareste, Mätja, Linnaka, Õeste ja Viira piirkonna
uue esindaja valimine Leisi osavallakogusse.

Selle suve uueks ettevõtmiseks kujunes Undva seltsil saunaralli.

Undvas on natuke
teistmoodi jaaniaeg
Toimunud on traditsioonilised jaaniaja sündmused, mis on
natuke erinevad tavapärasest
jaanipäevade tähistamisest. Undva
küla jaaniaega tähistatakse pärimuspäevana, kus osalejad saavad
teada, kuidas meie esivanemad
jaaniaega tähistasid.
2014. aastal toimus esimest
korda pärimuspäev „Koidust
ehani“, kus koostöös Saaremaa
orhideefestivaliga Kihelkonna
piirkonna erinevates külades rannarahva jaaniaja toimetusi lausa
üles filmiti. Dokumentaalfilmi
„Rannarahva jaaniaeg“ esitleti
Kihelkonnal vabariigi aastapäeval.
2015. aastal korraldati Undvas
taas „Pärimuslik jaanipäev“, 2016
lülituti rahvusvahelise pärimuspeo
Baltica festivali programmi.
2019. aasta pärimuspäeva „Rannarahva jaaniaeg Saaremaal“ tegevused toimusid lausa kahel päeval.
Ühiselt osaleti erinevates töö- ja
õpitubades – küpsetati pannileiba,
suitsutati kala, käidi saunas, õpiti
tundma jaaniaja tähendustaimi ja
vanu tööriistu.
Eelmisel aastal võttis külaselts
osa projektist „EV 100 igas külas“
ja pälvis 7. juulil 2018 toimunud
Undva küla esimese kokkutuleku

Pille Barnabas ja loo autor Anneli Teppo-Toost korraldajatena suve meeliköitvaima sündmuse „Romantiline õhtusöök Maalil“ alguseks valmis.

korraldamise ja Raivo Kasemetsa
koostatud Undva küla ajaloost ja
inimestest rääkiva kogumiku eest
EV 100 tunnustusplaadi.
Koostatud raamat „Undva (ja
maailm) läbi nelja sajandi“ on ajaloo jäädvustamise parim saavutus,
sest Undva piirkonna ajalugu nii
põhjalikult ja nii kaugeleulatuvalt
pole veel mitte keegi uurinud.
Idee oli korraldada küla kokkutulek, kutsuda kokku inimesed,
kes on kunagi Undvas elanud (ka
välismaalt), nende lähedased ja
järglased, suvesaarlased ja üldse
kõik, kes on mingilgi moel Undva
külaga seotud.
Kokkutuleku korraldamine on
suur ja vaevanõudev töö, ometigi

on seltsi juhatus võtnud selle korraldada üle aasta. Seega toimub
järgmisel suvel Undva küla kokkutulek, mida tähistatakse jaaniajal
koos pärimusliku jaanipäevaga,
juba teist korda.

Õhtusöök
pop-up restoranis
Selle suve meeliköitvamaks
sündmuseks kujunes romantiline õhtusöök Maalil. Tallinnast
toodi kohale nn pop-up restoran.
Peakokk Inga Paenurme mitmekäigulisele Saaremaa toorainest
valmistatud õhtusöögile pakkus
muusikalist vaheldust meie oma
andekas saksofonist, laulja ja helilooja Pille-Rite Rei.

FOTOD: erakogu

Iga suve lõpetavad Undvas
romantilised lõkkeõhtud mere
ääres, kui tähistatakse muinastulede ööd.
Selle suve uueks ettevõtmiseks
kujunes saunaralli, mis andis
hoogu sügisesele seenerallile, mis
omakorda toimus Saaremaa ralli
ajal. Aasta lõpus jõulude ja uue
aasta vahele mahub veel aastalõpuüritus, mil plaanitakse koos
ette võtta üks tore rannikumatk ja
korraldada jõulupühadele kohane
koosolemine.
Kõikide eelkirjeldatud sündmuste korraldamisel on väga suureks abiks olnud Saaremaa valla ja
kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) projektitoetuste voorud.
Ilma kohaliku omavalitsuse toetuseta on seltsidel väga raske toime
tulla, eriti kui soovitakse midagi
suurt ja kvaliteetset korraldada.
Rahvakultuurikeskuse riigieelarvelise toetusena on selts saanud
rahastust ka programmist „Saarte
pärimuslik kultuurikeskkond
2015–2019“.
Kui nüüd kellelgi tekkis huvi
Undva Küla Seltsi tegemiste vastu,
siis infot leiab külaseltsi kodulehelt
www.undva.ee või Facebooki lehelt „Undva küla“.
Elu ääremaal on võimalik, kui
leidub vähemalt üks aktivist ja
kaks kaasamõtlejat, nii nagu see on
Undva Küla Seltsi puhul. Küll siis
juba ka korraldusliku poole pealt
kaasalööjaid leidub. Pole tähtis,
kui suur on kogukond. Tähtsust
omab see, et elust ääremaal võib
saada sinu unistuste elu, kui sa
seda vaid ise tahad!

Koostöö meretoorme väärindamise vallas
Reedel, 4. oktoobril sõlmisid Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja
Tallinna tehnikaülikooli (TalTech)
rektor Jaak Aaviksoo koostöölepingu, mille eesmärgiks on panna
alus meretoorme väärindamise
õppe- ja teadusarendustegevuse
edendamisele Saaremaal.
„Senine koostöö Saaremaaga on
olnud edukas – väikelaevaehituse
eriala ja teadusuuringud on hoo
sisse saanud,“ ütles Jaak Aaviksoo.
„Koostöös kohalike ettevõtjate ja

Vallavalitsuse 15. oktoobri istungil kinnitati viieks
aastaks Torgu piirkonna Iide küla külavanemaks
Luule Aadussoo ja Mäebe küla külavanemaks
Annika Ellervee. Kärla piirkonna Sauvere, Anepesa, Vendise, Nõmpa, Jõempa ja Kandla külade
külavanema ülesandeid asub täitma mittetulundusühing Sauvere Arendusselts ning Kaarma
piirkonna Laadjala küla külavanemaks kinnitati
Piret Seema.
********

Undva Küla Seltsi juhatuse liige

Seltsi tegevuse eesmärgiks on
Undva küla seltsielu taaselustamine, looduse ja kultuuripärandi
säilitamine, kandi harmoonilisele
arengule kaasaaitamine ning piirkonna elanike huvide esindamine
ja kaitsmine. Seltsi asutamise tingis vajadus rahalise toetuse järele,
sest ilma rahata pole võimalik
tegevusi planeerida. Seltsi liikmemaksudest, annetustest ja vabatahtlikust tööst ääremaa piirkonna
arenguks kahjuks ei piisa.
Tegelikult on Undva külas aktiivselt toimetatud juba enne seltsi
asutamist viimase kümne aasta
jooksul. Ühiselt alustati aktiivselt
„Teeme ära!“ talgutel osalemisega.
Nii on undvalased osalenud kõikidel talgutel „Teeme ära!“ talguprojekti algusaegadest saadik. Lisaks
heakorratalgutele on talgu korras
ehitatud külakiik, rajatud külaplats
ja laululava. Järgmise aasta plaanid
näevad ette laululavale ka kõlakoja
püstitamist.

Külavanemad
ja vanemate
valimised

vallaga on nüüd kavandamisel
meretoorme väärindamisega seotud arendustöö ja sellega seotud
õppetöö. TalTechil oleks hea meel
sel moel aidata kaasa nn sinimajanduse arengusse Saaremaal,“
rääkis ta.
Lepingu kohaselt töötab ülikool
Saaremaal välja meretoorme väärindamise õppemooduli ning teeb
vajalikud ettevalmistused õppe- ja
teadusarenduslabori avamiseks
hiljemalt septembriks 2021. Vald

aga tagab õppetegevuse ettevalmistamiseks taotlemisõiguse
maakondade arengustrateegiate
elluviimise toetusmeetmesse.
Madis Kallase sõnul on kõrghariduse andmine Saaremaal
juba pikki aastaid olnud meie
saare lahutamatuks osaks. „Samas peab pidevalt otsima uusi
võimalikke suundi üliõpilaste
arvu kasvatamiseks ja seda just
läbi Saaremaale sobilike erialade.
Siinkohal on meretoorme vää-

rindamine kindlasti Saaremaale
väga hästi sobilik suund – lisaks
laevaehitusele, mida vald juba
varasemalt on toetanud,“ toonitab
vallavanem. „Koostöökokkuleppe
allkirjastamisega annab Saaremaa
vald selge tõuke selleks, et nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis
asuks meretoorme väärindamise
valdkonda ja ettevõtlust toetav
teaduskompetents just Kuressaares,“ lisab ta.
Risto Kaljuste

Sandla, Väljamõisa, Tõlluste, Iilaste, Rahniku, Nässuma, Rannaküla, Hämmelepa, Leina,
Kangrusselja, Matsiranna ja Metsaküla ühine
koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 20.
oktoobril kell 12 Sandla rahvamaja saalis.
Kallemäe küla koosolek toimub 20. oktoobril
kell 11 Kallemäe koolis. Päevakorras uue külavanema valimine ja muud jooksvad küsimused.
Palume aktiivset osavõttu.
Kaavi ja Mässa külade ühine koosolek toimub
20. oktoobril kell 13 Mässa bussiootepaviljonis.
Päevakorras külavanema valimine, jooksvad
küsimused, külaraha taotlemine.
Laimjala ja Nõmjala külade üldkoosolek
toimub 24. oktoobril kell 17 Laimjala jahimajas.
Päevakorras külavanema valimine, jooksvad
küsimused.
Võhma külavanema valimised toimuvad 26.
oktoobril kell 12 Võhma kaupluses.
Sõmera küla üldkoosolek ja külavanema valimine toimub 26. oktoobril kell 11 Ohaka talus.
Mustjala küla üldkoosolek toimub 26. oktoobril kell 18 Mustjala rahvamajas. Päevakorras
külavanema valimised ja jooksvad küsimused.
Randvere ja Viltina külade üldkoosolek toimub 28. oktoobril kell 18 Randvere küla Matsi
talus. Päevakorras külavanema valimine ja jooksvad küsimused.
Muratsi külavanema valimine toimub 7. novembril kell 19 Saaremaa vallamajas Marientali
tee 27. Juunis lepiti kokku, et pärast külaseltsi
moodustamist toimub uus külavanema valimise
koosolek.
Toomalõuka külavanema valimised ja MTÜ
moodustamine toimub 10. novembril kell 13
Toomalõuka külas Sassi talus.
Soela, Pammana ja Murika külade koosolek
toimub 17. novembril kell 12 Soela sadamas.
Päevakorras piirkonna külavanema valimine.

Järgmine
Saaremaa Teataja
ilmub
7. novembril.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
18. oktoobril kl 20 sügisene
tantsuõhtu Mait Maltisega.
Pilet eelmüügis 8, kohapeal 10
eurot. Tantsupõranda kütavad
kuumaks Piiprellide tantsijad.
24. oktoobril kl 19 Tornimäe
näiteseltsi etendus „Võõras
mees majas“. Pilet 5 eurot.
8. novembril kl 19 kohvikõhtu
Kristiina Ehini ja Silver Sepaga
„Aga armastusel on metsalinnu
süda“.
11. novembril kl 18 Aste
kooli ja lasteaia perepäev koos
töötubade ja ägeda üllatusega.
19. novembril kl 19 Salme
Vallateatri etendus „Saar“, pilet
5 eurot.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
21. oktoobril kl 11–14 koolivaheaja kunstihommik koos
kunstnik Kristiina Pärgiga. Joonistame ja pärast sööme vahvleid.
24. oktoobril kl 12 eakate
kohvilaud lõõtsamees Suleviga.
Räägime Kihelkonna muutumisest läbi aegade. Arutame,
mida saab Kihelkonna rahvamaja
pakkuda piirkonna eakatele.
Meelelahutuseks mängib lõõtsamees Sulev. Kaetud on kohvilaud. Osalustasu 2 eurot.
24. oktoobril kl 19 lastekino
„Pääsuke Manou“, piletid 3 ja
4 eurot.
25. oktoobril kl 18 Raigo
Kannikese portreede näituse

„Ruumis sees“ avamine. Näitus
jääb avatuks 19. detsembrini.
25. oktoobril kl 20 stiilipidu
„Kirev ja särav“. Kihelkonna
rahvamaja hooaja avaüritusel
esinevad rahvamaja taidlejad.
Värvi ja sära annavad Zahira
tantsijad ja tantsuks mängivad
Annely Ott (Päris Anny) ning
Rein Kontson. Pilet 4 eurot.
31. oktoobril kl 19 kohtumisõhtu armastatud luuletaja
Virve Osilaga. Kuulame Virve
Osila luuletusi ja lugusid. Kui
sa armastad ise kirjutada, võta
luuletused kaasa ja jaga neid
meiega. Müügil on Virve Osila
raamatuid hinnaga 10 eurot
tükk. Osalemine on tasuta.
Avatud on kohvik.
8. novembril kl 19 kino –
romantiline draama „Guernsey
kirjandus- ja kartulikoorepiruka
selts“. Piletid 3 ja 4 eurot.
10. novembril kl 13 „Aga armastusel on metsalinnu süda“.
Kristiina Ehin loeb oma lemmikluuletusi ja Silver Sepp laulab
omi laule. Tasuta. Müügil on
soodushinnaga raamatud ja
plaadid.
Kristiina Pärgi taaskasutusnäitus „Tühjad taskud/ empty
pockets“. Avatud 20. oktoobrini.
Mihkli talumuuseum (Viki
külas)
1. novembril kl 19 Kate ja
Tõuni õdus kontsert hingele.
Tule naudi sooja ja hubast atmosfääri koos oma kalli kaasla-

Kuressaare kesklinn otsib endale
seda kõikse ilusamat jõulupuud!
Kui Sina leiad, et just Sinu maa peal kasvab selline ilus puu,
ning soovid seda ka teistele näidata – võta ka ise konkursist
osa! Puu kõrgus peaks jääma vahemikku 12–18 meetrit
ning see võiks asuda Saaremaa piires.
Konkursist osa võtmiseks tee oma uhkest puust pilt ja
saada see koos asukoha ja kirjelduse infoga aadressile vald@
saaremaavald.ee või helista numbril 452 5000. Esitamise
tähtaeg on 28. oktoober.
Väljavalitud jõulupuu omanikule peale au ja uhkuse tänutäheks ka ooperipäevade kinkekaart.

Väärikate konverents 9. novembril
Saaremaa SPA Hotell Meri Abruka saalis,
Pargi 16, Kuressaare
Päevakava
9.30–10.00 registreerimine ja tervituskohv.
10.00–10.30 avasõnad Saaremaa vallavalitsuse esindajalt.
Muusikaline tervitus – ans Viu.
10.30–11.45 dr Viktor Vassiljev räägib eakana elamisest.
11.45–12.45 „Mida ma saan teha liigesehaiguste eemal
hoidmiseks?“, reumatoloog T. Veldi.
12.45–13.00 „Liikumine on terviseks!“, Toomas Kasemaa.
13.00–14.00 lõunapaus. Erinevad asutused tutvustavad
aktiivseid vaba aja veetmise ja teenuste saamise võimalusi.
14.00–15.00 juristi nõuandeid jagab Hille Raud Õigusteenuste
Büroost.
15.00–15.20 Saaremaa valla eakate aktiivseid vaba aja veetmise vorme tutvustab Janne Mets.
15.20–16.20 „Kui on vaja elada eakatekodus“, Eve Lääts.
16.20–16.30 informatsiooni dementsete omaste hooldajatele
jagab Kai Albert.
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi!
Konverents on TASUTA ja mõeldud Saare maakonna eakatele.
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 5303 8239.
Konverentsi korraldab MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda.
KOOLITUST/KONVERENTSI/SEMINARI RAHASTATAKSE
TERVISE ARENGU INSTITUUDI TERVIST JA HEAOLU TOETAVATE
TEGEVUSTE MAAKONDLIKUST TOETUSVOORUST.

se, pere või heade sõpradega!
Alates kella 18 avatud kohvik.
Arveldamine sularahas!
Pääse 12 eurot. Eelmüügist
saab pileti soetada Kihelkonna
rahvamajast (teenuskeskusest)
või e-maili teel kihelkonna.tiok@
gmail.com. NB! Pileteid on piiratud koguses! Rohkem infot tel
5552 8557. Kontserti korraldab
MTÜ Kihelkonna TIOK koostöös
Mihkli talumuuseumiga.

„Igaühele oma“ ainetel. Lavastaja Marika Paas. Mängivad Sinika
Kabi, Maarjus Kupits, Hannes
Tali, Aina Aavik, Laide Pugi, Jüri
Tõru, Maret Metsmaa, Eero
Grahv. Pääse 5 eurot. Töötab
teatrikohvik.
25. oktoobril kl 19 saskuturniir.
28. novembril kl 19 Salme
Vallateatri etendus „Saar“, pilet
5 eurot.

KÄRLA
Kärla rahvamaja
17. oktoobril kl 19 teatriõhtu
– kaks etendust ühe õhtuga! V.
Uibo „Pihtimus“. Lavastaja Väino
Uibo, laval Tiia Marist.
P. Karvaš/ V. Uibo „Mis juhtus
Õllepruuli tänaval?“. Lavastaja
Väino Uibo. Laval Harald Tõru,
Toivo Prostang, Kaidi Ottis,
Katrin Paju, Kai Prostang, Terje
Tarkin, Aili Salong.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
17. oktoobril kl 10 doonoripäev.
22. oktoobril kl 14 kino lastele „Pettson ja Findus. Findus
kolib ära“ (animafilm).
22. oktoobril kl 19 kinoõhtu
„Tõnis Mägi. Vaikus valguses“.
24. oktoobril kl 14 kino lastele „LasseMaia detektiivibüroo“
(mängufilm).
25. oktoobril kl 14 kino lastele „Pääsuke Manou“ (animafilm).
26. oktoobril kl 15 Orissaare
eakate seltsingu 10. aastapäeva
pidu, kõik oodatud.
28. oktoobril kl 19 Tornimäe
näiteringi Tungal etendus „Pisuhänd“.
9. novembril kl 14 8. pereansamblite festival.
15. novembril kl 19 saskuturniir.
18. novembril kl 19 tantsuetendus „Ainukordus“.
22. novembril kl 19 VAT teater ja Lauri Saatpalu etendusega

LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
24. oktoobril k 19 Salme
Vallateatri etendus „Saar“, pilet
5 eurot.
LEISI
Pärsama rahvamaja
19. oktoobril kl 11–13 lustiline
laupäev – kogupereüritus – trillime ja trallime, mängime ja lustime, meisterdame ja joonistame!
24. oktoobril kl 19 Kärla näiteselts esitab „Tükike minust
on osake sinust“– Ray Cooney

Peremehetu ehitise hõivamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele Koimla külas asuva endise kontorihoone. Viimane
teadaolev kasutaja oli Koimla Põllumajandusühistu. Vastuväiteid
ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt
hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva
teate avaldamisest Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna
tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.
Info: Inge Aru, Saaremaa Vallavalitsus, maakorraldusspetsialist,
tel 452 5084, e-post: inge.aru@saaremaavald.ee.
Saaremaa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel sõiduautot Toyota Corolla 691AUF alghinnaga 1000 eurot.
Väljalaskeaasta 2004, värvus: hall, kütus: bensiin,
töömaht 1598 cm³, läbisõit
260 447 km, seisukord:
üldine kulumine ja defektid, kehtiv ülevaatus kuni
03.2020, liikluskindlustus
kehtiv 2019. aasta lõpuni.
Viimane hooldus tehti oktoobris 2018 Tesman Auto OÜ-s.
Autoga saab tutvuda Marientali tee 27, Kuressaare. Pakkumised märgusõnaga „Sõiduauto Toyota Corolla müük“ esitada
Saaremaa Vallavalitsusele Marientali tee 27, Kuressaare linn,
Saaremaa vald, Saare maakond 93820 kinnises ümbrikus või
saata e-posti teel aadressile vald@saaremaavald.ee hiljemalt
22.10.2019 kell 15.
Lisainfo: Martin Kulderknup, tel 452 5111.

„Südame sosin“.
2. oktoobrist kuni 2. novembrini näitus „Et rada ei rohtuks“ .
Idee ja teostus Piret Päär, fotod
Maarja Urb, kujundus Kristi
Kangilaski.
SALME
Salme rahvamaja
27. oktoobril kl 16 TEATRIÕHTU! Salme seeniortrupp esitab – E. Ruus „Klassikokkutulek“
ja N. Sepp „Ühe öö saladused“,
lavastaja Valve Reede. Pääse 5
eurot kohapeal.
31. oktoobril kl 11 lastele
MIKS-TEATER etendusega „Kulplased“, pilet 2 eurot.
10. novembril kl 11-15
KOGU PERE KIRBUKAS. Anname kasutatud asjadele uue elu!
LEIUNURK tasuta kraamile!
Avatud kohvik KIRP! Tulu läheb
koostöös sotsiaaltöötajaga heategevaks otstarbeks. Täpsem
info tel 511 2757 ja 5845
3193.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
19. oktoobril kl 17 Eesti
parimad selgeltnägijad.
27. oktoobril kl 17 kammerooper „Ariandne auf Naxos“
– Ariadne - Juuli Lill, metsosopran; Theseus - Indrek Saar;
Läänesaarte kammeorkester
- dirigent Edoardo Narbona;
Saaremaa meeskoor SÜM kooridirigent Ester Soe.
7. novembril kl 19 kontsert

„Sooäär. Vaigla. Ruben“.
16. novembril kl 19 kontsert
– Lõõtsavägilased „Juba 5!“.
19. novembril kl 19 tantsulavastus „Ainukordus“.
26. novembril kl 19 kontsert
– Trio Dhoore (Flanders).
Birgit Püve fotonäitus „#kuidasmekestame“, avatud 20.
oktoobrini.
18. oktoobril kl 17 Saaremaa Kunstiklubi sügisnäituse avamine, näitus jääb
avatuks 20. novembrini.
Kuressaare Raegalerii
Reet Sau fotonäitus „Seotud“,
avatud 19. oktoobrini.
Kuressaare Laurentiuse kirik
3. novembril kl 15 oreli rõdukontsert „Ehavalguse muusika“,
orelil Edoardo Narbona.
20. novembril kl 19 mälestuskontsert „Joosep Aavik 120“.
Esinevad Laurentiuse koguduse
segakoor Sauer, naiskoor Piret,
Saaremaa meeskoor SÜM. Organist Piret Aidulo. Kontsert on
tasuta!
Ajamaja galerii
Vilja Prometi maalinäitus
„Minu meri. Minu maa“. Avatud
2. jaanuarini 2020.
Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja
sündmuste kohta järgmisesse
vallalehte 1. novembriks. Leht
ilmub 7. novembril!

Kuressaare Perekodu otsib oma meeskonda

PEREVANEMAID.
Perevanem elab koos lastega 7 päeva järjest. Perevanema
ülesandeks on tagada eri vanuses lastele igakülgset arengut
toetav ja turvaline kasvukeskkond. Perevanem hoolitseb laste
ja kodu eest, korraldab igapäevast pereelu, sh söögitegemist,
pesu pesemist, kodu korrashoidu jmt.
Perevanemaks sobival inimesel on:
vanust vähemalt 25 eluaastat;
vähemalt keskharidus ja soov ennast erialaselt täiendada;
arvutikasutamise oskus;
autojuhtimisoskus ja juhiluba;
positiivne minapilt ja ellusuhtumine, rõõmsameelsus ja sära
silmades, hea suhtlemisoskus, iseseisvus, otsustus- ja vastutusvõime, koostööoskus.
Kasuks tuleb:
keskeriharidus või kõrgharidus (parim sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas);
varasem töökogemus laste/noortega.
Tööaeg: 7 päeva tööl (kohapeal), 14 päeva vaba.
Pakume perevanemale: kaasaegset ja arenevat töökeskkonda,
toetavat meeskonda, võimalust osaleda täiendkoolitustel ja
supervisioonidel. Sõbralikku töökollektiivi ning järjepidevat
koolitus- ja eneseteostusvõimalusi koos vaheldusrikka tööajaga. Kindlat kuupalka.
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 15. novembriks 2019
oma CV koos motivatsioonikirjaga e-postile janne.tamm@
kuressaare.ee.
Lisainfot küsi perekodu juhatajalt tel 5666 7570 (Janne Tamm)
või janne.tamm@kuressaare.ee.

Hea Kuressaare linnas tegutsev ettevõte!
Saaremaa Spordiliit, politsei- ja piirivalveamet ning Saaremaa vallavalitsus kutsuvad teid osalema 26. novembril algusega kell 18
Kuressaare linnas toimuvale üle-eestilisele helkurikõnni üritusele
„Helkuriga sõbraks“. Üritus on lisatud ka „Liikudes tervemaks“ sarjale.
Tegemist on vabatahtlikke ja kogukonda kaasava üritusega, kus
on oodatud osalema oma piirkonna inimesed, kes soovivad näidata
eeskuju, panustada turvalisusesse ja suurendada nn tontide (ilma
helkurita jalakäija) teadlikkust helkuri vajadusest.
Helkurikõnd stardib Eesti eri paikades ühel ja samal kuupäeval
ning kellaajal. Esmalt kõneldakse kogunemiskohas põgusalt helkuri
vajalikkusest ja korrektsest kandmisest. Seejärel järgneb valitud
teelõikudel helkurikõnd, -jooks või -rattasõit, esitlemaks teistelegi
liiklejatele valgusallika töövõimet ning kõnni vältel antakse helkur
vastutulevatele liiklejatele, kellel seda mingil põhjusel veel ei ole.
Ühtlasi ehime helkurikõnni raames Kuressaare linnas kaks helkuripuud, pakkumaks võimalust ka edaspidi elanikel helkur endale puu
küljest vabalt võtta ja end nähtavaks teha. Ürituse kestvuseks on

kavandatud ligikaudu 1 tund. Matka algus ja kogunemine on politsei
hoovis. Kõnni lõpetame ühispildiga bussijaama parklas kuuse juures
ning kõiki lõpetanuid ootab kuum tee.
Helkurikõnni üritusel on rõhuasetus iga kodaniku enda eeskujul
turvalisusesse panustamisel ja sealhulgas ka enda ettevõttest eeskuju
loomine. Üritus on hea võimalus jagada enda ettevõtte sümboolikaga kaunistatud helkureid. Lisaks panustab üritusse helkuritega ka
maanteeamet, politsei- ja piirivalveamet ning Saaremaa vallavalitsus.
Enda särava kollektiivi osalemise soovist ja/või võimalusest helkureid pakkuda palun teatada hiljemalt 17. novembriks e-mailile
info@saaresport.ee, Kaie Järvelaid. Palun lisage kirjaga kaasa oma
ettevõtte LOGO. Lisaks väikesele õhtusele liikumisele saate panustada ka Saaremaa turvalisusesse!
Küsimuste korral pöörduge palun Kuressaare politseijaoskonna
noorsoopolitseinik Ahto Auliku poole tel 5307 9817. Koostöös
seisame ohutuma liikumise eest!
Ahto Aulik, noorsoopolitseinik, Kuressaare politseijaoskond
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Saaremaa Teataja

Kuressaare päevakeskuses
Neljapäeval, 17. oktoobril kell
13 dr Saima Tišleri loeng „Millal
dementsus vajab ravi?“.
Reedel, 18. oktoobril kell 11
kohtumine sotsiaalminister Tanel
Kiigega.
Neljapäeval, 24. oktoobril kell
13 „Kuidas hoida mälu tervist?
Lihtsaid nippe mälu treenimiseks“. Õpetusi jagab mälutreener
Anu Vahter.
Reedel, 25. oktoobril kell 13
laulureede. Laulame koos Mariniga.

17. oktoober 2019

Algab kandidaatide esitamine aasta kodaniku aunimetusele

Esmaspäeval, 28. oktoobril
kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Teisipäeval, 29. oktoobril kell
13 luule pärastlõuna. Külalisteks
on Valve ja Jaanus Reede.
Kolmapäeval, 30. oktoobril
kell 11.30 kohtumine Eesti200
esinaise Kristina Kallasega.
Kolmapäeval, 30. oktoobril
kell 13 lõõtsalõuna tantsuga.
Neljapäeval, 31. oktoobril kell
13 „Olen sügisetüdruk“. Koh-

tumine luuletaja Virve Osilaga.
Reedel, 1. novembril kell 13
hingedepäev – rahu ja vaikuse
püha. Kõneleb Laurentiuse kiriku
abiõpetaja Tiina Ool.
Teisipäeval, 5. novembril kell
14 Elja Parbuse kunstiringi näituse „15 aastat päevakeskuse
kunstiringi“ avamine.
Neljapäeval, 7. novembril kell
13 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.

et/node/16206.
Aasta kodaniku aunimetuse kuulutab kultuuriminister
välja ja annab üle tänavu 25. novembril Eesti Rahvusringhäälingu uudistemajas toimuval tunnustussündmusel.
Samas annab rahvastikuminister Riina Solman üle
kodanikupäeva aumärgid inimestele, kes on edendanud
kodanikukasvatust, väärtustanud kodanikuteadvust
või teinud vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Samuti
tunnustakse ideekonkursil „Mina suudan“ osalenud koolinoori, kes jagasid oma mõtteid kogukonna probleemide
kodanikualgatuse korras lahendamiseks.
Mullu pälvis aasta kodaniku tiitli Maailmakoristuspäeva
üks initsiaatoreid ja eestvedajaid ning Teeme Ära sihtasutuse juhataja Eva Truuverk.

Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi aasta kodaniku 2019 aunimetusele. Kodanikupäeva tähistatakse 26.
novembril ning selle aasta konkursi moto „Meid liidab see,
mida armastame“ lähtub Eesti laulu ja tantsu juubeliaastast. Kandidaate saab esitada 3. novembrini.
Aasta kodaniku aunimetus antakse Eesti Vabariigi
alalisele elanikule, kes on aasta jooksul üleriigiliselt silma
paistnud panusega ühiskonna arengusse või kelle saavutused aitavad kaasa kodanikuteadvuse ja ühiskonna
sidususele. Kuigi konkursi moto tõukub Eesti laulu ja tantsu
juubeliaastast, ei pea aasta kodanik olema otseselt seotud
laulu- ja tantsupeoga.
Kandidaate aunimetusele võivad esitada kõik soovijad.
Oma kandidaadi saab esitada veebivormis www.kul.ee/

pühapäev
20. oktoober

reede
18. oktoober

TÄNAVATE SULGEMINE
JOOKSUVÕISTLUSE AJAL
KURESSAARES
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Ajutisi liiklusseisakuid reguleerivad
politsei ja liiklusreguleerijad.
Ootame linnarahvast võistlejatele kaasa elama!
REEDEL START Kuressaare Gümnaasiumi juures 16.00
PÜHAPÄEVAL START Pargi tänaval kell 10.30

www.SAAREMAAJOOKS.ee
TRÜKIARV:
15 500

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

TOIMETAJA: Merike Pitk
Tel 452 5022, 52 16 653; merike.pitk@saaremaavald.ee

