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Küla- ja alevikuraha taotlemise aega pikendati

Mälestame Asutava Kogu liikmeid
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Oodatakse ideid maakonna 47. tantsupeoks
Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
47. Saare maakonna tantsupeo ideekontseptsioonile. Konkursi eesmärgiks on leida
omanäoline visioon ja valida välja seda teostav
kunstiline toimkond.
Ideekavand peab sisaldama:
peo sisulist kirjeldust; peo teostuse kirjeldust
(rongkäik, kujundus, tekstiline osa); liigirühmade
kirjeldust.
Kavandi maksimaalseks pikkuseks on kolm A4
lehte. Konkursitöö materjalid esitada kinnises
ümbrikus märgusõnaga „TANTSUPIDU 2021“.
Konkursil osalemine on anonüümne, mistõttu
peab ümbrik muu hulgas sisaldama väiksemat
kinnist ümbrikut konkursil osaleja nime ja kontaktandmetega.
Konkursitööd palutakse esitada hiljemalt 15.
jaanuaril 2020 kell 23.59 aadressile Saaremaa
Vallavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare 93819.
Saare maakonna 47. tantsupidu toimub 5.
juunil 2021. aastal Kuressaare staadionil. Peol
osalevad maakonna rahvatantsurühmad, võimlejad ning kutsutud külaliskollektiivid.
Lisainfo: kultuurinõunik Kristel Peel, kristel.
peel@saaremaavald.ee või tel 526 2317. Täpsem info valla kodulehel www.saaremaavald.ee.

VALLAVOLIKOGU
ISTUNGILT
Vallavolikogu 31. oktoobri istungil
Istungi alguses anti ülevaade ASi Hoolekandeteenused arengust ja plaanidest Saaremaa vallas.
Infotunnis vastas vallavanem Madis Kallas
volikogu liikme Andres Tinno küsimustele, mis
puudutasid Tori tn 4 Kuressaare merepääste
hoone projekteerimise asjaolusid ning Kalda pst
1 asuva rulapargi rajamist.
Istungil kinnitati Saaremaa valla 2019. aasta II lisaeelarve kogumahuga 790 276 eurot.
Kaheksa kuuga on üksikisiku tulumaksu eelarve
täitmine 69,16%, mis on 2,5% rohkem eelarve
proportsioonist. Selle arvelt kaetakse Lümanda
kooli remondikulud; Valjala lasteaia inventarikulud;
SA Kuressaare Jahisadama ujuvkai soetuskulud;
üldhariduskoolide ujumise algõpetuse kulud; KG
staadioni ja hoone ehitusega seonduvad kulud.
Toetatakse MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu ja Lääne-Saare Hoolekannet. Täpsustati
haridusasutuste remondifondi ja muusikakooli
tööjõukulusid.
Muudeti Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtasid, millega viiakse majandus- ja haldusosakonna
ning teenuskeskuste koosseisust Saaremaa
Halduse koosseisu 36,5 töötajat (kalmistuvahid, bussijuhid, heakorratöötajad, koristajad
jne). Leisi ja Salme piirkonna spordivaldkonna
töötajad viiakse üle piirkonna koolide koosseisu.
Lisaks muudeti Kärla ja Lümanda teenuskeskuste
infospetsialistide töökohad teenuskeskuste juhatajate ametikohtadeks.
Pikendati Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava koostamise
algatamise aega ja see esitatakse Saaremaa
Vallavalitsuse poolt vallavolikogu 2020. aasta
jaanuarikuu istungile.
Toimus Saaremaa valla heakorra eeskirja,
millega kehtestatakse heakorra nõuded ning
koormised kinnistute ja muude territooriumite
kasutajate suhtes Saaremaa vallas, esimene
lugemine ja suunati eelnõu teisele lugemisele
novembri istungil.
Võeti vastu Mustjala piirkonna Varese sadama
detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu eesmärgiks on sadama
territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete
vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete
eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse ning ehitusõiguse määramine.
Anti luba osaühingule Tepo Talu kinnisasja omandamiseks vastavalt kinnisasja omandamise kitsendamise seadusele Kärla piirkonna Käesla külas.
Lõpetati Kuressaare linnas Lehe tn 5 kinnistu
hoonestusõiguse leping, mis oli sõlmitud Saaremaa valla õiguseellase Kuressaare linna ja Arco
Vara Kinnisvara OÜ poolt 2001. aastal.
Muudeti Saaremaa Vallavolikogu haridus- ja
noorsootöökomisjoni koosseisu. Komisjoni
liikmeks kinnitati Kalmer Poopuu ja komisjonist
arvati välja Inge Jalakas.
Andrus Lulla, volikogu nõunik
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Saaremaa valla detailplaneeringud
Varese sadama detailplaneeringu avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Volikogu
võttis 31.10.2019 otsusega nr 1-3/106 vastu
Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu (DP) ja suunas avalikule väljapanekule.
Planeeringuala asub endise Mustjala valla
haldusterritooriumil Pahapilli külas ja hõlmab
Varese sadama katastriüksust (katastritunnus
48301:006:0515, pindala 2,32 ha, 100% tootmismaa sihtotstarbega) koos kaisid ümbritseva
merealaga.
DP eesmärgiks on sadama territooriumile
tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja
elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete
eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse ning ehitusõiguse määramine.
DP koostamise jooksul lisandus DP eesmärgiks ehitusõiguse planeerimine, et sadamaalale

oleks võimalik rajada nii sadama tegevuseks
vajalikke hooneid kui ka tootmishooneid.
DP-ga ei jagata katastriüksust, kuid selle piiri
korrigeeritakse lähtuvalt rekonstrueeritavate
sadamakaide paiknemisest. DP-ga antakse
ehitusõigus kuni 83 m kõrguse tuulegeneraatori ehitamiseks kai nr 1 (Põhjakai) tippu.
Lisaks antakse ehitusõigus tootmishoonete
ehitamiseks suurima lubatud ehitisealuse
pindalaga 3000 m2.
Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast
on 9 m ja hoonete suurim lubatud arv krundil
kuni 10 (sh olemasolevad hooned). Juurdepääs
planeeringualale on Orissaare-Leisi-Mustjala
riigimaanteelt nr 21129 mööda kohalikku teed
(Vareseranna tee nr 4830102). Vareseranna
tee nr 4830102 jääb kohalikuks teeks ka pärast DP kehtestamist. Teele seatakse servituut
tee avalikuks kasutuseks.
DP-ga muudetakse Mustjala valla Külade
üldplaneeringut Varese sadamasse ranna piiranguvööndisse tuulegeneraatori rajamiseks,
Varese sadama ala kasutamise juhtotstarbe

osas ning selles osas, et tootmisalalt ulatub
müra väljaspoole tootmisala territooriumit.
Enne tuulegeneraatori kasutusloa taotlemist
tuleb teostada müra mõõtmised vastavalt
Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 otsuses
nr 1-3/106 toodule.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
22.11. kuni 21.12.2019 paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare)
III korruse ruumis nr 308 (Kätlin Kallas, katlin.
kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning
valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
DP avalik arutelu toimub 30.12.2019 kell
16 Saaremaa vallamaja suures saalis (Tallinna
tn 10, Kuressaare).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.
Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10,
Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Saaremaa ekspertgrupp kutsub üles esitama
maakondlike aastapreemiate kandidaate

S

aaremaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid
maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna
tegijate tunnustamiseks. Preemia kandidaadiks võib esitada maakonnas tegutsevaid
füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja
organisatsioone.

Kultuuripärl 2019
Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordivaldkonna
inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada
Saaremaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on
2019. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu
edendamisel silma paistnud.

Hendrik Krummi nimeline
kultuuripreemia
Preemiaga tunnustatakse maakonna kultuu-

ritegelasi ning jäädvustatakse Hendrik Krummi
mälestust. Preemia kandidaadiks saab esitada
Saare maakonnas pikaajaliselt tegutsevaid väljapaistvaid loomeisikuid, kultuurielu edendajaid
ja kollektiive.

Elutööpreemia
Preemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase
tegevuse eest. Elutööpreemia kandidaadiks saab
esitada Saare maakonnas pikaajaliselt tegutsevaid väljapaistvaid loomeisikuid ja spordielu
edendajaid.

Aastapreemia
Preemiaga tunnustatakse loome- ja spordiinimesi, kes on 2019. aastal Saaremaal mõjutanud
vastava valdkonna arengut ja aidanud kaasa
maakonna tuntusele. Aastapreemia kandidaadiks

võib esitada nii füüsilise kui ka juriidilise isiku.
Saaremaa ekspertgrupp ootab kuni 20. novembrini e-posti aadressil saaremaa@kulka.ee
vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, kus on:
lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest
või sportlikest saavutustest;
kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post).
Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja
organisatsioonid. Ühele preemiale võib esitada
korraga ainult ühe kandidaadi.
Kultuuripärl ja Hendrik Krummi nimeline
kultuuripreemia antakse välja koostöös Saaremaa vallavalitsusega.
Lisateave: Tea Rauk, tel 5198 2355, e-post
saaremaa@kulka.ee. Enne ettepaneku esitamist
tutvu ka Saaremaa ekspertgrupi raha jagamise
korraga www.kulka.ee/ekspertgrupid/saaremaa.

VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Kuressaares ja Ida-Saaremaal tunnistati
edukaks Ragn-Sells pakkumused
Saaremaa Vallavalitsus on läbi viinud korraldatud jäätmeveo hanke, mille tulemusena tunnistati
5. novembri istungil Kuressaare ja Ida-Saaremaa
veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused.
Kõigis veopiirkondades on alates 1. märtsist
2020 võimalik majapidamises, ettevõttes või
asutuses ära anda nii pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid kui ka segaolmejäätmeid. Liigiti
kogutud jäätmete äraveo eest tuleb tasuda oluliselt vähem kui segaolmejäätmete äraveo eest.
Segaolmejäätmete teenustasu uuel jäätmeveoperioodil mõnevõrra tõuseb, olles Kuressaares
näiteks 240 l konteineri puhul 6,31 ning Ida-Saaremaa veopiirkonnas 7,87 eurot. Jäätmete
vedamiseks võtab AS Ragn-Sells kasutusele ka
kahekambrilise veoki. Jäätmed viiakse Kudjape ja
Maasi jäätmejaamadesse, kus taaskasutatavatest
jäätmetest vähemalt 50% suunatakse uuesti
ringlusesse uute toodete valmistamiseks.
Lääne-Saaremaa veopiirkonnale laekus hankes
kaks pakkumust ja need on veel hindamisel.
Hariduse 13 koolihoonet hakkab projekteerima Kauss Arhitektuur OÜ
Vallavalitsus kinnitas Hariduse 13 koolihoone
sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkursi tulemused ning otsustas alustada koolihoone projekteerimiseks läbirääkimisi Kauss Arhitektuur OÜ-ga,
kelle ideekavand märgusõnaga „Kaaremaa“ pälvis
konkursil esimese koha ja auhinna 9000 eurot.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 290 000 eurot.
Lumetõrje Mõntu ja Imara piirkonnas
Vastavalt riigihanke tulemustele otsustas
vallavalitsus sõlmida Mõntu lumetõrjepiirkonnas
lepingu OÜ-ga Puu & Muu (Sulev Kallas) ja Imara
piirkonnas OÜ-ga Tulimaa (Rein Seema).

Lumetõrje Pöide piirkonnas
Pöide piirkond on lumetõrje korraldamisel jagatud neljaks piirkonnaks. Teises piirkonnas (Are,
Koigi, Sundimetsa, Kahutsi, Iruste, Levala, Pöide,
Puka, Oti, Veere, Uuemõisa külades) hakkab lund
lükkama OÜ Saaremaa Mägiveis ja kolmandas
piirkonnas (Reina, Nenu, Metsara, Mui, Tornimäe,
Kärneri, Ardla külades) OÜ Träx.
Kuna esimeses piirkonnas (Unguma, Nenu,
Ardla, Välta külad) ei tehtud ühtegi pakkumust,
otsustas vallavalitsus korraldada uue hanke,
seekord väljakuulutamiseta läbirääkimistega
menetluses ja kutsuda hankes osalema OÜ Kapra
Vanametall, OÜ Ores Ehitus ja FIE Tika Talu.
Uus riigihange korraldatakse ka neljandas piirkonnas (Ula, Talila, Sitme, Keskvere, Kanissaare, Kõrkvere, Leisi, Kakuna, Muraja, Kärdu, Kübassaare külad).

Tegemist on M1 kategooria sõiduautoga (Fiat
McLouis), milles on 7 kohta. Sõiduk on varustatud
talvepaketiga, mis tähendab, et seinad on soojustatud ning salongi köetakse gaasiga.
Sõiduk on elamutüüpi, seal on kööginurk, WC,
külmik ja teler, mis on mobiilseks noortekeskuseks vajalik.

Vallavara omandamine
Vallavalitsus andis 29. oktoobri istungil korralduse omandada Swedbank AS-ilt Orissaare
alevikus Kuivastu mnt 33 kinnistust kaasomandi
suurusega 1/10 osa hinnaga 15 000 eurot.
Saaremaa vallale kuulub Kuivastu mnt 33 kinnistust ja sellel asuvast 1930. aastatel ehitatud
kahekorruselisest maakivist krohvitud välispinnaga pangahoonest, kus praegu asub ka Orissaare
teenuskeskus, 9/10 kaasomandist ja Swedbank
AS-ile 1/10 kaasomandist.
5. novembri istungil otsustas vallavalitsus anda
Swedbankilt omandatud ruumid otsustuskorras
tasuta kasutada Kuressaare Apteek OÜ-le apteegiteenuse osutamiseks tähtajaga 30.06.2020,
kuni uue Orissaare Konsumi hoone valmimiseni.

Kinnitati Saaremaa Halduse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis
Saaremaa Vallavolikogu 31. oktoobri 2019. a
otsusega „Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kehtestamine“ kehtestati Saaremaa
Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuur, mida
rakendatakse alates 01.01.2020. Kehtestatud
struktuuri kohaselt viiakse 31.12.2019 seisuga
vallavalitsuse struktuurist välja haldusvaldkonnas
tegutsevad töötajad.
Saaremaa Halduse struktuuri vähendatakse
kolme halduse peaspetsialisti töökoha võrra
ning luuakse juurde kolm haldusjuhi töökohta,
3,7 bussijuhi kohta, 1 veesõidukite juhi, 14,1
kalmistuvahi, 6,09 haldustöötaja, 1 kütja, 5,72
koristaja ja üks juhiabi koht.

Vald soetab matkaauto
Vallavalitsuse läbi viidud hankele „Mobiilse
noorsootöö korraldamiseks matkaauto ostmine“
laekus tähtajaks üks pakkumus, AD Consult OÜlt, kellega sõlmitakse hankeleping maksumusega
44 490 eurot koos käibemaksuga.

Vald ostab mobiilse välilava
Vallavalitsus otsustas korraldada riigihanke
„Mobiilse välilava ostmine“. Hanke eeldatav
maksumus ilma käibemaksuta on 75 000 eurot
ja pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus. Lava on vajalik
väliürituste korraldamiseks, kuna praegu veel
osaliselt kasutuses olev välilava on amortiseerunud ja ohtlik.

Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja
korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald

Saaremaa Teataja
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Järgmise aasta 6. juunil toimub Kuressaare lossihoovis
järjekorras 52. Saare maakonna
laulupidu, mis seekord kannab
alapealkirja „Teel“. Kollektiivide registreerimine avati 15.
oktoobril ning see kestab veel
kaheksa päeva ehk 15. novembrini (k.a).
Väga palju kollektiive on ennast juba kirja pannud – kokku üle 500 laulja. Kuressaare
lossihoov mahutab kuni 2000
lauljat ja kindlasti ootame veel
kollektiive registreeruma. Oleme saatnud registreerimislingi
kõikidele rahvamajadele ja koolidele, kuid kes ei ole registreerimisinfot sealtkaudu saanud,
kirjutage palun rasmus.tuuts@
saaremaavald.ee.
Tänaseks on meil olemas
kõik liigijuhid ja kokku lepitud
repertuaar. Teame väga hästi
laule, milleta ühte korraliku
laulupidu ette ei kujuta, nagu
Gustav Ernesaksa „Mu isamaa
on minu arm“ või Kait Tamra
„Oma saar“. Ja muidugi on repertuaaris veel väga palju teisi,
meile armsaks ja südamelähedaseks saanud lugusid.
Lisaks on valmis saanud laulupeo Facebooki leht, kus anname jooksvalt infot repertuaari,
kollektiivide ja plaanide kohta
– kõik selleks, et kogu info oleks
kättesaadav ühest kohast.
Tänaseks on enamik kollektiive uue hooaja käima lükanud. Noodipult on suvetolmust
puhtaks pühitud ning tehakse
usinasti proove. Siin-seal on
juba näha ja kuulda, kuidas toimuvad vaheesinemised. Tean,
et kollektiividesse oodatakse
alati uusi liikmeid, kes soovivad oma emotsiooni laulu
kaudu väljendada. Need, kes ei
ole praegu ühegi kollektiiviga
seotud, võiksid kindlasti mõne
kollektiiviga liitumisele mõelda.
Saare maakonna 52. laulupeol
osalemine on lauluhooajale ilus
eesmärk!
Rasmus Tüüts, Saare maakonna 52. laulupeo toimkonna liige

FOTO: Michael Kristensen

Laulupeole
on end kirja
pannud juba
üle 500 laulja

AS Hoolekandeteenused
kinnisvaradirektor

Eelmisel nädalal tutvustasime Saaremaa vallavolikogule, partneritele
ja kohalikele elanikele plaani ehitada kahekorruseline nelja korteriga
maja Kuressaarde aadressile Õie 8.
Kohtumistel kordusid mitmed
küsimused. Vastame neile ka vallalehes, et anda parem ülevaade
meie plaanidest.
Miks inimesi varem ei teavitatud, et Õie tänavale plaanitakse
elamut erivajadustega inimestele?
Maja ehitamise soovist oleme
rääkinud juba enam kui kolm
aastat. Selle aja jooksul oleme
kaalunud mitmeid erinevaid kinnistuid. Mõni tõsisem kandidaat,
nt Aia või Pargi tänava krunt on
jõudnud ka avalikkuse ette. Erinevatel tehnilistel põhjustel oleme
neist loobunud.

KÜSIMUS

Kuhu pöörduda, kui tegemist
pole hädaolukorraga, aga vajan infot või soovin teavitada
millestki olulisest?

Häirekeskus saab aastas ligi
miljon kõnet, millest pooltel
juhtudel vajatakse abi. Alati
ei vajata kiirabi, päästet või
politseid. Kui kahtled, kas
tegu on hädaolukorraga, ära
kõhkle helistamast, sest häiAnne Hindreus rekeskus saab sind suunata
häirekeskuse Lääne õige kontaktini. Kõnele vastav
keskuse ennetusjuht päästekorraldaja selgitab välja
olukorra tõsiduse.

Välismaalt häirekeskusesse helistamine
Saaremaad esindava puu Picconia azorica istutasid Anu Vares, Ingrid Tilts, Kristiina Maripuu ja Katrin Sagur.

Saarlased istutasid
Terceirale oma puu

O

ktoobrikuu eelviimasel
nädalal kohtusid Terceiral, mis on üks Portugalile kuuluvatest Assoori saartest,
projekti „Islands of Innovation“
partnerid, et tutvuda Terceira
saare kogemustega majanduse
mitmekesistamisel ja innovatsiooni edendamisel ning arutada
projekti elluviimise hetkeseisu ja
järgmisi tegevusi.
Lisaks istutasid kohtumisel
osalenud saarte esindajad Angra do Heroísmo linna lähedal
asuvale Monte Brasili kaitsealale
oma puu, et leevendada projekti
käigus tekkinud süsinikujalajälge.
Seekordne kohtumine oli järjekorras juba kuues. Juunikuu
alguses võõrustas projektipartnereid Hollandi, Taani, Portugali

ning Kreeka saartelt Saaremaa
vallavalitsus.
Interreg Europe’i programmist
rahastatavas projektis „Islands of
Innovation“ (www.interregeurope.
eu/islandsofinnovation) osalevate
saarte eesmärk on toetada majanduse mitmekesistamist ning
suunata avalike poliitikate kaudu
arengut nii, et saared pakuvad
uuenduslikke algatusi toetavat

keskkonda, mis köidab noori ja
ettevõtlikke inimesi.
Selle saavutamiseks koostatakse
saareliste piirkondade jaoks innovatsiooni edendamise juhised ja
iga projektis osalev saar valmistab
ette tegevuskava, mis viiakse ellu
projekti järgmises etapis aastatel
2020–2021.
Saaremaa vald keskendub
projekti käigus ettevõtluskeskkonna erinevatele tahkudele ehk
sellele, mida saab võimekama
ettevõtluskeskkonna loomiseks
Saaremaal ära teha, kui jõud
ühendavad kohalik omavalitsus,
ettevõtjad, ülikool ja kogukonnad. Selleks on koostamisel Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna
ja innovatsiooni arengukava
aastateks 2020–2030.
Anu Vares, arendusnõunik

Kes otsustab Õie tänavale
erivajadustega inimeste kodu ehitamise?
Karl Mänd
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Õie tänava asukohast teavitamisega alustasime niipea, kui olime
selles sobiva asukoha ära tundnud.
Veel varem ei olnud võimalik naabreid teavitada.
Kohtumistel kõlas ka soov, et
inimesed oleksid soovinud osaleda maja asukoha valikul, kuid see
ei ole mitmel põhjusel võimalik.
Nagu igal teisel kodu rajajal, on ka
meil hulk erinevaid soove, millele
krunt peab vastama. Näiteks on
olulised selle suurus ja asukoht,
kommunikatsioonidega liitumise
võimalus või teenuste lähedus.
Selliseid krunte ei ole Kuressaares
kuigi palju.
Lisaks ütleb põhiseadus, et kedagi ei tohi tema puude pärast diskrimineerida. Samuti nagu ülejäänud
Kuressaare inimesed ei kooskõlasta
oma kodu asukohta naabritega, ei
pea seda tegema ka erivajadusega
inimesed.
Millise diagnoosiga inimesed
Õie tänavale tulevad?
Meie kodudes elavad intellektipuude või psüühilise haigusega
inimesed. Intellektipuue on kaasasündinud ja ravimatu. Need
inimesed tajuvad maailma oluliselt

lihtsamalt, on siirad ning uudishimulikud.
Õie tänavale asuvad elama psüühilise haigusega inimesed. See on
elu jooksul tekkinud häire, mis on
üldjuhul ravimitega kontrollitav.
Psüühilise haigusega inimesed
on enamasti tagasihoidlikud ja
hoiavad omaette. Tegevusjuhendajate töö seisneb suures osas nende
julgustamises, kuidas teha igapäevaseid toiminguid alates hügieenist
kuni poes või tööl käimiseni.
Kas vallalt on luba saadud?
Õie tn 8 krunt kuulub riigile. Me
soovime ehitada elamumaale elumaja, millele vallavalitsus väljastab
ehitus- ja kasutusload. Need on dokumendid, mis on seotud hoonega,
kuid mitte sisulise plaaniga rajada
Õie tänavale kodu erivajadustega
inimestele.
Uue kodu ehitab AS Hoolekandeteenused. Maja ülalpidamiskulud katavad selle elanikud ja neile
osutatava erihoolekandeteenuse
eest tasub riik. Seega ei tekita see
maja vallale täiendavaid kulusid.
Mis nüüd edasi saab?
Sel nädalal esitame vallale pro-

jekteerimistingimuste taotluse.
Projekteerimistingimustega kehtestab vald raamid, millist ehitist
sellesse piirkonda lubatakse ehitada. Nii välistatakse olukorrad,
kus arendaja ehitab näiteks keset
aedlinna pilvelõhkuja. Taotlusega
küsime tingimusi kahekorruselise
kortermaja ehitamiseks sellesse
asukohta.
Projekteerimistingimuste menetluse käigus teavitab vald ka
piirinaabreid ning kõikidel huvitatud osapooltel on võimalik teha
ettepanekuid. Oluline on siiski
meeles pidada, et projekteerimistingimused on tehniline dokument
– arvamust saab avaldada hoone ja
rajatiste, mitte sinna elama asuvate
inimeste osas.
Seejärel otsustab vallavalitsus,
kas arvamustega arvestatakse või
mitte. Need ettepanekud, millega
vald arvestab, muutuvad projekteerimistingimuste osaks ning nendega peame ehitades arvestama.
Kui arvamustega ei arvestata,
siis seda peab põhjendama. Samuti
peab põhjendama ka seda, kui
otsustatakse jätta projekteerimistingimused väljastamata.

Viimastel aastatel on kasvanud vajadus võtta
Eesti häirekeskusega ühendust väljaspool riigipiire. Seda saab teha numbrilt +372 600 0112.
Ühendust võid võtta ka selle riigi häirekeskusega,
kus asud, ning paluda ennast ühendada Eesti
häirekeskusega (Estonian Emergency Response
Centre).

Abi- ja infotelefonid
Häirekeskuses töötavad ka abi- ja infokeskuse
numbrid 1510, 1313, 1524. Neile helistades
hoiad hädaabinumbri 112 liini vaba kiiret
sekkumist ja abi vajavatele olukordadele. Juhul
kui kõne käigus selgub, et tegemist on kiiret
sekkumist vajava olukorraga, edastatakse info
hädaabinumbrile 112 ja vajalikud abijõud saadetakse teele.
Maanteeinfo telefonile 1510 saab edastada
infot riigiteede probleemide kohta. Näiteks siis,
kui teel on liiklustakistus, loomakorjus, langenud
puu, suuremõõduline praht, kivid või lahtine killustik. Samuti kui teel on liiklusohtlikud augud,
kruusatee on halvas seisukorras, tee on libe või
lumme tuisanud, liiklusmärk on katki, puudu või
eksitav. Sellelt numbrilt saab oma info maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus, kes koordineerib
teehooldajate tööd riigis.
Helistades telefonile 1524, saad päästealast
infot või nõu, kuidas muuta oma kodu turvalisemaks, samuti päästeametnike kontakte
ja vastuvõtuaegu. Või kui tahad teada, kus ja
kuidas tohib lõket teha, soovid teatada ohtlikust
ehitisest või katmata kaevust, soovid lisateavet
päästeameti ennetuskampaaniate kohta, sul on
küsimus päästevaldkonna kohta, kuid sa ei tea,
kuhu pöörduda või soovid kutsetunnistusega
korstnapühkija kontaktandmeid.
Keskkonnainfo telefonile 1313 tuleks helistada siis, kui märkad keskkonnareostust või
reostusohtu, ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust,
jäätmete ebaseaduslikku ladestamist, massiliselt
surnud loomi, linde või kalu, loomade julma
kohtlemist, sekkumist vajavas seisundis metslooma või -lindu, maanteel hukkunud suurulukit (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder
või metskits).
Perearsti nõuandetelefon 1220 on abiks, kui
soovid teada, kas tervisemure korral on vältimatu
pöörduda erakorralise meditsiini osakonda,
perearsti poole või saab olukorra lahendada
koduste vahenditega, kui terviseprobleem tekib
väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel
pühadel, kui viibid väljaspool kodukohta või oled
välismaal ega saa oma perearsti poole pöörduda
(välismaalt helistades vali +372 634 6630). Samuti kui soovid infot Eesti tervishoiusüsteemi
korralduse kohta (kuidas elukoha muutumisel
perearsti vahetada, millise eriarsti juurde pöörduda, kuidas teha tervisedeklaratsiooni jm).
Perearsti nõuandetelefon on abiks ka laste- ja
hooldusasutustele juhul, kui asutuse tervishoiutöötaja ei ole kättesaadav.
Lasteabi telefon 116111 töötab ööpäevaringselt
ja kõned on helistajatele tasuta (mobiiltelefonilt
saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas). Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega,
lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii
lapsed ise kui ka täiskasvanud. Pöördujale antakse
nõu, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud info vajalikele spetsialistidele.
Lasteabi e-post on info@lasteabi.ee.
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ARVAMUS
Õpetlikud
kohtumised
Viimastel kuudel olen osalenud päris paljudel piirkondlikel koosolekutel,
olles nii kokkusaamise
läbiviija kui ka kuulaja ja
vaatleja rollis.
Kristiina Maripuu Alates septembri keskpaigast oleme käinud Saaabivallavanem
remaa eri piirkondades
tutvustamas mittetulundustegevuse toetamise
uut korda ja selliseid koosolekuid on tänaseks
toimunud 12: Mustjalas, Orissaares, Sandlas,
Laimjalas, Pärsamal, Tornimäel, Iidel, Salmel,
Valjalas, Lümandas, Kihelkonnal ja Kärlal. Lisaks on mind kutsutud mitmetele külavanema
valimistele.
Infoseminaridel, kus on olnud juttu külaseltside toetamisest, külavanema valimisest, külaraha
taotlemisest, aga ka turvalisusega seonduvast, on
osalejaid olnud kokku 200 ringis – väiksematel
seitse, suurematel üle 30. Olen veendunud, et sarnaseid kohtumisi on vaja ja ehkki pealtnäha olnuks lihtsam korraldada üksainus suur koosolek,
on väiksemad koosolekud end vähemalt minu
silmis õigustanud. Piirkonniti on küsimused ja
mured-rõõmud veidi erinevad ning väiksemad
koosolekud on võimaldanud ka konkreetseid
näiteid läbi arutada.
Need koosolekud on andnud küllaga tagasisidet, asiseid ettepanekuid, aga ka konstruktiivset
kriitikat. Aruteludes olen saanud end samastada
piirkonna inimestega ning küsida ka endalt, millised on ootused vallavalitsuse tööle. Kahjuks on
mõnel pool olnud kõneks ka sellised kohalikud
mured, millest ei ole kusagile teada antud –
enamasti teede ja heakorraga seonduv. Sellistel
juhtudel on kõige lähemaks kontaktiks piirkonna
teenuskeskus. Minu jaoks on jäänud kõlama, et
asjaajamine võiks olla võimalikult selge ja lihtne
ning sageli soovitakse just ärakuulamist ja kaasamõtlemist.
Omaette küsimus on, kuidas sellised koosolekud oleksid võimalikult tõhusad. Näiteks soovitati ühel kohtumisel, et täiendavalt võiks olla
võimalus jälgida koosolekut ka veebi vahendusel,
et vajaliku info saaks kätte ka õhtusel ajal kodust
lahkumata.
Tõsi on see, et ka koosolekute vormilisele
poolele võiks värske pilguga peale vaadata, aga
igal juhul tuleb püüelda selle poole, et sellised
kohtumised oleksid informatiivsed, küsimused
saaksid vastused ning kõik saaksid oma arvamust
vabalt ja otsekoheselt väljendada.
Väga huvitavad ja õpetlikud on olnud ka
külavanemate valimised. Olen osa saanud
nii võrdlemisi väikeste külade külavanema
valimisest, kahe väga suure küla külavanema
valimisest kui ka seitsmele külale ühise vanema
valimisest.
Statuut, mille alusel Saaremaa vallas aleviku- ja külavanemaid valitakse, sai volikogu
poolt kinnitatud märtsi lõpus ja vanemate
valimistel osalemine on andnud tunnetuse,
kuidas määrusena paberile pandud protsess
praktikas sujub.
Tänaseks on valitud 53 uut külavanemat, neist
14 on mitme küla ühised vanemad ehk kandi vanemad. Seega on uue külavanema saanud kokku
87 Saaremaa küla, lisaks on neidki külasid, kus
vanema volitused kehtivad väikevalla ajast. Uue
statuudi alusel on valitud ka Leisi ja Kudjape
alevikuvanem.
Enamasti on vanema rolli valitud eraisik, kuid
üha enam kasutatakse ka võimalust valida vanema rolli kohalik MTÜ. Näiteks täidab Sandla,
Väljamõisa, Tõlluste, Nässuma, Rannaküla,
Hämmelepa, Rahniku, Kangrusselja, Metsaküla,
Matsiranna, Leina ja Iilaste külade ühise vanema
rolli Sandla Külade Selts.
Olen endalt küsinud, mis on vanemate valimist
hoogustanud ja leidnud kolm vastust: esiteks
tõstatas küla esindatuse vajalikkuse uus statuut,
teiseks on valitud vanem eelduseks nii küla- kui
ka alevikuraha taotlemisel ning kolmandaks
inspireerivad vanemate valimised teisigi külasid
enda esindajat valima.
Piirkondade aktiivsus ja soe vastuvõtt teevad
heameelt. Uute kohtumisteni!
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Kuidas kulgevad riigigümna
Saaremaa riigigümnaasiumi avamiseni on jäänud
vähem kui kaks aastat. Uus gümnaasium alustab
tööd 1. septembril 2021. Enne seda on aga tarvis
korda saata veel palju, sest koolile on vaja luua nii
uus välimus kui ka sisu.

Triin Kaaver
haridus- ja teadusministeeriumi
koolivõrgu osakonna peaekspert

Riigigümnaasiumi uus nüüdisaegse
õppekeskkonnaga hoone ehitatakse
Kuressaare kesklinna, Garnisoni,
Väljaku ja Rootsi tänavate vahelisele
alale, et õppetöö läbiviimiseks kasutada ka ümberkaudseid spordihooneid ning rajatisi.
Hoone arhitektuurikonkursi võitis
arhitektuuribüroo Karisma ideekavand „Sirge“, mis arvestas enam nii
ümbruskaudse arhitektuuri, koolihoone eripära ja vajadustega kui
ka energiatõhususega. Gümnaasiumihoone ehitushange kuulutatakse
välja 2020. aasta märtsikuus.
Hanke võitjaga sõlmitakse sama
aasta juunikuus leping ning ehitustööd saavad alguse peagi pärast
lepingu sõlmimist. Juuliks 2021 on
planeeritud hoone valmimine ning
augustiks 2021 hoone sisustamine.
Uue koolimaja ehitusprotsessi juh-

timise on haridus- ja teadusministeerium usaldanud Riigi Kinnisvara
ASile. Kool hakkab pakkuma õpet
540 gümnaasiumiõpilasele.
Haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustati selle aasta juulikuus uus riigiasutus – Saaremaa
Gümnaasium. Alates septembrist
2019 on uuel gümnaasiumil olemas
ka kehtiv põhimäärus.
Koolile hakkab koostöös kogukonnaga sisu looma haridus- ja teadusministeeriumi väljakuulutatud
konkursi korras valitud direktor.
Direktori konkurss kuulutatakse välja tänavu novembrikuus.
Kandideerima on oodatud kõik
haridusellu panustada soovivad
inimesed, kel on vastav kvalifikatsioon ning tahe luua nüüdisaegset
kooli. Direktor asub ametisse 2020.
aasta esimestel kuudel.
Õpetajate vabadele ametikohtadele kuulutatakse välja konkurss
hiljemalt aprillis 2021. Töölepingud
õpetajate ja teiste töötajatega sõlmitakse hiljemalt augustiks 2021.
Ettevalmistustööd on hoogsasti
käimas ning üheskoos kohaliku
omavalitsuse ja kogukonnaga hakkab peagi uus koolihoone võtma nii
tegu kui ka nägu.

KAS TEADSID, ET:
* Riigigümnaasiumidel on õppekvaliteedi tagamiseks ühine kvaliteedikokkulepe.
* Koolis õpivad ainult gümnaasiumiastme õpilased, mis võimaldab
rakendada kaasaegseid ja paindlikke õppekorralduslikke lahendusi
(näiteks 75-minutilised õppetunnid, perioodõpe, tagasisidenädal,
valikkursusenädal, mentorsüsteem jms).
* Õpilastel on võimalik valida kursusi riigigümnaasiumidest üle Eesti.
* Tehakse õppimist ja õpetamist rikastavat koostööd kõrgkoolide,
kutseõppeasutuste ja ettevõtjatega.
* Õpinguid toetab ühtne toetuste pakett, õpilased saavad majutus- ja
sõidutoetust ning tasuta koolilõunat.
* Õppetöö korraldamisel on koolil suur iseseisev otsustus- ja eksperimenteerimisõigus.
* Kõigil riigigümnaasiumidel on nüüdisaegne koolihoone ja õppevahendid.
* Riigigümnaasiumid saavad keskenduda oma põhitegevusele. Tugitegevused nagu hoonete haldamine, raamatupidamine ja personaliarvestus on viidud kooli koosseisust välja.

Tulevane Saaremaa gümnaasium Garnisoni, Väljaku ja Rootsi tänavate vah

Riigigümnaasium v
Helle Kahm
abivallavanem

Riigigümnaasiumi moodustamise
arutelu algas Saaremaal 2013. aastal,
kui tollane haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna
juhataja Kalle Küttis Kuressaare linna
esindajatega kohtus.
Kuna Kuressaares oli olemas ja on
ka täna kaks tugevat ja hea mainega
gümnaasiumi ning täiskasvanute
gümnaasium, olid järgnevate aastate
arutelud uue kooli vajalikkuse üle kirglikud ja arvamust avaldati igal tasandil.

Läbirääkimised jõudsid tulemuseni, kui 14. septembril 2017 võttis
Kuressaare volikogu vastu otsuse
sõlmida haridus- ja teadusministeeriumiga kokkulepe riigigümnaasiumi asutamiseks ning asukohana
valiti välja Kuressaare täiskasvanute
gümnaasiumiga piirnev ala Väljaku
tänaval.
Oluline teema mitmetel aruteludel
on olnud ka tulevase riigigümnaasiumi alla jääv staadion. Koos spordirahvaga toimunud koosolekutel arutati
erinevaid võimalusi ja variante, et
ka spordiga tegelemise võimalused
Kuressaares paraneksid.
Lõplikuks otsuseks jäi, et uuendamist vajab Kuressaare gümnaasiumi
(KG) kõrval olev staadion, mis koos
tervisepargi ja kunstmurustaadioniga loob mitmekesised võimalused

Hariduse eesmärk – õnnelik õppi
Urmas Treiel
haridus- ja noorsootööosakonna juhataja

Hariduse arengukava koostamine
on täie hooga käima läinud. Kuude
teemagruppi (üldharidus; alusharidus; huviharidus ja noorsootöö;
täiskasvanuharidus, erivajadustega
lapsed; koostöö ja haridusvõrk) on
kaasatud ligi 70 oma ala teadjat.
Tänast protsessi peame pigem
raamide seadmiseks, sest soovime
selle läbida kolme kuuga. Süvitsi soovime minna järgmisel kahel aastal,
siis on plaanis ERASMUS+ projekti

raames kaasata oma ala asjatundjaid
ka ülikoolidest nii Eestist kui ka
kaugemalt.
Maailm, kuhu meie noored sisenevad, nõuab sedavõrd uusi teadmisi,
mille nõudmistele ei suuda klassikaline haridussüsteem kiirelt ümber
orienteeruda.
Parafraseerides Heateo Haridusfondi asutajat Martin Villigut
(Postimees, 20.09.2019), vajame
laiapõhjalist, mitmekesist mõtlemist
toetavat õppesuunda, mille eesmärk
on sünnitada tuleviku töökohtadele
sobivaid tehnotalente, kes samal ajal
on loovad, empaatilised ja näevad
suurt pilti.
S.t vajame STEAM- (ingliskeelne akronüüm sõnadest: science,
technology, engineering, arts, math)
ehk uue nimega MATIK-õpet, kus
reaalained on ühendatud loovust
nõudvate oskustega.

Erasmus+ toetab koolide ja haridusasutuste vahelist rahvusvahelist strateegilist koostööd, mille eesmärk on arendada ja jagada uuendusmeelseid lahendusi ja toetada koostööd, üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist.
Strateegiline koostöö peaks aitama kaasa nii valdkonnasiseste kui ka -üleste
põhieesmärkide saavutamisele üldhariduses ja soodustama koostööd erinevate valdkondade vahel. Strateegilisi partnerlusi on kahte liiki: ühed toetavad
innovatsiooni ja teised hea kogemuse vahetamist.

Muutustest õpetamises ja sellest,
milliseks on kujunemas õpetajaamet ja kuidas sellega kohaneda,
kirjutab ka Tallinna Ülikooli professor Eve Eisenschmidt (Postimees,
9.10.2019).

Vaatame Saaremaad tervikuna
Tänu ühtsele omavalitsusele on
Saaremaal võimalus vaadata ühte
regiooni tervikuna kõigi nende
muutuste kontekstis, käsitledes kõiki
haridustasemeid alates lasteaedadest
kuni kõrghariduse omandamise ja

elukestva õppeni välja.
Meie eesmärk kahe-aastase ühise
kasvamise käigus on välja töötada
unikaalne ja parim haridusmudel kogu
Eestis, mis arvestab muutuste kõrval
ka Saaremaa olusid, saarlust, iga inimese personaalsust ja erivajadusi. Ehk
siis soovime haridussüsteemi, kuhu iga
lapsevanem tahaks oma lapse tuua.
Üks olulisemaid võtmesõnu on,
et õpetaja saaks õpetada ja ametnik
tegeleda hariduse kujundamisega.
Toimuvad pidevad reformid, haridusruum on muutuv, kõrvalised te-
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aasiumi ettevalmistustööd?

LUGEJA
KÜSIB

?

Mida teha, kui eakat lähedast ei ole
enam võimalik kodus hooldada?
Kui kodustest teenustest (koduteenus, sotsiaaltransporditeenus, isiklik abistaja jm)
lähedase hooldamiseks enam
ei piisa, on Saaremaa vallal
pakkuda omastele hooldust
abistavaid teenuseid kodust
Kai Albert
väljaspool. Nendeks on interPihtla piirkonna
sotsiaaltööspetsialist vallhooldus-, päevahoiu- ja
üldhooldusteenus.
Intervallhooldusteenus on mõeldud eakatele
ja puuetega inimestele, kes ei tule igapäevaeluga
iseseisvalt toime ning vajavad turvalist ja kontrollitud keskkonda ajal, mil tema lähedased ei
saa erinevatel põhjustel tema eest lühiajaliselt
hoolitseda.
Saaremaa vallas osutavad intervallhooldusteenust Pärsama ja Kihelkonna hooldekodud ja
SA Lääne-Saare Hoolekanne. Inimesel on õigus
pöörduda otse teenusepakkuja poole.
Eelmise aasta detsembrist käivitus projekt
„Sotsiaalteenuste arendamine Saaremaa vallas“,
mille raames alustati augustis koostöös Saaremaa
Südamekoduga päevahoiu- ja intervallhooldusteenuse osutamist. Kliendil on võimalik sellel
teenusel viibida üks ööpäev kuni 30 järjestikust
kalendripäeva, kuid mitte rohkem kui 220 päeva
kalendriaastas. Kui inimene soovib, et tema lähedasele osutatakse teenust selle projekti kaudu,
tuleks pöörduda projektijuhi Anne Lindi (anne.
lind@saare.ee, tel 5332 7183) või piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole.
Päevahoiuteenuse eesmärk on tagada turvaline
keskkond ja toimetulek täisealisele inimesele, kes
terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel vajab ajutist päevast abi.
Päevahoiuteenuse lühimaks perioodiks on kaks
ja maksimaalseks kuni 12 tundi ühes kalendripäevas. Teenuse saamiseks võib pöörduda otse
teenusepakkuja poole või kui soovitakse teenust
projekti „Sotsiaalteenuste arendamine Saaremaa
vallas“ raames, tuleks pöörduda projektijuhi
(Anne Lind) või piirkonna sotsiaaltööspetsialisti
poole.
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse
eesmärk on tagada turvaline keskkond ja toimetulek täisealisele isikule, kes terviseseisundist,
tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel
põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt
või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
Saaremaa vallas osutavad üldhooldusteenust
Pärsama hooldekodu, Kihelkonna hooldekodu,
Kuressaare Haigla SA hooldekodu ja SA Lääne-Saare Hoolekanne ning Muhu vallas Muhu
Hooldekeskuse SA. Teenuse saamiseks saab
inimene pöörduda otse hooldekodu poole.
Teenust on õigus saada inimesel, kel on ööpäevaringse hooldamise ja kõrvalabi vajadus
ning kelle hooldust ei ole võimalik korraldada
teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega
kodustes tingimustes.

helisel alal.

valla vaatenurgast
nii treeningute kui ka koolitundide
läbiviimiseks.
Nii on tänaseks KG juurde tekkinud
väike, kuid mitmekesine tervisekompleks – staadion, ujula, kunstmuruväljak, tervisepark.

kele mõeldud abihoone sisustamise,
ala hoolduse ja inventari küsimustega.
Riigigümnaasiumi ümbritsev ala
kohandatakse rekreatsioonialaks ja on
kasutatav nii õpilastele kui kogukonnale tervikuna. Rekreatsioonialasse
on planeeritud võimalused tegelemiseks erinevate liikumisUued lahendused vajavad
harrastustega, samuti säilib osa
harjumist, kuid vaadates sportimis- tartaanrajast. Uued lahendused
võimalusi tervikuna, siis paranevad vajavad harjumist, kuid vaadatingimused nii kasutajatele, treene- tes sportimisvõimalusi tervikuna, siis paranevad tingimused
ritele kui ka õpetajatele.
nii kasutajatele, treeneritele kui
ka õpetajatele.
Kokkuleppe kohaselt pidi KG
Ainus praegu veel lõpuni läbi
kõrval asuv staadion valmis saama arutamata küsimus on gümnasistide
enne, kui riigigümnaasiumi alal asuv majutus, et kaugus ei saaks takistuseks
staadion suletakse. Tänaseks on see õpingute jätkamisel. Selle küsimusega
staadion valmis, küll tegeleme veel usume otsuseni jõudvat 2020. aasta
sportlastele, treeneritele ja kohtuni- alguses.

ija ja õnnelik õpetaja
gurid tekitavad ebakindlust ja emotsionaalset survet. Vajame selgeid,
põhjendatud ja lõplikke otsuseid, et
tagada kindlus ja turvatunne.
Näitena võib tuua meie pisikesed
maakoolid, kus on tehtud otsus ja
mindud üle liitklassidele. Tulemus
on üllatav – liitkassidega koolides
on õpilaste arv kasvamas. Samas
liitklassideta koolides, kus mõnes
klassis on 3–4 õpilast, on õpilaste
arv vähenemas, sest koolis puudub
kindlustunne nii lapsevanemate,
õpetajate kui ka kogukonna hulgas.
S.t et otsuse teinud koolides on
kindlustunne ja paremad rahalised
võimalused majandamisel parandanud õpikeskkonda.

Olulisemad probleemid
Üheks olulisemaks probleemiks
on õpetajate vanus, teatud ainete
pedagoogide puudus. Lahenduse-

na on juba välja pakutud õpetaja
stipendiumi süsteemi rakendamist,
eriti tuleb see kõne alla, kui hakkame otsima õpetajaid uude riigigümnaasiumisse.
Näen, et suureks probleemiks on
vananenud info, juhtimise ja arvestuse süsteemid, üldisemalt ka halb info
liikumine. See on üks olulisemaid
valdkondi, mida soovime arendada
ERASMUS+ projekti raames. Kogu
info ja tarkus peab olema kiirelt
leitav, analüüsitav, töödeldav ja lõppkasutajale kättesaadav.
Siit edasi soovime üle minna
terviklikule haridusökonoomikale
– võimalikult lihtsate ja arusaadavate
mudelite juurde. Olgu selleks siis
personaliarvestus või eelarvestamine. Samas teiselt poolt oleks mõistlik
keerukamaid või eriteadmisi vajavaid tegevusi-teenuseid teha tsentraalselt. Olgu selleks siis IT, hooldus,

menüüd, toidu kaloraažid jne.
Olulisena on toodud välja ka vajadust inimesi rohkem tunnustada,
kaasata, parandada koostööd.
Arvestades meie saare eripära,
peame eraldi rõhutama ka ühte meie
tugevust – hea elukeskkonna seost
vaimse ja füüsiline tervisega, meie
üldise heaoluga.
Ei saa mööda vaadata ka meie
unikaalsest olukorrast, kus vald on
kaetud kõigi hariduse liikidega. Meil
on ametikool, kõrghariduse saamise
võimalus, erivajadusi arvestav süsteem, elukestev õpe.

Linn jätkab kolme põhikooliga
Neil päevil sai veelgi kinnitust
otsus, et linnas jätkatakse kolme
põhikooliga, kus klassid ei ole lapsi
täis topitud, vaid õpilastel on rohkem
ruumi-õhku ning ka õpetajal on
lapse jaoks rohkem aega.

Millised on üldhooldusteenuse
hinnad valla hooldekodudes?
See, et Vanalinna kooli remont
toimub kahe aasta pärast, on küll
valus tänastele õppijatele, kuid pikka
vaadet arvestades on otsus minna
kolmele põhikoolile üle oluline.
Kujutame pilti, kus linnas on kaks
äsja remonditud kooli ja üks uhke
spordikompleksiga looduse lähedal
asuv kool.
Millise valikuvõimaluse annab
see lapsevanemale ja milline terve
konkurents ning sellest tulenev kallakute valik kujuneb koolide vahel!
Valla poolt kinnitab otsusekindlust
Vanalinna kooli staadioni remont,
mida algselt ei olnud plaanis. See
samm annab kindlustunde ka Vanalinna koolile.
Oluline on teada, miks me midagi
teeme, mitte mida või kuidas me
teeme. Siis saame soovitud eesmärgi – õnneliku õpetaja ja õnneliku
õppija heaks.

Saaremaa vallas pakutavate
üldhooldusteenuste hinnad on
ühed Eesti madalaimad. Oleme teenuse hinda soovinud ja
üritanud hoida võimalikult all,
sest teame, et inimese pension
katab harva teenuse hinna täies Mare Naaber
ulatuses.
sotsiaalosakonna
Siiski, et teenuste kvaliteeti juhataja
kallinevas elukeskkonnas säilitada, oleme otsustanud tõsta kahe Saaremaa
valla allasutustes pakutavate üldhooldusteenuste
hindu alates 1. jaanuarist 2020. Pärsama hooldekodus tõuseb teenuse hind 70 euro võrra, 650
eurolt 720 eurole, ning Kihelkonna hooldekodus
30 euro võrra, 650 eurolt 680 eurole.
Juhul, kui inimene ise ega tema ülalpidamiskohustusega pereliikmed (s.o lapsed või vanemad)
ei saa teenuse eest tasuda, on võimalik pöörduda
valla sotsiaalosakonda taotlusega vallapoolseks
teenuse tasumise ülevõtmiseks. Taotluse ja sotsiaaltööspetsialisti poolt läbi viidud olukorra
hindamise põhjal saab vald kaaluda üldhooldusteenuse eest tasumist kas osaliselt või täies ulatuses.
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Külavanemad
ja vanemate
valimised

SAAREMAA KANDID

Talveperioodil on Sõrve Värava Majas avatud ainult käsitöö õpitoad.

Miks meil on vaja
Sõrve Värava Maja?
Ligemale paar aasta- sitkeid viltuseid kadakaid Sääre
ja mõtiskleda elu jätkusuutkümmet tagasi, kui tipus
likkuse üle.
Salme alevikus Sõrve
Aga midagi jäi kripeldama.
maantee ääres käsitöö- Teadmine, et Sõrve peidetud aarvõivad jäädagi avastamata, kui
poodi pidasin, sisenes ded
aardejahtijal ei ole laeka võtit või
poodi paanikas keskeali- juhist laekani jõudmiseks. Samuti
ne naisterahvas lausega: tekkis küsimus, kui palju ma ise
ja tean neid aardeid ja kui
„Ma tulin Sõrvest, olen tunnen
palju meie kõik, kes me Sõrvele
hulk kilomeetreid läbi kaugemal või lähemal elame.
sõitnud ega ole mit- Vana maja ootas
te midagi näinud! Olen oma uut elu
kuulnud, et teil on siin
Sellest juhtumist kakskümmend
nii palju huvitavat, kus aastat edasi jäi Salme alevikus
tegevuseta seal juba nõukogude
see kõik on?“
ajast tuntuks saanud kogukonna

Vesta Suuster
endine salmekas, praegune
MTÜ Sõrve Värav juhatuse liige

Rahustasin turisti ja soovitasin
mitte ringi kihutada, vaid tulla
autost välja ja kuulata leinavat
vaikust, mis kõneleb Sõrvemaa
traagilisest ajaloost, vaadelda

huve teeninud maja, kus erinevatel
aegadel on olnud nii postkontor,
hoiukassa, villavahetuspunkt,
toidupood kui ka rõivakauplused.
Tühjana seisev vana maja ootas
oma uut elu.
Just nagu mõeldes ühiseid mõtteid, veendusime koos Salmel
elava Kristina Priskega, et see ongi
see võtmemaja, kus saab jagada
juhiseid ja „võtmeid“ Sõrve aarete
avastamiseks. Kui Sõrve Värava
Maja oli sündinud, jäi üle anda
talle veel oma nägu ja kujundada
kestvuse kontseptsioon.
Möödunud suvi oli meil esimene hooaeg – Sõrve Värava Maja

uksed olid valla juunist septembrini. Kohvitoas sai pikast teekonnast
jalga puhata ja kohalikke küpsetisi
nautida, tutvuda Sõrve piirkonna
käsitöömeistrite saavutustega ja
kõige selle kõrvale haarata turismiinfopunktist kaasa mitmekülgset teavet teekonna jätkamiseks.
Käsitöötoas korraldati erinevaid
töötubasid: viltimine, keraamika,
tekstiilimaal, keraamikale maalimine, templitrükk... Juhendajateks
olid kohaliku kogukonna aktivistid, osalejateks ümbruskonna
püsielanikud ja suvesaarlased,
lastest pensionärideni.
Suve jooksul valmis projektipõhiselt Sõrvemaad tutvustav
koduleht – sorvemaateejuht.ee,
mis on meie jaoks üheks võtmeks
Sõrve sääre avastajatele.

Tegevused on koondunud
käsitöötuppa
Praegusel vaiksel, turistidevaesel perioodil oleme suunanu d
Sõrve Värava Maja tegevused
käsitöötuppa, kus alustasid keraamikaringid erinevatele vanusegruppidele. Liituda nendega
on võimalik kogu aasta vältel.
Kohvituba ja turismiinfopunkt
on suletud, kuna ka maja soojaks
saamine on probleemne.
Uude hooaega oma esimesed
kogemused kaasa võttes plaanime

FOTO: erakogu

hakata välja arendama kogukonnakööki, pöörame suuremat tähelepanu kohalike suveniirtoodete
väljatöötamisele ja tööd alustab
igapäevaselt avatud keraamikaateljee eesotsas keraamik Kristina
Priskega.
Lootes kohaliku kogukonna
aktiivsusele, soovime meie majas
saginat näha ka sügis-talvise perioodi töötubades ning korraldada
muidki üritusi ja kokkusaamisi
ühise eesmärgiga jagada teadmisi
ja kogemusi ning õppida midagi
uut.
Sõrve on aarete aed oma kauni
looduse ja huvitava ajalooga ning
Salme on sellele väravaks. Miks siis
mitte – meie, salmekad, kes me nii
põneva asukohaga oleme seotud,
kasutame ära piirkonna omapära
ja paneme selle endi jaoks paremini toimima?
Meie võimalus on mitte ainult
pealt vaadata Sõrve vuhisevaid
turistide horde, vaid sellest ka
osa saada, täites oma rolli selles
liikluses. Ja lõppude lõpuks, meil
Salmel on oma maailmakuulus
aare – muinaslaevade leiupaik!
Väärtustagem seda!
Tasub võtta aega ja läbi astuda
Sõrve Värava Majast ning võtta
Sõrve teekonnale kaasa esimene
emotsioon koos järgnevate elamuste juhistega.

SAAME TUTTAVAKS
Leisi sotsiaaltööspetsialist
Maret Ignatovitš
Leisi teenuskeskus e s otsiaaltööspetsialistina töötab alates 17.
oktoobrist
Maret Ignatovitš. Maret ütleb enda kohta,
et on sõbralik ja rõõmsameelne
inimene, kes ebaõiglust ei salli.
„Olen selline rahutu hing, kes

endale ikka ja jälle uusi väljakutseid otsib.“
Maret on pärit Tõstamaalt,
kaunist männimetsade ja merega
ääristatud kohast. „Eks sellepärast
Saaremaal end nii hästi tunnengi,“
arvab ta ise. „Meri ja loodus meeldib mulle väga ning kauneid merevaateid naudin Leisis mõnuga.“
Ta leiab, et Saaremaa on alati
selline eriline paik olnud. „Juba
lapsena käisime perega nii tihti
kui võimalik Saaremaal.“
Koolis käis Maret Tõstamaal ja
esimese ameti omandas Sindi ker-

getööstuskoolis. „Õpitud ametil,
õmblejana, töötasin mõned head
aastad nii mandril kui ka Saaremaal. Õmblemine on minu huvi
ja hobi tänaseni ning võimalusel
tegelen sellega,“ räägib ta.
„Saaremaale tõi mind abikaasa
ning sel sügisel saab mul siin juba
15 aastat. Kui sündisid meie suuremad lapsed, tundsin, et vajan
targemate nõu, ja nii asusin täiskasvanuna uuesti õppima. Lõpetasin 2012. aastal lapsehoidja eriala
ning samal aastal asusin Pärnu
kolledžisse sotsiaaltöö korraldust

õppima. Kolledži lõpetasin eelmise aasta kevadel ning alates sellest
ajast olen otsinud võimalust õpitut
rakendada,“ kõneleb Maret.
„Austan väga oma vanemaid
ning tunnen suurt puudust oma
vanavanematest. Sotsiaaltööd tehes
tunnen rõõmu, kui saan kedagi
aidata ning pakkuda hinnanguvaba
ja austavat suhtumist inimestele.
Me keegi ei tea, millal ise abivajajad
olla võime, seetõttu suhtun kõigisse
nii, nagu soovin, et minusse ja
minu lähedastesse suhtutaks – sõbralikult ja austusega.“

Vallavalitsuse 15. oktoobri istungil kinnitati
viieks aastaks Nihatu küla külavanema ülesandeid täitma mittetulundusühing Nihatu
Külaselts.
22. oktoobri istungil kinnitati viieks aastaks
Arju, Kareda, Kuninguste, Salu, Imavere, Koigi-Väljaküla ja Tagavere külade külavanemaks
Astrid Vaba; Saikla küla külavanemaks Kristjan Holm ning Saaremetsa küla ja Saareküla
külavanemaks Eha Ennemuist.
Vallavalitsuse 29. oktoobri istungil kinnitati
viieks aastaks Karja küla külavanema ülesandeid
täitma mittetulundusühing Karja Külaselts;
Kallemäe küla külavanemaks Tauno Ligi; Mässa
ja Kaavi külade külavanemaks Tõnis Saar; Sandla, Väljamõisa, Tõlluste, Nässuma, Rannaküla,
Hämmelepa, Rahniku, Kangrusselja, Metsaküla
ja Matsiranna külade ühiseks külavanemaks mittetulundusühing Sandla Külade Selts; Kärdu
küla külavanemaks Margus Kundla; Aula-Vintri
küla külavanemaks Marika Alesmaa; Tahula küla
külavanema ülesandeid täitma mittetulundusühing Tahula küla ning Leisi aleviku alevikuvanema ülesandeid täitma MTÜ Leisi Selts.
Valitsuse 5. novembri istungil kinnitati viieks
aastaks Laimjala ja Nõmjala külade külavanemaks Ardo Kaljuste ning Randvere ja Viltina
külade külavanemaks Veljo Mets. Sõmera küla
külavanema ülesandeid kinnitati viieks aastaks
täitma MTÜ Sõmera Küla Selts ning Mätja ja
Tareste külade külavanema ülesandeid kolmeks
aastaks täitma MTÜ Mätja Küla Selts. Kudjape aleviku alevikuvanemaks kinnitati Liia
Steinberg.
********
Muratsi külavanema valimine toimub täna, 7.
novembril kell 19 Saaremaa vallamajas Marientali
tee 27. Juunis lepiti kokku, et pärast külaseltsi
moodustamist toimub uus külavanema valimise
koosolek.
Tõnija, Röösa ja Põlluküla külade üldkoosolek toimub 9. novembril kell 11 Tõnija klubis.
Päevakorras on külavanemate valimine ja muud
külaelu puudutavad teemad.
Toomalõuka külavanema valimised ja MTÜ
moodustamine toimub 10. novembril kell 13
Toomalõuka külas Sassi talus.
Mägi-Kurdla küla üldkoosolek ja külavanema
valimine toimub 16. novembril kell 18.
Soela, Pammana ja Murika külade koosolek
toimub 17. novembril kell 12 Soela sadamas.
Päevakorras piirkonna külavanema valimine.
Tornimäe küla külavanema valimise üldkoosolek toimub 18. novembril kell 18 Tornimäe
rahvamajas.
Lõu küla külavanema valimine toimub 23.
novembril kell 14 Lepiku talu tööstushoones.
Mustjala küla üldkoosolek toimub reedel,
29. novembril kl 18 Mustjala rahvamajas.
Päevakorras külavanema valimine ja jooksvad
küsimused.
Anseküla, Imara, Kaugatoma ja Kaimri külade külavanema valimine toimub 1. detsembril
kell 11 Anseküla seltsimajas.
Läätsa küla külavanema valimine toimub 15.
detsembril kell 12 Läätsa sadama peahoones.

VALD ARVUDES
Oktoobris valla
elanike arv kahanes
Septembris registreeriti Saaremaa vallas 26 sündi
ja 22 surma. Valda saabus 57 ja lahkus 59 inimest.
Oktoobris registreeriti 31 sündi ja 28 surma.
Valda saabus 41 ja lahkus 64 inimest.
1. septembri seisuga oli vallas 31 538, 1. oktoobri seisuga 31 540 ja 1. novembri seisuga
31 520 elanikku.
Avo Levisto, rahvastikutoimingute peaspetsialist
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
8. novembril kl 19 kohvikõhtu
Kristiina Ehini ja Silver Sepaga
„Aga armastusel on metsalinnusüda“. Tasuta.
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.
29. novembril kl 18 karnevisioon. Pilet 1 euro.
Eikla rahvamaja
11. novembril kl 19 Taritu
tubateatri etendused: V. Uibo
„Pihtimus“, näitleja Tiia Marist; P.
Karvaš/V. Uibo „Mis juhtus
Õllepruuli tänaval?“, näitlejad
Harald Tõru, Toivo Prostang,
Kaidi Ottis, Katrin Paju, Kai
Prostang, Terje Tarkin, Aili Salong. Lavastaja Väino Uibo. Pilet
5 eurot.
Ringide töö rahvamajas: E:
lastele meisterdusring kl 17–
19, juhendaja Marina Saukonen;
K: käsitööring kl 14–16; K:
keraamikaring kl 14–16, tasuline 5eur/kord. Sisaldab savi,
põletust. Juhendaja Viia Rohtla.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
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.
LEISI
Karja mõisa saal
21. novembril kell 19 Taritu
tubateatri etendused: V. Uibo
„Pihtimus“, näitleja Tiia Marist
ja P. Karvaš; V. Uibo „Mis juhtus
Õllepruuli tänaval?“, näitlejad
Harald Tõru, Toivo Prostang,
Kaidi Ottis, Katrin Paju, Kai
Prostang, Terje Tarkin, Aili Salong. Lavastaja Väino Uibo. Pilet
5 eurot.
Pärsama rahvamaja
9. novembril kell 11–13
LUSTILINE LAUPÄEV, isadepäeva-eri. Mängud-võistlused koos
isadega, pidupäeva pannkoogid.
12. novembril kell 9–10.30
LIIKLUSKOOLITUS 60+ liiklejatele. Praktiline õppus helkuri vajalikkusest. Helkuri tööpõhimõte,
ülevaade erinevatest helkuritest,
millal ja kuidas helkurit kanda.
Erinevate helkurite näidiste tutvustamine, lisaks muude enda
nähtavaks tegemise võimaluste

tutvustamine (nt eristumine
taustast). Võimalusel koolitusel
osalenute üleriiete ülevaatamine
ja puuduolevate helkurite külge
panemine. Tasuta.
20. novembril kell 18 elanikkonna kriisiks valmisoleku ja
esmaabi koolitus.
28. novembril kell 19 Salme
Vallateatri etendus I. Abele
suhtedraama „Saar“. Lavastaja
Maire Sillavee. Mängivad Kaidi
Ottis, Tea Merivald, Epp Petrov,
Getlin Jõgi, Mart Kreek, Viljar
Merivald, Rando Väljaots, Rauno
Rahnel. Pääse 5 eurot.
LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
12. novembril kell 12 Lümanda piirkonna seenioride
seltsingu kokkusaamine.
22. novembril kell 20 Lümanda rahvamaja sünnipäevapidu
33+0 (uues kuues). Sissejuhatus peomeeleolu loomiseks
Taritu meesansamblilt. Üles
astuvad rahvamaja kollektiivid
omanäoliste esinemisnumbritega. Tantsumuusikat teeb Hands
Three ( H3) Hiiumaalt. Töötab
Marta Lovise kohvik-baar. Kohtade broneerimine ja pääsmete
(10 eurot) eelmüük tel 529
2166 või ulvi.pold@gmail.com.
Eelmüügist ostetud pääsmed
osalevad loosimisel.
7. detsembril kell 11–15

JÕULULAAT. Aeg varuda toredad jõulukingid oma lähedastele ja sõpradele. Hea ettevõtja, käsitöömeister jne, oled
oodatud Lümanda uues kuues
rahvamajja jõululaadale müüma.
Tee müügikoha broneering juba
varakult. Info tel 529 2166 või
ulvi.pold@gmail.com.
Taritu rahvamaja
17. novembril kell 12 „Hingedeajal koos sõrulaste ja muhulastega“. Muhu hapurokk,
folkloorirühm Ätses ja Mihkel
Mereäär. Sõrve paldid ja regilaulurühm Ammuker.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
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
„Südame sosin“.
SALME
Salme rahvamaja
10. novembril kl 11-15
KOGU PERE KIRBUKAS. Anname kasutatud asjadele uue elu!
Leiunurk tasuta kraamile. Avatud kohvik Kirp. Tulu läheb koostöös sotsiaaltöötajaga heatege-

vaks otstarbeks. Täpsem info tel
511 2757 ja 5845 3193.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
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).
Saaremaa Kunstiklubi sügisnäitus, avatud 20. novembrini.
Kolm fotonäitust : „Kuuba
värvid“ RaTe Stuudio Teet Raik;
„Elujõud kaduvihus“ Ants ja Raigo Tõnisalu; „Seinast seina“ Jaan
Pääsuke. Korraldaja fotostuudio
Akriiba. Avatud 30. novembrini.
Kuressaare Raegalerii
Tiia Külvi maalinäitus „Siseaegade pildid“. Avatud 23.
novembrini.
Kuressaare Laurentiuse kirik
20. novembril kl 19 mälestuskontsert „Joosep Aavik 120“.
Esinevad Laurentiuse koguduse
segakoor Sauer, naiskoor Piret,
Saaremaa meeskoor SÜM. Organist Piret Aidulo. Kontsert on
tasuta!
Joosep Aavik (17.11.1899–
20.11.1989) oli Kuressaares

omas ajas tuntud muusikaõpetaja, organist, koori- ja orkestrijuht, helilooja ja muusikaarvustaja. Tema õpilaste arv on
äraarvamatu ja ta teened siinse
muusikaelu edendamisel ning
isamaalise vaimsuse hoidmisel
hindamatud.
Tallinna Konservatoorimis
lõpetas ta August Topmani oreliklassi. 1929. a tuli Kuressaarde
Laurentiuse kiriku organistiks,
asudes andma orelikontserte kirikutes. Nooruslikku elujõudu ja
muusikavaimustust täis mehena
töötas Joosep Aavik veel sega- ,
mees- ja naiskooride juhina, aga
ka muusikajuhina Kuressaare
Eesti Seltsi teatris. Ta juhatas
ka Kuressaare suvemuusikaorkestrit, asutas oratooriumikoori,
kellega kanti ette F. J. Haydni
„Loomine“ (1932) ja G. F. Händeli „Judas Maccabeus“ (1933).
Kontserdil astuvad üles koorid, kellega Joosep Aavikul oli
side erinevatel eluperioodidel.
Ajamaja galerii
Vilja Prometi maalinäitus
„Minu meri. Minu maa“. Avatud
2. jaanuarini 2020.
Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja
sündmuste kohta järgmisesse
vallalehte 18. novembriks. Leht
ilmub 21. novembril!

Vald müüb kinnistuid

Vallavalitsus otsib rentnikku

Lugupeetud vilistlased Tartu ülikoolist ja mujalt!

Saaremaa vallavalitsus müüb avalikul kordusenampakkumisel
elektroonilises oksjonikeskkonnas osta.ee alates 19.11. kuni
20.12.2019 nelja kinnistut:
Panga külas hoonestatud Ringe kinnistu (katastritunnus
48301:006:0286, pindala 4023 m², amortiseerunud ehitised
aastast 1925: elamu, ait, laut, saun) alghinnaga 8000 eurot,
tagatisraha 800 eurot.
Kiratsi külas hoonestatud Pärdi kinnistu (katastritunnus
27002:002:0301, pindala 5645 m², remonti vajavad ehitised
aastast 1956: elamu, ait, kelder, saun) alghinnaga 22 000
eurot, tagatisraha 2000 eurot.
Varpe külas Räägu metsakinnistu (katastritunnus
43301:001:0307, pindala 4,08 ha, hinnanguliselt 790 tm
puitu) alghind 20 000 eurot, tagatisraha 2000 eurot.
Varpe külas Räägu metsakinnistu (katastritunnus
43301:001:0308, pindala 9,61 ha, hinnanguliselt 1869 tm
puitu) alghind 40 000 eurot, tagatisraha 4000 eurot.
Info oksjonite kohta on lisaks kv.ee kinnisvaraportaalis samal
ajavahemikul.
Tiit Põld, vallavara peaspetsialist

Saaremaa vallavalitsus ootab ettepanekuid Lümanda vana vallamaja kasutuselevõtuks. Meie eesmärgiks on leida Lümanda
külas asuvale vana vallamaja hoonele ja tõllakuurile rentnik,
kes kasutaks hoonet aastaringselt ning kelle tegevus sobiks
1893. aastal vallamajaks ehitatud ja heas seisus olevatesse
hoonetesse. Peame oluliseks, et tulevane rentnik väärtustaks
ajaloolisi hooneid ja tema tegevus elavdaks kogukonnaelu.
Andke teada oma mõtted, kavatsused, meeskonna plaanitavad
koosseisud. Kirjeldage palun ajakava, millega peate võimalikuks
tegutseda ja tegevusplaani, kuidas kavatsete katta hoone
ülalpidamisega seotud kulud. Soovime anda rendile hooned ja
õueala kolmeks kuni kümneks aastaks. Kohalikul kogukonnal
peab säilima võimalus kasutada vana vallamaja õueala, elektrit
ja vett avalike ürituste läbiviimiseks.

Tartu ülikool tähistab 1. detsembril eestikeelse ülikooli 100.
aastapäeva.
Saaremaal elavad Tartu ülikooli ja teiste kõrgkoolide vilistlased on oodatud eestikeelse kõrghariduse ülistuseks ja rahvusülikooli 100. aastapäeva tähistamiseks Thule Kotta (Uus t 20,
Kuressaare) esmaspäeval, 2. detsembril kell 18.
Pidulik õhtu koos filmi „Alma mater Tartuensis“ vaatamise
(kommenteerib Jaak Lõhmus) ja prof Tõnu Lehtsaare ülevaatega ülikoolist täna ja tulevikus kestab 3-4 tundi. Avatud puhvet
söögi ja joogiga, üllatused.
Registreerumine Oesel Studiumi kodulehel www.oeselstudium.ee/muud-tegemised kuni
20.11.2019. Samas ka info arvelduskonto kohta, kuhu kanda
osalustasu 12 eurot. Täpsem teave yks@tt.ee, tel 522 4499.
Palume teadet levitada, et tuleks kokku vähemalt 100
vilistlast!
Seltsing Ülikoolide Vilistlased Saartel

Vallavalitsus otsib
koolidele asenduspindu
Saaremaa vallavalitsus kuulutab välja läbirääkimised Saaremaa
ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Vanalinna kooli remondi ajaks
asenduspindade leidmiseks.
Läbirääkimiste sisu:
• põhikooli pidamiseks sobivate ruumide rentimine;
• valmidus anda ruumid kasutusse 23. augustist 2021 kuni
20. juunini 2023. Manööverlaopinnad: maist 2021 kuni augustini 2023;
• vähemalt 16 ruumi minimaalse suurusega 35 m²;
• 7 ruumi minimaalse suurusega 24 m²;
• igas õppe- ja õpetajate ühisruumis on tagatud kiire internet
kas kaabli või WiFi-ga;
• läbirääkimiste käigus võib tellija ruumiprogrammi muuta;
• asenduspindade paiknemine Kuressaares või linna lähiümbruses;
• võimalus pakkuda kombineeritud varianti kahe hoone baasil;
• kasuks tuleb kohapeal toidu valmistamise võimalus.
Läbirääkimistel arvestatakse võimaluste koosmõju, mis
sisaldab nii asukohta, ruumide kompaktsust (lähedust), täisteenuste pakkumise võimalust kui ka rendihinda.
Läbirääkimiste alustamiseks palun saata sooviavaldus ja
pakutavate ruumide kirjeldus (koos joonistega) aadressile
urmas.treiel@saaremaavald.ee.
Lisainfo: Urmas Treiel telefonil 516 5788.

Ootame ettepanekuid läbirääkimiste alustamiseks kirjalikult
vald@saaremaavald.ee hiljemalt 22.11.2019. Küsimuste korral
võtke ühendust vallavara peaspetsialisti Tiit Põlluga (tiit.pold@
saaremaavald.ee, telefon 520 8011).

Korteriühistute ümarlaud
Saaremaa K/Ü ümarlaud toimub 27. novembril algusega kell
18 vallavalitsuse saalis Tallinna tn 10.
Teemaks on „Maksekäsu kiirmenetlus praktikas ning avalduse
esitamine“. Lektorid: kohtunikuabi Heli Sirelbu ja RIK-i projektijuht Jaanika Jundas.
EKÜL-i liikmetele osavõtt tasuta, mitteliikmetele 5 eurot.
Evi Ustel-Hallimäe, EKÜL Saaremaa esindaja

Leia ennast kompassil!
Noorte info- ja karjäärimess Tuleviku Kompass 2019 toimub
13. novembril juba 16. korda Kuressaare spordikeskuses.
Messi eesmärk on tutvustada õppimisvõimalusi nii kodu- kui
ka välismaal ja jagada noorteinfot. Oma võimalusi tutvustavad gümnaasiumid, kutse- ja kõrgkoolid ning noortega
tegelevad organisatsioonid Saaremaalt ning mandrilt. Lisaks
tavalisele messimelule on sel aastal noortel võimalus katsetada praktilist tööd simulaatoritel – metsalangetamine ja
keevitamine. Julgemad saavad ennast proovile panna põgenemistoas. Messi FB lehe leiate järgnevalt lingilt www.facebook.
com/2439055013025863.
Messile on registreerunud 33 eksponenti ning see on suunatud
Saare maakonna 7.–12. klasside õpilastele. Messile oodatakse
u 1000 osalejat ning iga aastaga on tõusnud ka täiskasvanud
külastajate arv.
Üritust toetavad Saaremaa vallavalitsus, Eesti töötukassa,
Kuressaare ametikool, Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam, Kuressaare gümnaasium, Zukker Disain ja MTÜ Jangerid.
Lindia Lallo, noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Kuressaare 9. fotopäev –
sisutihe tasuta õppepäev
Laupäeval, 16. novembril kell 11–16 toimub Kuressaare kesklinnas Edukontoris suur pildistamise õppepäev. Päevakorras on
kolm koolitust, kell 11 algab töötubadesse registreerimine.
Esmakordselt on kohal Fotoluks – valgustab Sind fotoalal!
FotoAkadeemia tutvustab Nikoni uut kaamerat Nikon Z50 ja
toob endaga kaasa 360-kraadi seikluskaamera – saame teada, kuidas 360-kaamera muudab tegelikult videote tegemise
lihtsamaks.
Kell 12–13.15 Ankru ruumis „Pildistamisprotsess – nägemispsühholoogia fotograafidele“. Fotograafiat õpetades
püüab Aivar Pihelgas lisaks tehnilistele teadmistele edasi
anda ka mõtteviisi. Fotograafia ei ole vaid fototehnika, see on
võimalus väljendada oma emotsioone, oma maailmavaadet.
Fotograafiasse tuleb suhtuda kirega, pildistades ei saa olla
kunagi ükskõikne.
Kell 13.30–14.30 Ankru ruumis „Vaikelufotograafia – toodete pildistamine“. Juhendavad fotograafid Valmar Voolaid
ja Lembit Michelson. Praktiline töötuba. Isetegemise rõõm!
Huvilised ise pildistavad, sätivad tooteid ja valgust. Juhendajad jagavad teadmisi ning nõkse, mis on aluseks õnnestunud
kaadritele. Kaamerad kaasa!
Kell 14.30–16.00 Ankru ruumis viib kogenud loodusemees
ja kõrgelt hinnatud fotograaf Urmas Tartes meid makromaailma. Maailmas pole olemas ega saa mitte kunagi olema nii suure
suurendusega teleobjektiivi, mis lindude ja loomade pildistajaid
täielikult rahuldaks. Niipea kui otsustame pildistatavale lähemale liikuda, saab leidmis- või otsimisjahist hiilimisjaht.
Lisainfo Facebookis „Kuressaare fotopäev“ lehel.
Õie Õll, MTÜ Meremaa projektijuht
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Hingedekuu Kuressaare päevakeskuses
Neljapäeval, 7. novembril
kell 13 Kuressaare Hoolekande
juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Reedel, 8. novembril kell 13
laulame Mariniga tuntud laule.
Esmaspäeval, 11. novembril
kell 15 mälumäng.
Kolmapäeval, 13. novembril
kell 13 COOP-i infopäev. Toodete degusteerimine. Loterii. Vajalik
eelnev nimeline registreerimine

TRÜKIARV:
15 500

11. novembriks päevakeskuses.

mine telefonil 551 5583.

Kolmapäeval, 20. novembril
kell 13 laulame neid laule jälle.
Albert Uustulnd.

Esmaspäeval, 25. novembril
kell 15 mälumäng.

Reedel, 22. novembril kell
13 laulame Mariniga tuntud laule.
Esmaspäeval, 18. novembril
pakub tasuta õigusabiteenust
eakatele advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners advokaat Kaupo
Kask. Vajalik eelnev registreeri-

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

Kolmapäeval, 27. novembril
kell 13 „Kuidas kaitsta ennast
petturite eest“. Kõneleb MTÜ
Saarte Tarbijakaitsekeskuse juhataja Ene Kolk.
Neljapäeval, 28. novembril
kell 13 luulepärastlõuna. Külaliseks on Merike Merilo.

TRÜKKIJA:
Printall

Reedel, 29. novembril filmi
pärastlõuna.
Näitused novembris:
Elja Parbuse kunstiringi näitus
„15 aastat päevakeskuse kunstiringi“.
Fotoringi näitus „Killukesi
suveüritustelt“.
Käsitööringi tööde näitus 11.
novembrist kuni 18. detsembrini
kell 10.30–16.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

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

