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Avaneb projektitoetuste taotlusvoor
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Jaanuari lõpus kinnitas vallavolikogu Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030, mille
ühe tegevusena nähakse ette regulaarsete
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNGILT
Vallavolikogu
28. veebruari 2020 istungil
* Kinnitati Saaremaa valla lastekaitse- ja
sotsiaalhoolekande arengukava 2020–
2030, mille kohaselt sotsiaalhoolekanne
ja tervishoiuteenused toetavad inimeste
heaolu, tervist ja toimetulekut ning on
kõigile vallaelanikele vajaduspõhiselt
kättesaadavad. Abivajajatele on tagatud
vajadustest lähtuvad sotsiaalteenused ja
-toetused. Laste ja perede hoolekanne
tõstab heaolu ning elukvaliteeti läbi vanemluse toetamise.
* Muudeti Sihtasutuse Lääne-Saare
Hoolekanne põhikirja ning sihtasutuse
uueks nimeks kinnitati Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss.
* Viidi läbi sotsiaaltoetuse määrade
kehtestamise määruse esimene lugemine
ja suunati see teisele lugemisele.
* Kinnitati Saaremaa valla kultuuri arengukava 2020–2030, mille keskseteks
suundumusteks on kultuuripärandi hoidmine ja edendamine, elanikkonna laialdasem
kaasamine kultuuritegevustesse, kultuuri
eestvedajate ja juhendajate suurem väärtustamine ning kultuuri kvaliteedi tõstmine.
* Viidi läbi Saaremaa valla spordi arengukava 2020–2030 esimene lugemine ja
suunati see teisele lugemisele.
* Viidi läbi Saaremaa valla esindusvõistkondade toetamise korra esimene
lugemine ja suunati see teisele lugemisele.
* Otsustati ümber korraldada Kuressaare
Gümnaasiumi tegevus 1. septembriks
2021 ja kinnitati kooli uueks nimeks Kuressaare Nooruse Kool.
* Arutati nõusoleku andmist vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks ja rahaliste
kohustuste võtmiseks linna koolidele asenduspindade kasutuselevõtuks ja suunati
see teisele lugemisele.
* Algatati Saaremaa valla jäätmekava
koostamine, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse
üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja
tõhustamise eesmärke ning eesmärkide
saavutamise meetmeid.
* Tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 19. mai 1998. a
korraldusega nr 414 kehtestatud Pihtla
tee endise sõjaväeosa detailplaneering.
* Tunnistati kehtetuks Tammuna külas
Tuulepõllu detailplaneering omaniku esindaja avalduse alusel.
* Algatati Atla külas Matise detailplaneering, et määrata ehitusõigus endise
talukoha asukohas kahele krundile elamute
ja abihoonete püstitamiseks ning ranna
ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja jäeti
algatamata keskkonnamõju strateegilise
hindamine.
* Anti nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks otsustuskorras vallale kuuluvale
Muratsi sadama kinnistule mänguväljaku
ja tervisekompleksi rajamise eesmärgil
MTÜ-le Muratsi Kalur.
* Anti nõusolek vallavara otsustuskorras võõrandamiseks AS-ile Kuressaare
Veevärk ja AS-ile Kuressaare Soojus aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise
sissemakse teel.
Andrus Lulla, volikogu nõunik
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Loome tantsupeole uusi tantse!
Ehitame tantsupeo üles tuule ja tolmu motiividel. Tuul hakkab pärast
vaikust järjest tõusma, üha enam
tolmu (tantsijaid) pillutama. Tolmuterad koonduvad samamoodi, nagu
rahvatantsijad moodustavad murul
erinevaid mustreid. Nii meenutame
minevikku, tekitame uusi mälestusi,
vaatame tulevikku, unistame.
Tuuletus. Vaikus. Alguses on alati
vaikus. Enne kui suured asjad hakkavad juhtuma.
Ühel hetkel on maailm justkui
täiesti liikumatu, aga see on vaid
näiline – tegelikult kõik elab. Siin
saarel ei püsi see näiline vaikus kunagi kaua. Meie saar asub tuultes,
meie ise oleme tuultest mõjutatud.
Tuul on meid tahunud selliseks,
nagu oleme. On ju inimene justkui
muinasjutuline olevus, kes on loodud tähetolmust, päikesest ja tuule-

õhust. Aga tuule puudutus ei ole alati
ühesugune. Tuul vormib meie võra
erinevalt: ta võib paitada tüve ja silitada lehti, samas aga rebida raagu,
väänata oksi ning murda harusid,
aga mitte juuri, mitte meie teadmust.
Tuul võib tuua meie mõtetesse midagi uut, värskendavat ja vabastavat.
Aga ta võib tuua ka lootust, lohutust,
mälestusi. Sest vahel juhtub, et me
unustame tähtsaid asju.
Selliseid, mida oleks tarvis tingimata mäletada. Siis tulebki meile
appi tuul, mis paneb liikuma väikesed tolmuterad. Ütleb ju rahvatarkuski – kus tuult, seal tolmu. Tolm
mäletab kõike, sest ta on alati olemas
olnud ega kao kuhugi. Ja maailmas
on nii palju mälestusi, mida mäletada, nii palju seda, mida enam
olemas ei ole.
Ükski rahvas ei kao siit ilmast jälje-

Tuulte toodud tantsud
Saaremaa vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi „Tuulte toodud tantsud“,
mille eesmärgiks on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari kogu tantsuperele. Samuti oodatakse tantse, mida lisada 2021. aasta suvel toimuvasse Saare
maakonna 47. tantsupeo kavva.
Tantsude konkursi väljakuulutamine on tantsupeo ideekavandi „Tuules“ üks osa.
Uued tantsud peaksid olema inspireeritud tuulemotiividest – iga rühmaliik jutustab
tantsupeol oma tuulelugu. Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud.
Tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised. Osalemiseks tuleb täita ankeet,
milles on viidatud tantsu videofailile. Tööde esitamise tähtaeg on 13. mai 2020 kell
23.59.
Konkurss koosneb videovoorust, kus žürii valib tantsud lõppkontserdile, ja lõppvoorust, mille avalik kontsert toimub 30. mail Kuressaare kultuurikeskuses.
Konkursitöid hindab vähemalt viieliikmeline žürii, tantsude autorid on hindamisel
teadmata.
Rohkem infot Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee/kultuur-ja-sport.

tult, ta muutub vaid tolmuks. Ja tolm
mäletab. Peaksime endale rohkem
unistamist ja mäletamist – tuule puudutust – lubama. Kui mäletame oma

juuri, julgeme suuremalt unistada
– tõusev tuul pillutab ideid ja paneb
need kaugemalgi kasvama.
Triino Lest, tantsupeo idee autor

KOP kohalike kogukondade teenistuses
Kohaliku Omaalgatuse Programm
(KOP) tähistab järgmisel aastal 25
aasta täitumist. Algse külaliikumise
toetamise suunitlusega programm
on nüüdseks laienenud kohalikele
kogukondadele ja seetõttu on programmi võimalused kättesaadavamad
varasemast laiemale ringile.
Programmi eesmärk on tugevate ja
omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Saare
maakonnas on 2018.–2019. aastal
saanud toetusi 76 erinevat projekti.
2019. aasta kevad- ja sügisvoorus esitati taotlusi üle kahe korra enam, kui
toetamiseks võimalusi oli pakkuda.

Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik
omavalitsus ega riik ja mille liikmetest
äriühingud ei moodusta rohkem kui
poole. Samuti avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud
kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja mille liikmetest äriühingud ei
moodusta rohkem kui poole.
Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse
kahe meetme kaudu. Minimaalne
omafinantseeringu määr on 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

Meetmes 1 on esitatud projekti kohta
maksimaalseks toetussummaks 2500
eurot ja meetmes 2 on maksimaalseks
toetussummaks 4000 eurot. Programmi viiakse ellu kaks korda aastas
avatavate taotlusvoorude kaudu.
Kevadine taotlusvoor on juba avatud
ja taotleda saab 1. aprilli 2020 kella
16.30-ni. Taotlused tuleb digitaalselt
allkirjastada ja esitada e-posti aadressile kop@saaremaavald.ee.
KOP-i omafinantseeringu katmisel
saab vallavalitsuselt toetust taotleda
ja vastavalt mittetulundustegevuse
toetamise korrale on valla toetus kuni
90% omafinantseeringu suurusest.

Näiteks kui omafinantseering on 250
eurot, saab vallalt taotleda sellest 90%
ehk 225 eurot. NB! Taotlus tuleb esitada pärast seda, kui KOP-i projekti
osas on positiivne rahastamisotsus
juba saadud.
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/
kohaliku-omaalgatuse-programm;
Veiko Viil, tel 4525 5031, veiko.viil@
saaremaavald.ee või SA Saare Arenduskeskus, Helje Pent, tel 452 0573,
helje@sasak.ee.
Programmi infopäev toimub vallavalitsuse saalis (Lossi tn 1, Kuressaare) 11. märtsil kell 13. Eelregistreerimine kop@saaremaavald.ee.

Algab 1. klassi taotluste vastuvõtt
Saaremaa vallavalitsus alustab 15.
märtsist taotluste vastuvõttu järgmise, 2020. aasta septembrist algava
õppeaasta esimeste klasside õpilastele
elukohajärgse kooli määramiseks.
Lapsevanem saab esitada taotluse
oma lapsele elukohajärgse kooli
määramiseks kas elektrooniliselt valla
hariduse registrite keskkonna kaudu
https://haridus.saaremaavald.ee/haridus/ või paberkandjal. Paberblanketti
on võimalik alla laadida vallavalitsuse
kodulehelt või saab selle kohapeal
täitmiseks valla haridus- ja noorsootööosakonnast või koolist. Paberil
täidetud blankett tuleb allkirjastada
ja esitada kas vallavalitsuse haridusja noorsootööosakonnale (Tallinna
tänav 10, Kuressaare, 2. korrus) või
koolile, kuhu lapse vastuvõttu taotletakse.
Vanem, kes soovib oma lapsele
koolikohta Kuressaares, peab taotluses ära märkima kaks eelistust.
Kui koolikohta soovitakse väljaspool

Kuressaare linna, võib piirduda ühe
eelistuse märkimisega. Vastuvõttu
erakooli Luce korraldab kool ise ning
vanemad ei pea oma lapse Luce kooli
panekul elukohajärgse kooli määramist vallalt taotlema.
Elukohajärgse kooli määramise
taotluste vastuvõtt kestab 15. märtsist
kuni 31. märtsini.
Kõik õigeaegselt, ka paberkandjal
esitatud taotlused registreeritakse
ühtses hariduse registrite keskkonnas
ning pärast 31. märtsi algab taotluste
läbivaatamine.
Vallavalitsus määrab elukohajärgse
kooli Saaremaa vallas registreeritud
elukohta omavale lapsele, lähtudes
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
sätestatud tingimustest, arvestades
esmajärjekorras õpilase registreeritud
elukoha lähedust ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Vabade kohtade
olemasolul saab arvestada ka lapsevanema soove ning võtta kooli väljaspool
Saaremaa valda elavaid lapsi.

Lapsevanem saab vastuse lapsele
määratud elukohajärgse kooli kohta
taotluses märgitud suhtluskanali
kaudu. Kui vanem on saanud teate
elukohajärgse kooli määramise kohta,
tuleb hiljemalt 30. aprilliks teate saamine ja koolikoha vastuvõtt või sellest
loobumine veelkordselt kinnitada,
et koolid saaksid teha ettevalmistusi
uueks õppeaastaks.
Elukohajärgse kooli määramise
taotlusega koos saab lapsevanem
esitada ka taotluse ranitsatoetuse
väljamaksmiseks. Vastavalt valla
eelarvestrateegiale on 2020. aastast
ranitsatoetuse suuruseks 200 eurot
iga esmakordselt koolimineva lapse
kohta. Ranitsatoetused makstakse
välja septembrikuus, pärast seda,
kui koolid on laste õppima asumise
andmed riiklikus haridusandmete
registris kinnitanud.
Loomulikult saab esimesse klassi
minevale lapsele taotleda koolikohta
ka pärast 31. märtsi, kuid siis määra-

takse lapsele koolikoht vabade kohtade olemasolu koolis arvesse võttes.
Rahvastikuregistri veebruarikuu
andmeil elab Saaremaa vallas 354
last, kes jõuavad sügisel koolikohustuslikku ikka või kelle koolikohustuse täitmise algust on eelmisel
kooliaastal pikendatud. Üheksa last
neist on juba koolilapsed, kuid meie
valla lasteaedades käib ka lapsi, kelle
elukoht on väljaspool Saaremaa
valda.
Lisaks on registris lapsi, kelle
lasteaiakoha kasutamise kohta andmed puuduvad ning kes võib-olla
Eestis ei elagi ning kindlasti on
ka neid lapsi, kelle koolikohustuse
täitmine lükkub ühe aasta võrra
edasi. Seega ei saa üksnes registri
andmetele tuginedes uute koolilaste
arvu prognoosida. Oluline on, et
lapsevanem oma pere soovidest
õigeaegselt teada annab, et uus kooliaasta saaks rõõmuga alata.
Õilme Salumäe, üldharidusnõunik

Saaremaa valla detailplaneeringud
Kudjape alevikus Sepavere detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 18.02.2020
korraldusega nr 2-3/340 algatati Kudjape alevikus Sepavere detailplaneering. Planeeringuala suurus on 3,2 ha ja
planeeringualasse kuuluvad järgmised
katastriüksused: Sepavere tee 11 (katastritunnus 71401:001:0308), Sepavere tee
13 (katastritunnus 71401:001:0320),
Sepavere tee 15 (katastritunnus
71401:001:0319), Sepavere tee 17
(katastritunnus 71401:001:0318),
Sepavere tee 19 (katastritunnus
71401:001:0317), Sepavere tee 21
(katastritunnus 71401:001:0316), Põlde
tee (katastritunnus 71401:001:0292),
Sepavere tee 23 (katastritunnus
71401:001:0315), Sepavere tee 25
(katastritunnus 71401:001:0314)

ja Sepavere tee 27 (katastritunnus
71401:001:0313). Planeeringu eesmärk
on olemasolevate katastriüksuste sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks.
Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare
linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda
valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
algatatud-detailplaneeringud.

Salme alevikus Sõrve mnt 2
detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 18.02.2020
korraldusega nr 2-3/339 algatati Salme
alevikus Sõrve mnt 2 detailplaneering,
mille eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine ärihoone (kaupluse) püstitamiseks,

liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete
määramine. Planeeringuala suurus on
2500 m². Detailplaneering on kooskõlas
Salme aleviku ja sisemaa üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Võhma küla Metsa-Simmu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Metsa-Simmu detailplaneering algatati
Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 1-3/97. Planeeringuala hõlmab
Võhma külas Metsa-Simmu katastriüksust
(katastritunnus 48301:006:0435, pindala
6,53 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks
on kinnistu ehitusõiguse määramine ühe

elektrituuliku rajamiseks (max võimsus 2
MW, max absoluutkõrgus 110 m), tehnovõrkude, juurdepääsu ja muu taristu planeerimine, keskkonnatingimuste seadmine
planeeringuga kavandatu elluviimiseks,
seadustest ja õigusaktidest tulenevate
kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala suurus on u 6,5
ha. Detailplaneering on üldplaneeringut
muutev maa juhtotstarbe suhtes.
Tuulegeneraatori ekspluatatsiooniga
kaasnevad tuuliku lähiümbruses lokaalne
müra, varjutus ja visuaalne mõju. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud
müra modelleerimine, mille tulemustest
selgub, et kavandatava tuuliku täisvõimsusel töötamise korral ei esine lähimate
elamute fassaadil öise müra sihtväärtuse
(40 dB(A)) ületamist. Samuti ei esine
päevase tööstusmüra sihtväärtuse (50
dB(A)) ületamist. Kõrgeim müratase esineb

kavandatavale tuulikule lähima ehk Saadu
kinnistu eluhoone juures: modelleerimise
kohaselt kuni 38,0 dB(A).
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg
2 ja § 82 lg 5 teatame, et Metsa-Simmu
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
väljapanek toimub ajavahemikul 20.03.
kuni 19.04.2020. Detailplaneeringu
materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn
10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308
(kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@
saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning
valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt
on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul
õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu toimub 28. aprillil kell 16 Tallinna
tn 10 II korruse väikeses saalis.
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Saaremaa – tublide ja
õnnelike õppijate saar
Va a ta k s a l u s t u s e k s
suurt pilti. Mis on need
tegurid, mis viivad elu
kodusaarel edasi ja toovad siia inimesi. Aasta
eest oleksin ma toonud
välja hea elu- ja ettevõtluskeskkonna ning
head ühendused.

haridus- ja noorsootööosakonna juhataja

Oluline on kodu lähedus
26. veebruaril arengukava tutvustamise esimesel avalikul koosolekul Kärlal oli üheks võtmeteemaks, mis on need mootorid, mis
hoiaksid lapsi just maakoolides.
Esimene avalik koosolek tõi eredalt välja mõned kaksiti tõlgendatavad valukohad, aga andsid ka
värske pilgu või näitasid mõnda
kajastatud momenti uues tõlgenduses.
Huvitavast aspektist sai esile
tõstetud lasteaia/kooli juhtimine.
Tugevat toetust on leidnud mõtteviis vaadelda koolide ja lasteaedade pedagoogilist ja majanduslikku
poolt eraldi. Eelkõige väiksemate
asutuste direktor ei pea olema alati
tugev majandusjuht, vaid eelkõige
hoolitsema pedagoogilise töö eest.
Vald saab oma abikäe anda, olgu
selleks siis haldamise, koristamise
ja toitlustamise korraldamine ning
IT tugi ja lahendused.
Tore, kui kvaliteedi paranemine ja rahaline efektiivsus käivad

KÜSIMUS

Kas 2020. aastast on ehitiste
registrisse kandmine tasuline?

Urmas Treiel
Olles töötanud nüüd pool aastat hariduse valdkonnas, julgen
samaväärsena eelnevate kõrvale
lisada meie hariduse kvaliteedi,
lapsesõbraliku haridussüsteemi,
turvalise ning tervisliku õpikeskkonna. Miks just kvaliteetne haridus on niivõrd oluline? Olulisuse
määrab see, mille alusel inimene
langetab oma elukoha valiku. Julgen väita, et noored pered otsustavad siin paljuski ka selle järgi, kus
oleks tagatud lastele hea ja hooliv
lasteaed ning kool.
Seega me ei räägi valla hariduse
arengukava koostamisel mitte ainult hariduse andmisest, vaid Saaremaa ühest olulisest mootorist,
mis tooks siia noori peresid, aga
hoiaks ka eakamaid, kelle jaoks
on oluline elukestev õpe.
Vallavalitsuse poolt on suunatud
avalikule arutelule Saaremaa valla
hariduse arengukava eelnõu.
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Lapsevanema jaoks on tähtis, et lasteaed ja kool asuksid kodu lähedal. Fotol on lapsed Pihtla algFOTO: Irina Mägi
kool-lasteaia juures asuvad seikluspargis.

käsikäes. Ehk allasutuse juhil
oleks vabadus, kas ta on juht
igas mõistes või on tal võimalus
keskenduda vaid põhitööle – parema hariduse andmise tagamisse.
Läbiv märksõna aruteludes on
olnud kindlustunde ja pika plaani
olemasolu. Lapsevanematele on
oluline, et lapsed saaksid kasvada
oma kodu lähedases lasteaias ja
tagatud oleks vähemalt nelja klassi
läbimine kodu lähedal.

Üks vald – suur eelis
Töögruppide liikmete ettepanekuid summeerides tulid välja
olulisemad tegevused, mis on
välja toodud juuresolevas tabelis.
Kõige olulisemaks peeti pikaaegse
koolivõrgu kava olemasolu, sellele
järgnesid infovahetus, majandustegevuste vallaülesed lahendused,
spetsialistide vajadus ja kvalifikatsioon, töötajate ja laste motiveeritus, aga ka tagasiside – regulaarsed
rahuloluküsitlused.
Tähelepanuväärne on, et enamike suurimate valukohtade lahendamiseks annab suure võimaluse
just Saaremaa tervikvald. Heaks
näiteks on siin täna ülemaakondlike halduslahenduste, valdkondliku
toe, aga ka projektide, uuringute
ja analüüside tegemise võimekus.
Mitmed olulisemad teemad annab koondada ühte tervikprojekti,
mille soovime teostada 3-aastase

Töögruppide poolt välja toodud olulisemad tegevused:
• Pikaaegne koolivõrgu kava.
• Tõhus infojuhtimise süsteem.
• Tsentraalsed tegevused majandamise osas vastavalt vajadusele ja võimekusele.
• Õpetajate ja spetsialistide vajadus ning järelkasv.
• Regulaarne rahulolu-uuring.
• Selged palgakorralduse alused.
• Andekuse ja eripärade märkamine ning arendamine.
• IT-standardid.
• Haridusökonoomika – kokku lepitud põhimõtted.
• Investeeringuvajadused on kaardistatud ja prioritiseeritud.
• Mitmekesine haridusmaastik.
• Motivatsioon.
• Tervislik ja turvaline keskkond.

Ajalooline arengukava
See on ajalooline arengukava – esimest korda vaadatakse ja arendatakse kogu
saare haridusvaldkonda tervikuna just omavalitsuse ülesannetest lähtuvalt.
On väga oluline, et konkreetselt on välja toodud vajadus teha muudatused
haridusvõrgus järgmiseks kümnendiks. Miks see on nii oluline? Muutused
toimuvad igal juhul, küsimus on, kas meil on julgust püüda neid muutusi
mingilgi määral juhtida, vähemasti teadlikult nendega kohaneda või leppida
lihtsalt paratamatusega.
Selle arengukava tegevuskavas on konkreetsed tegevused, mis lähtuvad
teesist kodulähedane alusharidus/lastehoid ja põhiharidus (vähemalt 4 klassi)
ning aitavad seeläbi kestlikku haridusvõrku kujundada ja hoida.
Tervikliku haridusruumi kõrval rõhutaksin veel kavandatud tegevuste inspireerivat ja asjatundlikku eestvedamist, formaalse ja mitteformaalse hariduse
lõimimist, tõhusa infojuhtimise süsteemi loomist.
Mitte et kõik muu arengukavas väljendatu oleks vähem oluline, aga need
on minu arvates tegevused, mille kavandamine annab enim efektiivsust just
üks saar – üks omavalitsus kontekstis. Oleks meil vaid kõikide valdkondade
arendamisel rohkem oskust ja julgust seda eelist kasutada.
Tiina Luks, koostöö ja haridusvõrgu töögrupi liige

Visioonidokument
Arengukava on suures vaates visioonidokument. Ta on abiks üleminekul avatud
ja kogukonnaga lõimunud elukestvale õppele. Muutused toovad alati kaasa
vastupanu, kuid ei jää seetõttu toimumata.
Saaremaa valla eesmärk on olukorda hinnata ja muutusi ette valmistada,
selleks erinevate sihtgruppide arvamusi kogudes ja lõimides. Raam kõigele
sellele ongi arengukava.
Helle Kahm, abivallavanem

ERASMUS+ projekti käigus. Kaasates ülikoole ja nende tarkust,
on eesmärk läbi töötada haridusruumi mudel pikas perspektiivis,
selgitada, milline võiks olla kooli
roll ka kui kogukonnakeskus ja
turvalise pikapäeva tagaja.
Lisaks soovime projekti raames
jõudu juurde saada erivajadusega
laste tugisüsteemi kavandamisele
ja arendamisele. Olulise projekti
osana võib välja tuua ka noorte
juhtide arendamise võimaluse.
Arengukava koostamise tänane
protsess on alles teekonna algus.
Olen veendunud, et dokument
ei jää kappi, vaid sellest kujuneb
igapäevane ja pidevalt täienev
juhend, mida vaadatakse ühiselt
jooksvalt üle ja kinnitatakse kavandatavad muudatused vähemalt

üle aasta.
Järgmised avalikud arutelud
toimuvad 5. märtsil kell 17 Leisi
koolis ja 10. märtsil kell 17 Kuressaare kultuurikeskuses. Parandusettepanekuid saab esitada kuni
20. märtsini kirjalikult aadressile
Tallinna 10, Kuressaare või e-postile vald@saaremaavald.ee viitega
„Hariduse arengukava ettepanek“.
Arengukava leiad Saaremaa
valla kodulehelt hariduse ja noorsootöö valdkonna alt www.saaremaavald.ee/haridus-ja-noorsootoo.
Täname kõiki arengukava koostamises osalejaid ning nende poolt
esindatud sidus- ja huvigruppe!
Juba ette täname ka kõiki praeguses etapis avalikustamise käigus
oma panuse andjaid.

Kätte on jõudnud 2020. aasta,
mil ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse kohaselt peaksid kõik
ehitised olema ehitisregistris
ja ehitiste andmed seal korÜllar Jõgi
rastatud.
Varasemalt on esitatud küsi- ehitusspetsialist
musi seoses kartusega, et sellest aastast läheb ehitiste registrisse kandmine
tasuliseks.
Tegelikult on andmete ehitisregistrisse kandmine täpselt sama tasuline/tasuta, kui see on
olnud eelneval viiel aastal, mil ehitusseadustik on
kehtinud, ehk palju kajastust leidnud 500-eurost
riigilõivu rakendatakse üldjuhul ainult siis, kui
taotletakse kasutusluba ehitisele, mis ehitati enne
2015. aastat ilma ehitusloata.
Taoliste ehitiste väljaselgitamine jätkub ka sel
aastal, nii kaua kuni ehitisregistris genereeritud
vastav nimekiri on ammendunud.
Siinkohal tahaks märkida, et kuna ehitusseadustik on pannud omanikule kohustuse ehitistega seotud lubade ja teavituste olemasolu tagamise, peaksid omanikud ise välja selgitama, kas kõik
nende ehitised on õiguspärased ja vajadusel omal
algatusel asuma nende seadustamisele.
Omavalitsuse seisukohalt on sellisel juhul
tegu tavapärase haldusmenetlusega, s.t mingit
„karistust“ seadustamise eest ette nähtud ei ole,
nagu meedias aeg-ajalt 500-eurost riigilõivu on
proovitud tõlgendada.
Kasutusloa taotlemine käib sellisel juhul erisusega, et kui ehitisele ehitusprojekti koostatud ei
ole ja pole ka vajalikku ehitusdokumentatsiooni,
tuleb esitada ehitise audit, mis tõendab ehitise
ohutust ja sisaldab ehitisregistrisse kantavaid
ehitise tehnilisi andmeid.
Muus osas ei erine kasutuselevõtt tavapärasest kasutusloa taotlemisest ja menetlusest
– reeglina tuleb esitada kasutusloa taotluse
juurde veel elektripaigaldise nõuetekohasust
tõendav dokument, küttekehade teostusdokumendid või eksperthinnang, väliskanalisatsiooni teostusdokumendid (ehitise auditis on
võimalik anda hinnang kanalisatsioonisüsteemi toimivusele, juhul kui teostusdokumente
ei ole võimalik leida), samuti ehitise ja sellega
seotud välisvõrkude geodeetiline teostusmõõdistus. Lisaks võib sõltuvalt ehitise eri osade
keerukusest tekkida vajadus täiendavate dokumentide järele.
Tulenevalt erisusest erinevate regulatsioonide
vahel, s.t võrreldes ehitusseadustikku vana ehitusseaduse või planeerimis- ja ehitusseadusega,
ei ole kasutusloa taotlemine kohustuslik iga
ehitise ja igasuguse ehitustegevuse puhul, nagu
varasemad seadused seda üldjuhul ette nägid,
kuna sisse on toodud kasutusteatise mõiste ja
osade ehitiste puhul on üldse loobutud loa- ja
teatisekohustusest.
Täpse info selle kohta annab ehitusseadustiku
Lisa 2 tabel, mis kehtib nii ehitusseadustiku
kohaselt ehitatud ehitistele kui ka varasema
regulatsiooni kohaselt tehtule.
Tabelis on toodud nimekiri, mille puhul on
peetud vajalikuks pädeva asutuse kooskõlastus.
Samuti tuleb silmas pidada, et kui ehitisel on
kasutusloa taotlemise kohustus, siis seaduse
kohaselt ehitist enne kasutusloa väljastamist
sihipäraselt kasutada ei tohi.
Kasutusteatise kohustusliku ehitise puhul
selline piirang puudub, ent sellisel juhul on
ehitise kasutamine igas mõttes omaniku enda
vastutusel ja kipub olema, et näiteks pangad ja
kindlustused omaniku enda vastutust sellisel
kujul ei aktsepteeri.
Samuti kehtib teavituskohustus, et pädev
asutus ehk vallavalitsus koostöös asjakohaste
riigiametitega saaks vajadusel kontrollida, kas
ehitise kasutamine vastab õigusaktidele, seda
eelkõige ohutuse mõistes inimesele, loomale,
varale, keskkonnale jne.
Kui ehitise kasutamisel on oht ilmne, on
vallavalitsusel õigus kasutusteatise esitamist ka
omaalgatuslikult nõuda. Kasutusteatise esitamisel riigilõivu tasuda ei tule.
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ARVAMUS
Tants avaliku
teabe seaduse
ümber
Vahetult enne Vabariigi aastapäeva esitati Saaremaa vallale
päring avalikustamaks vallavanema ja vallavolikogu esimehe
vastuvõtu külaliste nimekirjad.
Lisaks sooviti, et avalikustataks
Valmar Kass Saaremaa valla aasta inimese
kommunikatsiooni- nimi ja aasta tegu. Seda kõike
nõunik
sooviti teada enne seda, kui
tänuüritus teoks saab.
Avaliku teabe seadus kohustab meid oma
tegevuses vallakodanikku teavitama, kuid antud
olukorras tekkis esimese emotsioonina soov
seda infot mitte avalikustada, sest nende nimede
saladuses hoidmine on ju oluline osa kogu selle
ürituse tseremooniast. Lisaks paljud kutsutute
nimekirjas olevad inimesed ei tahtnud oma nime
avalikustamist ja soovitud diskreetsuse hoidmine
on samuti valla kohustus.
Laiemas plaanis on ju Vabariigi aastapäeva
ümber toimuv tänuavaldus kodanikele ja kolleegidele. See on aeg, kui silmapaistvad kodanikud saavad teenetemärke, kui kaitseväelased
saavad uusi auastmeid. See on aeg, kui kutsutakse kokku kõik sõbrad, tuttavad, kriitikud ja
mõttekaaslased, et üheskoos teha tagasivaade
möödunud aastasse.
Vabariigi tasandil on tegemist väga suurejoonelise üritusega, kuhu kutsutakse ka siin viibivad
välisriikide diplomaadid. Valla tasandil on üritused aasta-aastalt muutunud tagasihoidlikumaks,
sest vallavanema ja -volikogu esimehe vastuvõtt
on ikkagi ju kogukonnale suunatud üritus.

Avaliku teabe seadus annab
ajakirjanikule ka õiguse välja uurida,
kes mängis eelmistel jõuludel
Saaremaa lasteaedades jõuluvana.
Meil ei ole vaja lahti rullida punast vaipa, et
siis kaameravälkude valguses oma harjutatud
naeratust eksponeerida. Meil piisab sellest, kui
sõbralikult üksteisele naeratada ja tunnustavalt
noogutada. Kogukond on väiksem ja nii või teisiti
me ju tunneme üksteist.
Loomulikult on sellises tagasihoidlikus keskkonnas ka peole kutse saamine tunnustus omaette ning seepärast on surve vastuvõtu külaliste
nimede avaldamise osas mõneti arusaadav, kuid
arvestada tuleb ka nende inimestega, kes ei soovi
oma nime lehes näha.
Seega esmapilgul küllaltki inimlikud põhjused,
miks vald seda infot ei soovinud avalikustada.
Põhjused, millest mu enda hinnangul ei ole väga
keeruline aru saada. Kuid seda, millise pöörde
need pealtnäha süütud küsimused endaga valla
päästsid, ei osanud ma valla värske kommunikatsiooninõunikuna ka oma kõige metsikumates
kujutlustes arvata. Ja ma olen veel ju draamakirjanik.
Kui toimunust näidendit kirjutada, siis laias
laastus jagunesid leerid kaheks, kus ühel pool olid
inimesed, kes soovisid, et nende nimed oleksid
ajalehes avaldatud, ja teisel pool inimesed, kes ei
soovinud oma kutsega nii avalikult vehkida. Lõpuks nähakse ju niikuinii, kes kellega peol käisid.
Kui tõesti ajakirjandusaltari ees ohvreid ei loeta, siis milleks piirduda peokülaliste nimekirjadega. Avaliku teabe seadus annab ajakirjanikule ka
õiguse välja uurida, kes mängis eelmistel jõuludel
Saaremaa lasteaedades jõuluvana. Kui kogu see
poleemika kutsutute nimekirja ümber pähklisuuruseks mõtteks suruda, siis eks see Piibelehtede
ja Vestmannide vaidlus võis vallakodanikule küll
paraja komejandina tunduda.
Siiski valdab mind optimism tuleviku suhtes.
Kui vallavanema ja -volikogu esimehe vastuvõtu
nimekirjad nii palju emotsioone suudavad tekitada, siis ootan põnevusega, millise kirega asutakse
käsitlema näiteks Saaremaa valla järgmise kümnendi hariduse arengukava. Põhjust nagu oleks.
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Sotsiaalteenuste areng
lähtub saarlaste vajadustest
28. veebruaril võttis
Saaremaa vallavolikogu
vastu valla lastekaitse
ja sotsiaalhoolekande
arengukava, mis annab suunised valdkonna
korraldamiseks ja arendamiseks järgmiseks
kümneks aastaks.

Gabriela Rooso
sotsiaalnõunik

Arengukava koostamine sai hoo
sisse 2019. aasta alguses, kui moodustati töögrupp, viis teemagruppi
(lapsed ja pered, eakad, toimetulekuraskustes inimesed, erivajadustega inimesed ja tervishoid) ning
pandi paika ajakava.
Üleriigiliselt on sotsiaalvaldkonna üks peamisi eesmärke
toetusepõhiselt süsteemilt liikuda
teenusepõhise toe suunas. Sellest
tulenevalt on suurem osa arengukava eesmärkidest seotud eelkõige
teenuste arendamisega.
Abivallavanem Marili Niits:
„Arvestades sotsiaalvaldkonna
teenuste keerukust ja vajalikku
väljaõpet saanud töötjate vähesust, on olulisel kohal teenuste
sisu arendamine koos töötajate
väärtustamise ja motiveerimisega,
et kindlustada kvaliteetne teenus,
mille järele on järjest suurenev
vajadus.“

Laste ja perede
valdkonna arengusuunad
Laste ja perede valdkonnas on
prioriteediks probleemkäitumist

ennetavate meetmete ja vanemlusprogrammide rakendamine,
tugiperede süsteemi loomine ning
erivajadustega lapsi toetavate tugiteenuste (lapsehoiu-, tugiisiku- ja
sotsiaaltransporditeenuse) arendamine. Samuti lapsi ja peresid
mõjutavate erinevate valdkondade
integreeritud lahenduste loomine
sotsiaal-, haridus-, tervishoiu- ja
töövaldkonna koostöös.
Laste probleemkäitumise ennetamiseks on oluline suurendada
erinevate nõustamisteenuste ja
teraapiate, nagu psühholoogiline
ja perenõustamine, perelepitus,
psühho-, muusika- ning kunstiteraapia jm, kättesaadavust.
Lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse
arendamisel on vajalik arvestada järjest enam
suureneva laste
arvuga, kellele
ei sobi rohkearvulised lasteaiarühmad
ja kes vajavad
oma psüühikast lähtuvalt
väiksemat
kollektiivi või
individuaalsemat lähenemist.
Lastele mitmekülgse arengu toetamisel
on oluline vajaduspõhiste
sotsiaalteenuste ja haridusasutuste
tugiteenuste pakkumine. Valdkondadeülese koostöö arendamisel on eesmärgiks tõsta osapoolte
(haridus, tervishoid, korrakaitse
ja sotsiaalhoolekanne) teadlikkust
üksteise võimalustest.
Olulisemad valdkonna arendamisega seotud tegevused 2020.
aastal:
• erinevate valdkondade koostöö parandamine eesmärgiga
tekitada lapse ja pere vajadustest

tervikpilt ning vähendada dubleerivaid tegevusi;
• valdkondade esindajate (politsei, tervishoiutöötajad, haridusvaldkonna esindajad jne) vahelise
regulaarse juhtumipõhise koostöö
parandamine;
• lastekaitsetöötajate ning Saaremaa laste ja perede tugikeskuse
spetsialistide rollide jaotus toe
vajaduse hindamisel ja selle tagamisel;
• tugiisiku- ja nõustamisteenuste arendamine (teenuste ümberkujundamine lähtuvalt erinevate
sihtgruppide vajadustest).

Sotsiaalhoolekande
valdkonna arengusuunad
Arvestades rahvastikutrende, suureneb
lähiaastatel eakate
arv, mistõttu on
e esmärk s enisest enam
rõhku panna
kodust toimetulekut
tagavatele
teenustele,
kuna enamasti
on eakate soov
elada võimalikult
kaua kodus. Samas
toetada omastehooldajate aktiivses tööelus osalemist,
puhkuse andmist ning pakkuda
neile emotsionaalset tuge.
Kodus elamist toetavad koduteenus (nt puude toomine,
toidu soojendamine/sooja toidu
toomine, mähkmete vahetamine,
toiduainete ja majapidamistarvete
ostmine ning muu asjaajamine),
tugiisikuteenus, isikliku abistaja
teenus, eluruumide kohandamine
ning sotsiaaltransport.
Eakad ja erivajadustega inimesed, kes ei ole võimelised enam
kodustes tingimustes hakkama

saama, vajavad hooldusteenuseid
asutuses. Kliendile meelepärasesse
üldhooldekodusse saamine võib
olla raskendatud, kuna kohad
võivad olla täis.
Oluline on luua kõigi valla
hooldekodude järjekorras olevaid
isikuid koondav digitaalne keskkond, mis annab parema ülevaate
nõudlusest ja võimaldab optimaalsemat kohtade jaotust.
Intervallhooldust pakutakse
praegu hooldekodudes vaid vabade kohtade olemasolul. Olukorra parendamiseks on alustatud projektiga „Sotsiaalteenuste
arendamine Saaremaa vallas“,
mille raames on eesmärgiks välja
töötada toimiv kohtade tagamise
viis. Samuti tekitab raskusi dementsussündroomiga eakatele
sobiva koha leidmine ning seda nii
päevahoiu kui ka ööpäevaringse
teenuse puhul.
Olulisemad valdkonna arendamisega seotud tegevused 2020.
aastal:
• üldhooldekodude järjekorra
pidamise veebikeskkonna käivitamine;
• koduteenuse parema kättesaadavuse tagamine ja/või
• kodus toimetulekut tagavate
teenuste arendamine ja töötajate
väärtustamine;
• tugigruppide läbiviimine dementsuse sündroomiga lähedastele;
• Voolu tänava sotsiaalmaja
turvalisuse arendus;
• eluruumi- ja varjupaigateenuse pakkumiseks vajalikul arvul eluruumide tagamine (uute
kohtade loomine Voolu ja Sandla
sotsiaalmajades);
• uute teenuste käivitamine
(tööharjutus ja kogemusnõustamine toimetulekuraskustes
inimestele).

TUNNUSTUSED Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
LÜMANDA
Aasta tegu – Lümanda Maja renoveerimine. Aasta tegijad – Karu-Kati
õpitoa eestvedaja Triin Reitalu;
perekond Maastik; kodutütar Kristi
Tuuling ja Lümanda kooli jalgpallitüdrukud (Victoria Vihman, Liisu Lilles,
Kristi Tuuling, Helina Tarkmeel,
Kaili Lilles, Marii Silts, Maria Õunap,
Kristiina Vammus).
Elutööpreemia – Urve Vakker,
Lümanda koolis 40 aastat töötanud
kehalise kasvatuse ja ajalooõpetajana.

Saare maakonna vapimärk – Arne
Pagil, ajalehe Meie Maa omanik ja
pikaajaline investor, maakonna ajakirjandusse panustaja ning Sõrvemaa
toetaja.
Saare maakonna teenetemärk –
Mark Muru (pildil) ettevõtluse
edendamise eest maakonnas.
Saaremaa aasta inimene – rallisõitja
Ott Tänak.
Saaremaa aasta tegu – Kristjan
Rahu, MTÜ Vöimalus asutaja.
(Tunnustused anti üle Saaremaa
vallavolikogu esimehe Tiiu Aro ja
vallavanema Madis Kallase vastuvõtul
21. veebruaril.)

LEISI
Karja kihelkonna aasta tegu 2019
– Leisi apteegi uuenduse eest apteeker Piret Rand.
Karja kihelkonna aastate tegu 2019
– Tiina Oks, kes on pannud Leisis
helisema mitme põlvkonna lauljate
hääled.
Tänukiri pikaajalise töö eest Leisi
apteegis – Helju Grepp.

Piirkondade tunnustused:
KAARMA
Kaarma kandi inimene 2019 – koduloolane Kalle Kesküla.
Kaarma kandi inimene 2019 – staažikas rahvatantsujuht Maia Tõhk.
Kaarma kandi aasta küla 2019 –
korraliku internetiühenduse saanud
Tahula küla.
Kaarma kandi tegu 2019 – Nasva
küla seltsi korraldatud „Lestakohvikute päev“.
KIHELKONNA
MTÜ Veere Vesi – Veeremäe küla
pikaaegse joogiveega varustamise
eest.
Aasta jooksul Kihelkonna piirkonnas
sündinud lapsed ja nende vanemad:
Sindy Nõmm (ema Maria, isa Kalev);
Taaniel Ait (ema Eveli, isa Taavi-Aadu); Alviine Kessel (ema Diela, isa

Priit); Ekke Hanso (ema Miina-Eliise,
isa Hendrik).
KÄRLA
Aasta Tegu 2019 – Kärla Põllumajandusühistu tagasiostmine Taani
investeerimisfirmalt Trigon ja aasta
tegija 2019 – ühistu juht Ülar Tänak.
LAIMJALA
Aasta tegija – Anna-Liisa Õispuu
– aktiivse tegevuse eest piirkonna
infostendide väljaandjana, Laimjala
Valsi korraldustoimkonnas, piirkonna
laste kaasaja ja projektide käivitaja
Asva viikingikülas.

MUSTJALA
Tänukiri – veisekasvataja Aili Peel,
rahvamaja koristaja Katrin Ader,
lasteaia õpetaja-abi Kersti Alle ja
Panga külavanem Martin Auväärt.
ORISSAARE
Teenetemärgid – Ingla Leis, oli 21
aastat Orissaare piirkonna kultuurivedur; Endla Juht, pikaaegse töö
eest piirkonna erinevate ansamblite ja
orkestrite juhendamisel; Taimi Truumees, pikaaegse ja vastutustundliku
töö eest piirkonna inimeste toitlustamisel ning erinevate sündmuste
korraldamisel.

Orissaare osavalla 2019. aasta kultuurisõbralik pere – Mario Talvist ja
Kairi Luhaäär.
PIHTLA
Tunnustus – Kultuuriselts Kevade,
Saaremaa aasta küla 2019 laureaat;
Katrin ja Aivar Kalle kui kohaliku
külaelu edendajad.
PÖIDE
Aasta tegija – Lisett Alt, Tornimäe
põhikooli 9. klassi õpilane, sportlane.
Aasta tegu – Sitme lautrikoha renoveerimine MTÜ Sitme Ranna Seltsi
poolt.
SALME
Salme tegija – Imbi Arge, pikaaegse
sporditegevuse edendamise eest;
perekond Kruuser, aktiivse sportliku tegevuse eest Salme piirkonna
esindamisel.
TORGU
Tänukiri – Torgu Teataja toimetaja
Jana Lei; Rahvakultuuri Keskuse
tänukiri – Luule Aadussoo.
VALJALA
Tunnustused – Ulvi Põldema,
kauaaegse ja südamega tehtud töö
eest nii Sakla tantsurühma Viktooria juhendamisel kui ka koolis laste
õpetamisel; Tiia Lätt ja Kaido Kirst,
kes lisaks kohusetundlikule igapäevatööle on alati abiks kogukonnale;
korteriühistu Posti 16, suure töö ja
vaeva eest oma maja ja selle ümbruse korrastamisel.
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LUGEJA
KÜSIB
Mida peab teadma hajaasustuse
programmist toetuse taotleja?

Kui lapsel pole võimalik
kasvada oma peres
On loomulik, et soovime oma lastele parimat
ning lastega seonduvad teemad puudutavad meid
emotsionaalselt. Alati ei ole aga lapsel võimalik
kasvada oma päritoluperes.

Anneli Tõru
lastekaitseteenistuse juhataja

Põhjuseks, miks laps ei saa kasvada oma sünniperes, võib olla vanemate tervislik seisund, sõltuvus
alkoholist või narkootikumidest,
kriminaalne käitumine või suutmatus tagada oma lastele turvaline
kasvukeskkond.
Laps võib sattuda väärkohtlemise või hooletusse jätmise ohvriks,
mis võib viia otsuseni laps(ed)
perest eraldada. Enne sedavõrd
kaaluka otsuse tegemist pakutakse
vanematele aga igakülgset tuge (nt
vanemate nõustamine, suunamine
ja vajadusel materiaalne toetamine, püüdes luua lapse arenguks
soodsamad tingimused).
Kui aga olukord ikkagi ei muutu
ja lapse jätmine perekonda ohustab tema heaolu, tervist või elu
ning takistab ta arengut, tuleb laps
perekonnast eraldada. Eestis tuleb
lastekaitsetöötajatel see otsus teha
keskmiselt 250 eri vanuses lapse
kohta aastas.

Hooldusõiguse äravõtmine
on äärmuslik meede
Lapse perekonnast eraldamine
on traumakogemus nii lastele
kui ka nende vanematele. Kui
laps on perest eraldatud, otsustab
lapsevanema hooldusõiguse üle
kohus. Võimalus on hooldusõigust
piirata, peatada või ära võtta.
Hooldusõigust piiratakse peamiselt siis, kus lapsevanem ei ole
füüsilise või vaimse puude tõttu
võimeline lapse eest hoolitsema.
Hooldusõigus peatatakse, kui vanem ei ole võimeline pikemat aega
hooldusõigust teostama, näiteks
kui ta viibib pikemalt ravi- või
kinnipidamisasutuses.

Vanemalt hooldusõiguse äravõtmine on äärmuslik meede,
mida kohtud rakendavad siis, kui
on selge, et muud abinõud ei ole
tulemusi andnud.
Peamiselt võtab kohus vanematelt hooldusõiguse ära alkoholi või
narkootikumide kuritarvitamise ja
laste hooletusse jätmise tõttu ehk
siis, kui vanem on oma õigusi kuritarvitanud või jätnud lapse suhtes
vanema kohustused õigusvastaselt
täitmata.
Eestis on asendushooldusel
(eestkostel, asenduskodus või hooldusperes) üle kahe tuhande lapse
ja neist umbes pooled viibivad
asutusepõhisel asendushooldusel,
endise nimega lastekodudes. Saaremaa lastest on perekodudes 9,
järelhooldusel kaks, hooldusperedes kaks ja eestkosteperedes natuke
üle 20 lapse.

Perepõhine asendushooldus on parem lastekodust
Lapse asendushooldusele paigutamisel peab kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitsetöötaja
eelistama võimalusel perepõhist
kasvukeskkonda. Perepõhine
hooldus lähtub enam laste emotsionaalsetest vajadustest püsiva
vanema järele ja valmistab last
asutusepõhise hooldusega võrreldes iseseisvaks toimetulekuks
üldjuhul paremini ette. Õnneks
enam kui pooltele asendushooldusele suunatud lastele on avanenud võimalus jätkata oma elu
perekondades ehk siis selliste perede puhul räägime perepõhisest
asendushooldusest ja need võivad
lapsele olla hooldus-, eestkostevõi lapsendajapereks.
Lapse eraldamisel päritoluperekonnast ja tema paigutamisel
uude perekonda tuleb arvesse
võtta erinevaid asjaolusid. Näiteks
– milline on olnud lapse eelnev
elukäik, kas edasine suhtlemine
sünniperega on lapse huvides,
milline on lapse asendushooldusele paigutamise eesmärk (nt

Asendushoolduses kasutatavad mõisted
Kasupere – perekond, kus last kasvatatakse ja kuhu ei kuulu lapse sünnivanem ega sünnivanemaga abielus olev isik.
Asendushooldus – sünniperest eraldatud lapse eest hoolitsemine väljaspool
tema sünniperekonda kas lühi- või pikaajaliselt. Asendushooldus võib olla
asutusepõhine (asenduskodu, perekodu) või perepõhine (lapsendamine,
eestkoste ja hoolduspere).
Asenduskodu (endise nimega lastekodu) – lapse elukoht, kus tema eest
hoolitsevad vahetustega tööl käivad kasvatajad. Ühes kodus on kuni kuus
last ja rohkem kui kolm kasvatajat.
Perekodu – asenduskodu üks vormidest, kus lapsed elavad kuni kuueliikmelistes peredes ja nende eest hoolitsevad kuni kolm perevanemat.
Perekodus elab perevanem lühi- või pikaajaliselt teatud perioodil koos
perekodus olevate lastega.
Pere- ja asenduskodu peamiseks erinevuseks on, et asenduskodus on
rohkem erinevaid laste eest hoolitsevaid inimesi ja nad vahetuvad graafiku
alusel tihedamalt kui perekodus.
Turvakodu – ajutine viibimiskoht lapsele. Eesmärk on tagada turvaline
keskkond ja esmane abi lapsele, kelle hoolduses esinevad puudused, mis
ohustavad tema elu, tervist või arengut. Turvakoduteenus on suunatud
eelkõige hüljatud, hooletusse jäetud või vägivalda kogenud lapsele.
Perepõhine asendushooldus – laps on lühi- või pikaajaliselt paigutatud
elama perekonda, mis ei ole tema sünnipere. Perepõhise asendushoolduse
vormid on perekonnas hooldamine, eestkoste ja lapsendamine.
Hoolduspere – pere, kes kasvatab teistest vanematest sündinud last
oma perekonnas kas lühi- või pikaajaliselt. Pere ei ole eestkostja ega last
lapsendanud. Pere on ette valmistatud vastavat hooldust pakkuma ning
peret toetatakse rahaliselt ja mitterahaliselt (toetatakse lapse kontaktide
säilitamist sünniperega, võimalusel pöördub laps peresse tagasi).
Eestkostja – lapse seaduslik esindaja, kes on kohustatud hoolitsema lapse
kasvatamise ja ülalpidamise eest. Eestkostjale kuulub nii lapse isikuhooldus- kui ka varahooldusõigus. Eestkoste määramine toimub kohtu kaudu.
Eestkostjaks on tihti lapse sugulased, kuid selleks võib olla ka võõras pere.
Lapsendamine – laps lapsendatakse juhul, kui lapse bioloogiline pere ei ole
vaatamata osutatud toetustele võimeline oma lapse eest hoolitsema. Sel
juhul leitakse lapsele lapsendajapere, kes võtab endale eluaegse vastutuse
ja hoolitsuse lapse eest. Lapsendamine tekitab lapsendaja ja lapsendatu
vahel vanema ja lapse vahelised õigused ja kohustused, mis on tingimusteta, tähtajatud ja pöördumatud. Lapsendada saab ainult alaealist last, kelle
vanemad on andnud lapsendamiseks nõusoleku, kelle vanemad on surnud
või kellelt on ära võetud hooldusõigus.
Järelhooldusteenus – eesmärk on toetada asendushoolduselt ja eestkostelt
lahkuva noore iseseisvat toimetulekut ja õpingute jätkamist. Kohalik omavalitsusüksus tagab noorele eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused
ja toetused.

koju tagasi pöördumine, viibimine
asendusperes täisealiseks saamiseni, lapsendamine jne), millised
on lapse vajadused (hariduslikud,
psühholoogilised jne) ja milline
perekond on võimeline lapse eest
hoolitsema. Enamasti asjad laabuvad ja lapse elama asumine uude
perekonda õnnestub. Mõnel juhul
säilib ka toetav side sünniperekonnaga ja teiste lähedastega.
Pered, kes leiavad, et nende
südames on veel ruumi teistest

vanematest sündinud laste eest
hoolitsemiseks, võivad julgelt
pöörduda esmaseks konsultatsiooniks sotsiaalkindlustusameti
(SKA) spetsialisti poole: Elo.Tenusaar@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Enne SKA poole pöördumist
võib konsulteerida Saaremaa vallavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja Anneli Tõruga, tel 452 5050,
anneli.toru@saaremaavald.ee.
Artikkel on koostatud www.
tarkvanem.ee põhjal.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht
on katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist rahvastikuregistri järgi hajaasustuspiirkonnas asuv majapidamine,
millele toetust taotletakse.
Alaline elukoht – kus isik Maire Käärid
veedab enamiku oma igapäeva- arenduse
peaspetsialist
sest puhke- ja uneajast. Kodust
eemal õppiva õpilase ja üliõpilase puhul loetakse alaliseks elukohaks tema leibkonna alaline
elukoht.
Korterelamutele toetuse taotlemisel peab
vähemalt 50% leibkondadest vastama taotlejale
esitatud nõuetele alalise ja rahvastikuregistri
järgse elukoha osas. Loodavale taristule peab hiljem kõigile korterelamu elanikele olema tagatud
ligipääs võrdsetel alustel.
Hajaasustuse piirkonda ei kuulu tiheasustusvõi kompaktse asustusega alad, kus elab rahvastikuregistri andmeil üle 50 inimese.
Veevarustussüsteemide puhul jäävad sihtpiirkonnast välja toimiva ühisveevärgiga kaetud alad
või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava või planeeringu alusel selleks määratud alad.
Kanalisatsioonisüsteemide puhul ei toetata
investeeringuid piirkondades, kus on toimiv
ühiskanalisatsioon või mis on ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu
alusel selleks määratud alad või mis on määratud
reoveekogumisalaks.
Toetatakse hoonete väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning
autonoomsete elektrisüsteemidega (tingimusel,
et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga)
seotud tegevusi.
Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise
valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel,
et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping,
mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise
esitamise päevast.
Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele
kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt
projekti elluviimisse.
Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna
kohta eraldi. See koosneb järgmistest dokumentidest: 1. taotlusvorm; 2. projekti eelarve;
3. kaks võrreldavat hinnapakkumust, 4. projekti
tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast:
veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid; 5.
oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri.
Taotlejal ei ole lubatud taotlusvormi dokumentides teha ridade ja/või tekstiosade kustutamisi.
Toetust võib anda tingimusel, et taotluse
esitamise päevaks on kinnitatud eelmise sama
majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruanne.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimine peab
olema lõppenud 31. oktoobriks 2021. Töid on
lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas
on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga
on sõlmitud toetusleping.
Saaremaa Vallavalitsus on kehtestanud selle
aasta toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad
ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse.
Eelistatud sihtrühmaks on lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille
leibkonda kuulub puudega isik(ud). Kuid ka
neil, kelle majapidamises ei ela sihtrühmadesse
kuuluvaid isikuid, on võimalik esitada taotlus.
Valdkondade prioriteetsus on: veesüsteemid,
kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid.
TOETUST EI SAA TAOTLEDA katuse,
pesuruumide ega küttekollete remondiks, autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks, kui majapidamisel on olemas liitumisleping, aga sooviks
on täiendavalt rajada päikesepaneelide park või
tuulegeneraator.

6

Saaremaa Teataja

5. märts 2020

SAAREMAA KANDID

SPORT

Milleks meile
piirkonnamängud?

Ajalooviktoriini võitjad. Esireas vasakult: Lisandra Roos, Egeli Lopp, Sten-Martin Kuuskor, Ranek Pärnoja, Heti Anett Aksalu, Karmen Kallaste.
Tagareas vasakult: Indrek Tamleht, Jakob Lõbu, Krislin Vokk, Karl-Mathias Pihl, Rasmus Toost.
FOTO: Laidi Lindau

Kärla põhikool tähistas
suurelt 110. sünnipäeva

A

jalooürikud kinnitavad, et
pühapäeval, 14. veebruaril
(ukj 27. veebruaril) 1910
avati pidulikult 2-klassiline Kärla
ministeeriumikool. Kuna Kärla
põhikool on ministeeriumikooli
õigusjärglane, oligi põhjust pidada
kooli 110. sünnipäeva. Juubeliüritusi jätkus terveks nädalaks.

Väärika avapaugu andis
esmaspäev – ajaloopäev
Meeleolu tekitas juba see, et
kõik õpetajad olid riietatud saja
aasta taguste koolmeistrite kombel. Päev algas rongkäiguga Kärla
alevikus. Iga klass kandis enda
disainitud silti, olid lipud ja ruuporiga hüüdlausete hüüdja. Meid
tervitasid Kärla asutuste töötajad
ja aleviku elanikud. Seejärel toimunud juubelinädala avaaktusest
võtsid osa Saaremaa vallavanem,
mõned endised direktorid ja õpetajad ning vilistlased.
Direktor Sirje Ellermaa avas pidulikult endiste koolijuhtide käejälgede galerii aula seinal. Esimeses koolitunnis jagasid külalised
õpilastele meeleolukaid mälestusi.
Õpilased said oma ajalooteadmised proovile panna viktoriinis, kus
kasutati QR-koode. Küsimused
olid koostatud ajalootundides
õpitu ja stendidele välja pandud
materjali põhjal. Kooli raamatukogus avatud ajaloonäitusel leidus
nii viiekümne aasta taguseid kui
ka uuemaid esemeid.

Teisipäev oli
juubelinädala spordipäev
Päeva alguses toimus rahvamajas eraldi kahele vanuserühmale
peotantsutund. Juhendajateks olid
90. lennu vilistlased Gete Grahv
ja Janar Tänak, kes õpetasid tempokat sambat ja veidi aeglasemat
rumbat. Päeva teises pooles kogunes kogu koolipere rahvamajja,
et vaadata meie vilistlasest Ott

Tänakust tehtud filmi „Ott Tänak
– The Movie“. Enne filmi algust oli
meeldiv võimalus kohtuda Oti isa
Ivar Tänakuga, kelle sõnum oli see,
et kõik on võimalik, kui midagi
väga-väga tahta ja tööd ei tohi
karta. Film tekitas palju elevust ja
kõneainet.

Kolmapäeval peatus aeg
kaunite kunstide juures
Päeva juhatas sisse vilistlane
Henrika Trave. Tund täis huvitava ja seiklusrikka karjääriloo
kuulamist, vahele etnomuusikat
plokkflöödil ja torupillil. Henrika
kasvamise lugu on kinnitus, et
unistada tuleb suurelt. Elu muusikuna avardab silmaringi, avab
maailma ja võimaldab seiklusi.
Edasi jätkus tegevus kümnes
erinevas töötoas. Õpetaja Jaanika
Kase kaasaegse kunsti töötoas
valmisid maalid mitte pintsli, vaid
värvi sisse kastetud lõnga abil.
Kokkamise töötoas tõestas vilistlane Villi Pihl, et ka veebruarikuus
saab lõunasöögi valmistada õues
grillides.
Viltimist ja helmeskeede meisterdamist juhendasid endine
õpetaja Aime Haamer ja vilistlane
Pille Tänak. Valmisid imeilusad
ehted, mille nii mõnigi poiss oma
emale naistepäevaks kingib. Keraamikatunnis said kõik soovijad
oma sisepinged savisse mätsida.
Juhendaja Ave Lindau tutvustas uusi tehnikaid, kasutades
värvilist klaasi. Fotograafia ja
multimeedia töötubades jagasid
kogemusi vilistlane Ene Schultz
ja noorsootöötaja Arnek Grubnik.
Fotograafia loovülesanne tuli täita
Kärla pargis, nimelt pildistada
midagi sümboolset kooli juubeliks. Multimeedia vallas valmisid
animatsioonid.
Kõige lõbusam oli kahtlemata
näomaalingute tuba, kus vilistlane
Anete Antsaar näitas oma head

kätt laste nägusid kaunistades ja
seda tegevust õpetades. Koduse
spaaga üllatas õpetaja Kaisi Õispuu. Lihtsatest vahenditest valmistati näomaske, tehti mitmeid
hoolitsusi ja lõõgastuti meeldivas
õhkkonnas. Õpetaja Kristina
Lember õpetas paljude rõõmuks
henna- ja spreikunsti. Hennaga sai
kehale mustreid teha, spreidega ise
üks äge T-särk disainida. Nii palju
loovust ja head energiat pakkus
see päev.

Neljapäev oli
teaduse- ja karjääripäev
Selle viisid läbi reaal- ja loodusainete ning infotehnoloogia
õpetajad, kolm esimest tundi ka
vilistlased. 1. ja 2. kooliastme
õpilastele tutvustas keskkonnaameti haridusspetsialist säästlikku
eluviisi ja jäätmete sorteerimist.
Terve kool võttis üksteiselt mõõtu nn põgenemistubadest välja
saamisel. Igas toas tuli lahendada
väike teadusülesanne, mis nõudis
nutikust ja kiirust.
Näiteks pidid informaatikatoas
võistkonnad Bee-Botiga läbima labürindi, Google Earthist tuli leida
meie koolimaja, hinnata kaugust ja
saata robot sihtpunkti.
Loodustoas nõudis kõva peamurdmist Saaremaa tuntud puude puidu järgi äratundmine.
Lihtsamalt läks maavaradega.
Nuputamistoas tuli täpselt lugeda
metallmünte, kokku 217 senti.
Kergete killast ei olnud ka praktiline ülesanne, kus paadiga üle
jõe tuli toimetada kitseke, hunt
ja kapsapea ning tagada kõigi
julgeolek. Veel tuli oskusi näidata
salakirjas taime- ja loomanimede
otsimisel. Näiteks MIS VAHUS
(vihmauss), RUTAKAS KADRIILM (kartulimardikas). Õpilaste fantaasia tulemusel tekkis
mitmeid uudissõnu. Keeltetoas
tuli kasuks vanasõnade tundmi-

ne, inglise ja vene keele oskus.
Peastarvutamise populariseerimiseks toimus finaalvõistlus kogu
kooli valvsa pilgu all. Eelvoorudest
pääses lõppvõistlusele iga klassi
kolm parimat. Kogu koolipere osavõtul toimus vestlusring,
kus vilistlased andsid teada oma
praegustest tegemistest ja julgustasid õpilasi oma unistusi teoks
tegema. Päeva võttis kokku kogu
nädala jooksul kogutud teadmiste kontroll – küsimusterohke
Kahoot-mäng 34 küsimusega.
Pingelise mängu võitis 8. klassi
õpilane Lisandra Roos.
Juubelinädala viimane päev,
reede, algas magusalt, sest sööklas
pakuti sünnipäevatorti. Traditsioonilisel kätlemistseremoonial
võtsid külalisi ja kooliperet vastu
direktor Sirje Ellermaa ja õpilasesinduse president Helena-Karmen Saar 9. klassist. Tseremooniameister oli 8. klassist Karl-Mathias
Pihl. Järgnes kooli juubelile ja
Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus, millele
lisas pidulikkust rohkete külaliste
osavõtt.
Kontserdil esitasid 3. ja 5. klassi õpilased koolile pühendatud
omaloomingulisi luuletusi. Laulsid mudilaskoor, poistekoor ja
lastekoor ning segaansambel,
kuhu kuulusid nii õpilased kui ka
õpetajad. Koos lauldud kooli laul
tõi emotsionaalsematele pisaragi
silmanurka.
Külaliste sõnavõttudes oli südamlikke mälestusi ja tunnustust
koolile. Endine direktor Jaan
Lember ja õpetaja Inge Vahter
nimetasid Kärla koolis töötatud
aastaid oma karjääri ilusaimateks. Külalised ja kooli töötajad
said direktorilt mälestuseks kooli
almanahhi „Meie lood“, mille
koostas kooli kauaaegne õpetaja
Anne Pildre.
Anne Tõru, matemaatikaõpetaja

Tänavu toimuvad arvult juba
28. Saaremaa piirkondade
mängud. Piirkonnamängud
on üks väheseid traditsioone,
mis on juba mitukümmend
aastat läbi Saaremaa lähiajaRasmus Tüüts loo kestnud.
Igal aastal on kokku kuni
sporditööspetsialist
17 spordiala, milles mõõtu
võetakse. Spekter on päris lai, alates nooleviskest ja saskust ning lõpetades jahilaskmise ja
kergejõustikuga. Omal ajal oli nende mängude
mõte, et toimuks mõõduvõtmine Saaremaa
kõikide valdade vahel.
Nüüd saavad mängudest osa võtta kõik inimesed, kes on sündinud Saaremaal või kes on
kantud või kelle vanem(ad) on kantud Saaremaa
valla elanike registrisse.
Iga osaleja saab valida ühe piirkonna, mida ta
esindab, kusjuures ta esindab seda aasta lõpuni. Ehk siis, kui oled otsustanud aasta alguses
Kärla eest nooleviske võistlustel kaasa teha, siis
esindad Kärlat aasta lõpuni.
Teoreetiliselt ei sea üldjuhend piirangut
osaleja järgmiste aastate valikute osas ning
inimene võib igal aastal erinevat piirkonda
esindada, kuigi tegelikkuses pole seda vist
siiani juhtunud.
Kuna praegu on Saaremaa üks suur omavalitsus, siis on ka nimi „piirkonnamängud“ igati
asjakohane. Neid, kes ennustavad sarja hääbumist, jääb vähemaks. Samas leian, et kõige
suurema pindalaga omavalitsus võiks just seda
ära kasutada, et pärast reformi jäid meile alles
mõttelised piirkonnad.
On meil ju erinevates piirkondades ka teenuskeskused, et valda inimestele lähemale viia.
Juba on üheksas piirkonnas loodud ka spordijuhi
töökoht ning loodetavasti täieneb see rivi järgmise, 2021. aasta alguses veel kolme-nelja koha
võrra. Need on arvud, mida pole ette näidata
ühelgi teisel Eesti omavalitsusel.
Olen nõus, et pärast valdade ühinemist jäi korraks soiku piirkondade mängude vedamine või
selle idee ja mõtte arendamine. Korraldajate ehk
siis piirkondade spordijuhtide hulgas on nii inimesi, kes on osa võtnud ja komplekteerinud aegade
algusest saati osalejaid neile mängudele, kui ka
neid, kes ei ole kordagi sellega kokku puutunud.
Nagu alguses kirjeldasin, on võistlusalade valik lai. On individuaalalasid, nagu näiteks male,
kabe, noolevise, lauatennis jne, mis omakorda
on komplekteeritud meeskondadeks. Lisaks on
ka alasid, kus kogu meeskond mängib, nagu
näiteks võrkpall ja korvpall. Kuna tingimustes
on ära toodud seotus Saaremaaga, siis ka siin
võiks inimene esindada piirkonda, kus ta sündis,
kus ta elab või mida kannab endas. Meenutagem
või lapsepõlve, mil olime ühe või teise küla või
tänava lapsed.

Kui arvad, et vastased on liiga tugevad,
tuletan meelde varalahkunud
Kobe Bryanti ütlust „Kui kardad
kaotada, siis ilmselt kaotadki“.
Inimesele on omane kogukonnatunne ning
meie suurim soov on, et ta saaks seda tunnet läbi
nende mängude lasta väljapoole paista. Iga tegevus, mida me teeme väljaspool kodu, peegeldab
ju seda, kust me tuleme ning kus on meie juured.
Seega, mine oma piirkonna spordijuhi juurde
ning arutage, milles sa sooviksid kaasa lüüa!
Kui arvad, et vastased on liiga tugevad, tuletan
meelde varalahkunud Kobe Bryanti ütlust „Kui
kardad kaotada, siis ilmselt kaotadki“.
Ehk siis – kui usud endasse või oma meeskonda, oled võitmatu. Kui ikka veel oled kahevahel,
siis tuletan meelde, et tegu on mängudega, mis
on üle elanud kõik omavalitsusreformid.
Seepärast kutsungi sind osalema 14. märtsil
Kärla spordihoones lauatennises. Võta kokku
oma tuttav punt ning minge ja näidake, mis
puust te olete.
Kogu info on olemas saaremaavald.ee/piirkondade-mangud võrgulehel ning loomulikult saab
mängude kohta infot piirkonna spordijuhi käest.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Eikla rahvamaja
13. märtsil kl 21 naistepäevapidu.
Tantsuks mängib ans Irena Ja Ivar
Hansen. Pilet 5 eurot.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
6. märtsil kl 20 naistepäeva pidu.
Tantsumuusikat mängib Valvo Valgur.
Avatud on baar. Suupisted ja joogid
võta ise kaasa. Pilet 5 eurot.
13. märtsil kl 12 Salme Vallateatri
seeniortrupp kahe etendusega: Ellen Ruus „Klassikokkutulek“ ja Adena
Sepp „Ühe öö saladused“. Lavastaja
on Valve Reede. Pilet 5 eurot. Vaheajal tasuta kohv ja maiustus.
22. märtsil kl 13–16 laste baduudi
ja banngoogi bidu. Hästi pehme
pidu. Batuut on rahvamajas kell
13–15 ja seejärel saab pannkooke.
Tervislikud suupisted võivad lapsevanemad ise kaasa võtta. Pilet lapse
kohta 3 eurot. Rohkem kui kahe
lapse puhul ühest perest kehtib
perepilet 6 eurot.
27. märtsil kl 17 laste lauluvõistlus
„Kihelkonna laululind“. Tasuta.
28. märtsil kl 12 Pihtla ja Kihelkonna piirkonna pensionäride
KEVADPIDU. Esinevad Kihelkonna
rahvamaja taidlejad. Tantsuks män-

givad Boris Lehtlaan ja Are Jaama.
Kaetud on külm- ja kohvilaud.
Oodatud on ka kõik, kes varem nendes piirkondades elasid või töötasid.
Osalustasu on 8 eurot.
Info Kihelkonna piirkonna pensionäridele: registreerimine 23.
märtsiks Sirje Tagelile Kihelkonna
rahvamajas või tel 5550 5281 või
kihelkonna.rahvamaja@saare.ee. Kui
vajad transporti, palun anna teada!
Sirje Ernitsa käsitöö näitusmüük „Omakandi inimesed teevad…“. Avatud 31. mär tsini.
LEISI
Karja rahvamaja
15. märtsil kl 15 mõnus pühapäevane pealelõuna koos ümbermaailma purjetaja Ahto Valteri dokumentaalfilmi autori Jaanis Valguga.
Naudime filmi, kuulame põnevaid
lugusid filmiga seonduvast ja tunneme end hästi väikese kohvilaua
taga istudes. Olete kõik oodatud!
11. aprillil algusega kl 20.30
KEVADPIDU. Stiil – midagi vanaema-vanaisa riidekapist! Muusika
ansamblilt Kruiis. Pilet 5 eurot.
LÜMANDA
Taritu rahvamaja
9. märtsil kl 14 Taritu rahvama-

jas mõnus pealelõuna kohvilauas.
Esinevad tantsurühm Marleen,
musitseerivad Helle Salong ja Tiia
Tasane, lustakaid lugusid esitab Tiia
Holm. Kooslaulmine.
13. märtsil kl 19 Taritu tubateatri
esietendus „Hõissa pulmad“. Autor
ja lavastaja Väino Uibo. Laval Katrin
Paju.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
6. märtsil kl 19 VAT Teater „Alias“,
piletid eelmüügis kultuurimajas.
7. märtsil kl 15 lustlik lõõtsakontsert Saaremaa lõõtsamängijatelt.
10. märtsil kl 19 kino „Asjad, millest me ei räägi“.
19. märtsil kl 19 Salme Vallateater
„Pink“.
27. märtsil kl 18 kino „Hüvasti,
NSVL“.
7. aprillil kl 19 mõnus kevadkontsert Toomas ja Inga Lungelt,
pääsmed eelmüügis kultuurimajas.
8. aprillil kl 19 kino „Salmonid. 25
aastat hiljem“.
15. aprillil kl 16 „Ida-Saaremaa
laulumaias“.
24. aprillil kl 19 Eero Spriit, Margus Vaher ja Jesper Parve etendusega „Mida mehed naistele ei räägi“.
Pääsmed eelmüügis kultuurimajas.

PIHTLA
Sandla rahvamaja
7. märtsil kl 20 naistepäevapidu
ansambliga Sada Ja Seened ning Taritu meesansambliga, juhendaja Reet
Laht. Pääse 10 eurot, kohtade ja laudade broneerimine tel 5302 5620.
10. märtsil kl 18.30 kodumaine
joonisfilm „Sipsik“, pääse 5 ja 3.50
eurot.
20. märtsil kl 19 Tornimäe näiteringi Tungal etendus „Pisuhänd“,
pääse 5 eurot.

mis algab kl 18.
15. märtsil kl 17 „Kevadkontset
estraadilainel“, ans Horoskoop.
21. märtsil kl 19 Eeva Talsi ja Juhan
Aru kontsert „Vähemalt täna“.
28. märtsil kl 19 vestlusõhtu
„Mida mehed naistele ei räägi“.
Näitused: I korrusel Peeter Sirge fotokooli näitus „RB radadel“, avatud
31. märtsini.
Saalis Annely Õuna isikunäitus
„Lapitöö lummuses“, avatud 31.
märtsini.

Pihtla piirkonna pensionärid!
Seoses Kihelkonna ja Pihtla pensionäride ühise kevadpeoga Kihelkonna
rahvamajas 28. märtsil kell 12
palun maksta osavõtumaks 8 eurot
23. märtsiks Sandla, Pihtla või Kaali
kauplusse. Busside sõidugraafiku
Pihtla piirkonnast Kihelkonnale
teatame pärast 24. märtsi. Info tel
5302 5620 Annely.

Ajamaja galerii
Marko Mõru fotonäitus „Keenia“,
avatud 31. aprillini.

Spordiõhtud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18–21.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
6. märtsil kl 19 tantsulavastus
„Objecti ify“. Lavastust soovitame
vaadata koos eelneva vestlusega,

Kuressaare Raegalerii
Karel Koplimetsa fotod ja installatsioonid „Juhtum nr 11. Talsinki“,
avatud 13. märtsini.
Kuressaare Raekoda
8. märtsil kl 17 Raekoja saalis kellaviietee.
Saaremaa ühisgümnaasiumi võimla
27. märtsil kl 15 tantsuetendus „A
Good Run“, workshop kl 16.
Kuressaare Teater
5. märtsil kl 19 VAT Teatri etendus
„Alias“.

7. märtsil kl 17 film „Ohvitser ja
spioon“.
12. märtsil kl 18 film „Asjad, millest me ei räägi“.
14. märtsil kl 17 film „Emma“.
16. märtsil kl 19 Endla Teatri
etendus „Tantsutund“.
17. märtsil kl 19 Endla Teatri
etendus „Tantsutund“.
18. märtsil kl 18 Endla Teatri
etendus „Tantsutund“.
19. märtsil kl 14 väärikate kinoseanss „Emma“.
21. märtsil kl 12 Kuressaare Teatri
etendus „Naksitrallid“.
30. mär tsil kl 19 ühendus
R.A.A.A.M etendus „Praegu pole
aeg armastamiseks“.
Saaremaa Kunstistuudio
Henrik Hürdeni akrüülmaalide näitus
„Käärid“, avatud 28. märtsini.
Saaremaa piirkondade
28. spordimängud
14. märtsil lauatennis Kärla spordihoones.
16. aprillil kl 19 mälumäng Valjala
rahvamajas.
Ootame infot piirkondades toimuvate ürituste ja sündmuste kohta
järgmisesse vallalehte 16. märtsiks.
Leht ilmub 19. märtsil!

Külavanemad ja vanemate valimised

Vald annab üürile

Avaneb pühakodade toetamise taotlusvoor

Vallavalitsuse 3. märtsi istungil kinnitati viieks aastaks Salme piirkonna
Anseküla, Imara, Easte, Kaugatoma ja Kaimri külade külavanema
ülesandeid täitma mittetulundusühing Anseküla Põllumeeste Selts.

Saaremaa Vallavalitsus korraldab suulise enampakkumise järgmiste
Kuressaare kesklinnas asuvate parkimiskohtade üürile andmiseks
taksopeatuse pidamise otstarbel:
Tallinna tn 14 maja ees paikneva bussitasku ala teatripoolsel lõigul
2 parkimiskohta (teatri poolt 3. ja 4.) ööpäevaringselt ja keskväljakupoolsel lõigul kaks parkimiskohta kell 21–06, arvestuslikult 3
parkimiskohta tasu eest nimetusega „Taksopeatus Tallinna tänaval II
arvestuslikult 3 kohta“.
Torni tänaval Kiriku tn 5 maja ees oleval alal asuvad 2 parkimiskohta
nimetusega „Taksopeatus Torni tänaval 2 kohta“.
Enampakkumine toimub 18. märtsil vallavalitsuses (Marientali tee
27, III korruse saalis).
Rohkem infot www.saaremaavald.ee/valdmuub.
Lisainfo: Margo Sooäär, tel 452 5104, 511 1735, margo.sooaar@
saaremaavald.ee.

Saaremaa vallavalitsus avab 23. märtsil pühakodade parendamise toetuse taotlemise 2020. aasta taotlusvooru. Toetuse eesmärk on pühakodade säilimise tagamine ehk avariiliste pühakodade remontimine, samuti
sakraalarhitektuuri ja kultuuritraditsioonide säilitamine ning arendamine.

******
Kiruma küla üldkoosolek toimub 14. märtsil kell 13 Lagendiku talus.
Päevakorras külavanema valimine.
Kõrkküla, Kogula, Tatterselja, Karida, Paevere, Vennati, Ulje ja
Hirmuste külade koosolek toimub 15. märtsil kell 12 Kõrkküla seltsimajas. Päevakorras külavanema valimine (kas külavanema kohuste
täitmisega jätkab selts või valime eraldi külavanemad).
Pihtla, Püha, Sutu, Ilpla, Kuusiku, Räimaste, Kiritu, Sauaru, Püha-Kõnnu külade ühine koosolek külavanema(te) valimiseks toimub
22. märtsil kell 17 Pihtlas kohvikus Nõges.
Saaremaa Teataja

Räägi ausalt –
kas Sinu inimõigused on kaitstud?
Eesti Inimõiguste Keskus koostöös võrdse kohtlemise võrgustikuga
kohtub inimestega üle Eesti, et kokku koguda nende kogemused
seoses inimõiguste olukorraga Eestis.
Kogutud andmete põhjal esitab võrgustik juulikuus ÜRO-le aruande.
Kutsume kõiki saarlasi kolmapäeval, 11. märtsil kl 17–19 Arensburgi Boutique Hotel & Spa konverentsisaali õdusas õhkkonnas
vestlema ja jagama oma lugusid. Inimõigused on osa meie kõigi
igapäevast – inimõigus on tunda end turvaliselt ja täisväärtusliku
kogukonna liikmena, vaatamata oma puudele, soole, vanusele,
keelele, rahvusele, seksuaalsusele, religioonile või nahavärvile.
Inimõigus on õigus perekonnaelu puutumatusele ja tööle ning õigus
saada haridust ja arstiabi.
Üritusele „Tõde ja õigused“ on oodatud kõik, sest meie eesmärk on
koguda siirast ja ausat teavet otse allikast ning tuua Eesti inimeste
muredele rahvusvaheline tähelepanu. Üritus kestab kl 17–19 ja tulla
võib selle kahe tunni jooksul omale sobival ajal.
Tagatud on täielik privaatsus: soovi korral saab oma kogemustest
vestelda ka nelja silma all ning kogutud infot ei seostata kellegi isiku,
elupaiga või muude demograafiliste andmetega. Tuleb mõnus õhtu,
kus kaetud on ka kohvilaud hea ja paremaga. Konverentsisaal on
juurdepääsetav ka liikumisraskustega inimestele.
Tule ja aita meil Eesti inimõiguste olukorda veel paremaks muuta!
Jaanuaris 2021 ootab Eestit ÜRO inimõiguste nõukogus ees kolmas
korraline ülevaatus, mil teised riigid hindavad tööd, mida Eesti on
viimase viie aasta jooksul teinud inimõiguste tagamiseks, ja jagavad
soovitusi, kuidas Eesti saaks veel paremini rahva õigusi kaitsta.
Vaata lisa www.inimõigused.ee.
Võrdse kohtlemise võrgustiku projekti VÕIVIK rahastab Euroopa
Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.
Mirjam Savioja, Eesti Inimõiguste Keskuse kommunikatsioonijuht

Maa-amet müüb
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade müümiseks. Saaremaa vallas tuleb enampakkumisele üks
maatulundusmaa kinnisasi: Valjala piirkonnas Sakla küla Lombi katastriüksus (71401:001:0501, suurus 3,4909 ha, alghind 6980 eurot).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on kuni 18.03.2020 kella 10.30-ni.
Täpsem info www.maaamet.ee.

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku
konkursi järelevalveteenistuse

JÄRELEVALVE PEASPETSIALISTI
(Lääne-Saaremaa piirkond) leidmiseks.
Järelevalve peaspetsialisti ülesandeks on järelevalve teostamine
keskkonna- (keskkonnakaitseinspektori õigustes keskkonnajärelevalve
seaduse § 11 mõistes), jäätmekäitlus- ja heakorraalaste ning muude
õigusaktide täitmise üle Saaremaa vallas.
Kandideerimise tähtaeg hiljemalt 19. märtsil 2020.
Lähem info Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.
Täiendav info: järelevalveteenistuse juhataja Karel Koovisk,
tel 452 5083, karel.koovisk@saaremaavald.ee.

VALD ARVUDES
Elanike arv vähenes

Veebruaris sündis Saaremaa valda 21 last (9 poissi ja 12 tüdrukut)
ning suri 40 vallaelanikku. Valda saabus 34 ja lahkus 54 inimest.
Elanikkond vähenes kokku 39 inimese võrra.
Avo Levisto, rahvastikutoimingute peaspetsialist

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud kogudused jt pühakodade omanikud ja/või valdajad ning nende volitatud esindajad
järgmiste tegevuste läbiviimiseks:
• hoonete konserveerimine, restaureerimine, avariiremont ja hooldus;
• sisustuse konserveerimine, restaureerimine;
• valve- ja tulekaitse signalisatsioonisüsteemide paigaldamine;
• projektdokumentatsiooni koostamine;
• suurte puude raiumine või kärpimine vahetult pühakodade kõrvalt
või kohalt;
• katuse remont/vahetamine, vajadusel katusekonstruktsioonide
proteesimine;
• sisekliima parandamine (tuulutusavade puhastamine, akende/
luukide tihendamine);
• vundamenditööd, pinnase planeerimine;
• välisseinte vuukimine, krohvimine ja värvimine;
• elektrisüsteemide uuendamine/asendamine, piksekaitsesüsteemide
paigaldus, turvasüsteemide paigaldus;
• uste ja akende restaureerimine või konserveerimine;
• põrandate remont;
• siseviimistluse konserveerimine või restaureerimine (lupjamine,
maalingud, krohvi kinnitamine).
Taotlusi saab esitada 23. märtsist 6. aprillini e-posti aadressile vald@
saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele Tallinna 10, 93819
Kuressaare märgusõnaga „Pühakodade parendamine“.
Taotlusvooru kogusumma on 160 000 eurot.
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Kevadkuu Kuressaare päevakeskuses
Esmaspäeval, 9. märtsil kell 15
mälumäng. Mängujuht Helmut
Sääsk.
Kolmapäeval, 11. märtsil kell
13 naistepäevapidu üllatustega
Saaremaa seeniormeeste klubilt.
Avatud kohvibaar.
Neljapäeval, 12. märtsil kell 13
„Kiri algab kirikust, rahvas algab
raamatust“. Kõneleb Laurentiuse

koguduse abiõpetaja Tiina Ool.
Reedel, 13. märtsil kell 13 laulureede. Laulame koos Mariniga
tuntud laule.
Esmaspäeval, 16. märtsil tasuta
õigusabiteenust eakatele pakub
advokaadibüroo A. Ratnikov &
Partners advokaat Kaupo Kask.
Vajalik eelnev registreerimine telefonil 551 5583.

Teisipäeval, 17. märtsil kell 13
marimbakontsert. Esinevad Jarmo
Moilanen ja Anton Enn.
Kolmapäeval, 18. märtsil kell 13
laulame neid laule jälle Elja Parbuse
juhtimisel. „Georg Ots 100“.
Neljapäeval, 19. märtsil kell 13
„Naised ja naiselikkus“. Vestlusringi
juhib Elja Parbus.

Reedel, 20. märtsil kell 13 filmireede. Videofilme näitab Aarne Tall.
Esmaspäeval, 23. märtsil kell
15 mälumäng. Mängujuht Helmut
Sääsk.
Kolmapäeval, 25. märtsil kell 14
Salme Vallateatri etendus „Pink“.
Info: Valve Heiberg, tel 453 3528,
5300 4653.

Maja Mändjalas ootab pere(meest), kes temast hoolib
Loo oma perele aastaringseks elamiseks hubane ja armastusväärne kodu, keset privaatset metsavaikust.
Või suvekodu, kuhu pageda linnakära eest, merelähedus ja männimets rahu pakkumas.
Või hoopis jätka edukalt sissetöötanud majutus- teenust – puhkajaid üle maailma!

Soodushind 149 000 €
Kiire tehingu korral antud hinnaga juurde ka 1ha naaberkrunt.
No et kõrval lageraiet tegema ei tuldaks :) Müüa koos sisustusega!
city24.ee/et/kinnisvara/pcgds7
Küsi lisa ja tule vaata ise! Tel 505 2910

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

