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Lümanda Majas
käivad hoogsalt
sisetööd
Vald jagas stipendiume
kooliaasta parimatele
Foto: Valmar Voolaid

E

parimatele.
Vastuvõttu modereeris Saaremaa riigigümnaasiumi vastne
direktor Ivo Visak ning särtsakaid
vahepalu esitas tandem Sander
Mölder – Daniel Levi Viinalass.
Üritusel selgusid ka Saaremaa
valla kaunite kunstide ja aasta
gümnasisti stipendiumide saajad.
Meril Kallasmaa
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hoos ja kui ilm läheb soojemaks,
Kaunite kunstide
laste stip
enalustatakse
ka välitöödega.
Hoodiumi
pälvis
Lagle
Levit,
Orisnes meile ringkäiku tegeva SA
saare muusikakooli klaverieriala
andekas ja tegus õpilane, kes on
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aastat Eesti
„FinEst
Bandcamp“
Orissaare
tüdVabariigi
esimese
rahvaesinduse
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Soovime Laglele kordaminekuid
ja
vallimäel
süüdatud
vabadusleek
vahvaid elamusi
edasisel
toimetajõuab
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Kõne peab
abivallavanem
ainulaadseks
pidada
sedagi, et ta
Kristiina Maripuu.
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tegevuse lõppu seisis osa ruume
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asus raamatukogu
hoopis
Kaunite
kunstide laste
ülakorrusel.
stipendiumi suuruseks on
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Huvihariduskonverentsil
anti õnne valemeid
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Hoiame ennast
ja kaitseme
kaaskodanikke!
Avaneb
projekti-

Eriolukorra lõpetamisega 17. mail ei lõppetoetuste
taotlusvoor
nud automaatselt nakkusoht
ega nähtamatu,

Parimatest parimad: aasta gümnasist Hedili Nõu, kaunite kunstide lastestipendiumi pälvinu Lagle Levit, aasta gümnasist ja kaunite kunstide
Pille Mägi
rõõmustab
noorte
stipendiaat
Uku tulevases
Pokk.
FOTO: Irina Mägi
kodumajandusklassis, et ehitustööd
kulgevad majas plaanipäraselt.

Lümanda keskusehoone
novembris alanud remont on jõudnud poole
peale – paras aeg teha
smaspäeval,
15. juunil
toiväike
ülevaade.
Maja
mus Saaremaa vallavanepeabmavalmis
saama
auMikk Tuisu
virtuaalne
gusti
lõpuks.
tunnustusvastuvõtt kooliaasta

facebook.com/saaremaavald

bid, mis Pille sõnul võimaldavad
tulevikus kutsuda majja mängima
professionaalset teatrit.
Sama koha peale jääb ka jõusaal.
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õpilaste hulgas aineolümpiaadide
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ja -konkursside arvestuses.
Lisaks kuulub ta valla parimate
kettagolfimängijate hulka, tal on
silmapaistvaid saavutusi nii pikamaajooksu võistlustelt, maakonna
sisekergejõustiku võistlustelt kui
tellitud
bussiga (osalemise
soovist
ka rahvusvahelistelt
orienteerueelnevalt
teatada
tel
529
2166)
misvõistlustelt. Hedili hobikssõion
detakse
kl 14.20 Nepsi sünnipaika
lisaks kergejõustikule,
golfile ja
Kihelkonnale
Tammeseekstreemkülla. Kl
tennisele ka osalemine
15.30
kuni
16.30
tutvutakse
Kuresspordivõistlustel. Oma kooli
on ta
saare
Lahekülas
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jagab Ella-Marie
Aeg.
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kalmistul Nepsi
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jt).
matmispaigas
esinebjasõnavõtuga
Hedili on kooliklassikaasRiigikogu
liige
Urve Tiidus.
Kl 17
laste hulgas hinnatud
kui sõbratagasisõit
lik, väga Lümandasse.
viisakas ja intelligentne
Jaan Ammermanni
auks süüdakaaslane
ning oma heatahtliku
takse
küünal
Aleksander
Velvelti
positiivse eluhoiaku ja laia
silsünnipaigas,
Uuemõisa
(Tumaringiga onkuna
ta igati
tunnustust
mala-Orissaare)
vallas Saikla külas
vääriv aasta gümnasist.
sündinud
Ammermanni
täpne
Hedili, soovime
Sulle tarkust,
sünnikoht
pole teada.
eluvaimu, otsuseid
ja mõttekainust
Austamisüritustel
ning
et kohtaksime osalevad
Sind siin valveel
lavalitsuse
ja volikogu esindajad,
ja veel!
võimalusel
kaVainula,
Riigikoguharidusliikmed.ja
Helen
noorsootööosakond
Heli Jalakas,
kultuurinõunik

Mälestame Asutava Kogu liikmeid

õhu ja pindade kaudu leviv
viirus.projektiViiruse
Mittetulundustegevuse
toetamise
olemasolu
ja
sellele
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tervisekäitumine
toetuste 2019. aasta taotlusvoor on avatud 1.
ei tohi kuni
piirangute
leevendudes
ununeda.
aprillist
18. aprillini
kell 16.00.
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suunatud
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viimasel
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kaudu
protõusuteel,
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juurdetoetamiseks.
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omafilisades
nantseeringu
137
000 uut mis
COVID-19
viirusesse
nakatuTegevused,
toetuse abil
ellu viiakse,
peanudtoimuma
inimest.valla haldusterritooriumil, olema
vad
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tegi enne
eriolukorra
suunatud
valla elanikele
ja/või
esindama lõpevalda
tamist
valla
kriisistaabile
ettepaneku
kriisist
laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterväljatuleku kavas vabatahtlike aktiivse teritooriumi.
gevuse
jätkamiseks
kuni maitaotluse
lõpunikohta
ja sealt
Maksimaalne
toetussumma
on
edasieurot.
väikeses
töögrupis,
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läbiviimistlaienedes
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85%
saarte regioonile.
projekti
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seeringu
toetamise
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plakatite
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tehtud
kulutused ja
ei
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ostmise
võimaluse
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ja rahvatervise
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transpordisõlmedesse
– bussiharidusja teadustegevus;
külaelu arendamijaam,
lennujaam,
sadam, samuti
toiduaineid
ne;
füüsilise
elukeskkonna
parendamine
(sh
töötlevasse tööstusesse.
korteriühistute-,
keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane tegevus); koguduste tegevus ja
Maikuu lõpuks
olid Saaremaa päästestaasakraalehitiste
parendamine.
biToetuste
infoplakatid
jagatud
ja kaitsemaskide
taotlejaks
saavad
olla kodanikuostmine
elanikele
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tegutse19. maist
TS Laevad ASning
parvlaevade
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haldusterritooriumil
loetletud
R-Kioskis, või elukeskkonna parendamise
valdkondades
24. maist
Tallinna Lennujaama
Estair
või•kohaliku
omaalgatuse
arengule kaasaaitakassas, Toetust ei saa taotleda vallavalitsuse
misega.
• 29. maist
Tallinna,jaTartu
Rakvere bushallatavad
asutused
vallajaeraõiguslikud
sijaamades,
juriidilised isikud.
• 31. maist Kuressaare
bussijaamas
ja KuiProjektitoetuse
eraldamise
otsustab vallavavastu
sadama
kaupluses.
litsus hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluse saamist valdkondlike hindamiskomisjonide
COVID-19
põhjustatud
eriolukorrast
ettepanekute
alusel,
arvestades sealjuures:
vasväljumise
strateegia
elluviimise
korralduses
tava valdkonna eelarveliste vahendite
olemasantiprojekti
Vabariigi
Valitsuse
poolt sotsiaalminisolu;
objekti
või tegevuse
sisalduvust
teeriumile
ülesanne
koostada
tegevuskava
arengukavades ja olulisust valla üldise
arengu
„Tervishoiusüsteemi
valmisoleku
uute
seisukohalt;
projekti eelarve
kuludeplaan
põhjendapuhangutega
toimetulekuks“,
sisaldaks
tust;
taotleja võimekust
projekti mis
elluviimisel
ja
muu hulgas
varajase märkamise
süsteemi
edasist
jätkusuutlikkust;
projekti elluviimiseks
väljatöötamist.
vajalike
finantsressursside, sh taotleja omafiKuni see kava
valmib,toetusest
pole me saarte
piirnantseeringu
olemasolu;
kasusaajate
konnas
ootele
jäänud
ning
oleme
palunud
arvu; tegevusvaldkondade mitmekesisust.
esimesed
pakkumised
etteTaotlusedtermoseadmete
koos kõigi nõutud
lisadega tuleb
võtjatelt
juba
saata
Saaremaa
Lihatööstusele
esitada elektrooniliselt läbi taotluskeskkonna,
ja COOPi
toidutsehhile.
Läbirääkimisi oleme
mis
asub aadressil
toetused.saaremaavald.
alustanud
Tallinna
Lennujaama
regionaalee.
Taotlus peab
olema
esitatud hiljemalt
18.
lennujaamade
osakonnaga
termoseadmete
aprillil kella 16.
paigaldamise
mitte ainult
Kuressaare,
Täpsem infoosas
on saadaval
Saaremaa
valla
vaid ka Kärdla,
Pärnu, Tartu ja väikesaarte
kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/mitlennujaamadesse.
tetulundusliku-tegevuse-toetamine.
Saaremaaprojektitoetuste
tuli sellest kriisist
läbi. kohta
Kuid
Lisainfot
taotlemise
juhtide
kohus
on
teha
rohkem,
kui
neilt
saab Saaremaa vallast tel 452 5031, veiko.viil@
oodatakse.
Ja
saarlastena
saame
omalt
poolt
saaremaavald.ee (Veiko Viil) või tel 452 5169,
teha kõik, et see, mis siin märtsis
oli,
enam
maire.kaarid@saaremaavald.ee
(Maire
Käärid).
kunagi ei korduks.
Veiko Viil,
Aare Rüütel
ja Jaanus
Mägi,
arenduse
peaspetsialist
SA Kadunud OPEROG vabatahtlike juhid
Saaremaa valla kriisistaabis

Sünnikirju antakse
nüüd üle kahe
kuu tagant

Head lugejad!

Väikeste saarlaste tervitamine ja sünnikirjade
üleandmine toimub sellest aastast sagedamini.
Pidulik
vallavanema
kulJuulikuus
Saaremaavastuvõtt
Teataja Kuressaare
ei ilmu seoses
tuurikeskuses
on senise kolme
kuu asemel
üle
lepingu ennetähtaegse
lõpetamisega
OÜ-ga
kahe
kuu. Sagedasemat
Saaremaa
Raadio, kelleürituse
ajalehekorraldamist
Meie Maa
toetasid
ka osavallakogud.
vahel vallaleht
seni on ilmunud.
Järgmised
sünnikirjade
üleandmise
ürituVallavalitsus
on kuulutanud
lehe tegemised
mais,uue
juulis,
septembris
novembris.
seksonvälja
riigihanke,
sestja otsime
uut
Jätkuvalt
saadetakseLoodame
peredele kutsed,
esinevad
lepingupartnerit.
lehte taas
välja
laululapsed
ja tervitab
vallavanem.
andma hakata
augustis.
Olete väga oodatud!
Toimetaja
Monika Sarapuu,
lastekaitseteenistuse juhataja

2

Saaremaa Teataja

SAAREMAA VALLA
DETAILPLANEERINGUD
Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 6 ning
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
§ 35 lg 6 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu algatas 28. mai 2020
otsusega nr 1-3/30 Triigi külas Ninanuki detailplaneeringu ja jättis
algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringuala hõlmab Ninanuki katastriüksust (tunnus
40302:001:0630). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi,
parkimise ja haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava
hoonestusala ulatuses u 30 m kaugusel tavalisest veepiirist. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse §
126 lõike 1 punktist 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punktist
2. Detailplaneeringuga muudetakse Leisi valla üldplaneeringut ranna
ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna
Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal,
et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne
eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus
teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise
menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit
Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (Kätlin Kallas,
katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
Koostaja on DAGOpen OÜ (Jaan Kuusemets, dagopen@dagopen.
ee, tel 4632024).
Kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (Margit Kaldre, raekoda@
saaremaavald.ee, tel 452 5002).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10,
ruumis 308. Digitaalselt on otsus kättesaadav Saaremaa valla avalikus dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
dokument/4312733.

Mui küla Mäepealse detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3
alusel, et Saaremaa Vallavolikogu kehtestas 28. mai 2020 otsusega
nr 1-3/28 Mui külas Mäepealse detailplaneeringu. Planeeringuala
hõlmab Mäepealse katastriüksust (tunnus 63401:002:0434, pindala
3,63 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu
eesmärgiks on vana talukoha taastamine, ehitusõiguse andmine elamu
ja kuni 4 abihoone ehitamiseks, liiklusskeemi, parkimise ja haljastuse
lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja
kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine. Detailplaneeringuga vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit planeeritava krundi hoonestusalade ulatuses.
Ehitusõigus antakse 1 põhihoone ja kuni 4 abihoone ehitamiseks
maksimaalse ehitisealuse pinnaga 600 m2. Hoonete suurim lubatud
kõrgus on põhihoonel 9 m (2 korrust) ja abihoonel 6 m (1 korrus).
Juurdepääs planeeringualale on Audla-Saareküla-Tornimäe-Väike väin
riigimaanteelt Vana-Kärneri tee kaudu. Veevarustus lahendatakse
planeeritava puurkaevuga, reovete kanaliseerimiseks on planeeritud
biopuhasti-imbsüsteem, lubatud on rajada ka kogumismahuti.
Detailplaneeringuga muudetakse Pöide valla üldplaani ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise otsusega saab
tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine.

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 28. mai 2020 otsusega nr 1-3/27 kehtestati Kuusnõmme küla Ranna detailplaneering, millega kavandatakse
kinnisasja põhjaservas olemasoleva 9 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga
võrgumaja teisaldamist hoonestusalale. Olemasolev moodulhoone
likvideeritakse ning selle asemele püstitatakse 30 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga võrgukuur. Lisaks on hoonestusalale lubatud püstitada
kuivkäimla ning 25 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga paadikuur. Käesoleva detailplaneeringu eesmärkide saavutamiseks tuleb vähendada
ranna ehituskeeluvööndit.
Eelnevast tulenevalt tehakse Ranna detailplaneeringuga ettepanek
muuta Lümanda valla üldplaneeringut ja vähendada ranna ehituskeeluvööndit planeeritava hoonestusala ulatuses (20–80 m tavalisest
veepiirist). Detailplaneeringu ja selle kehtestamise otsusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine.

Mäebe küla Metsaveere, Metsaloigu ja
Metsaraja detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavolikogu 28. mai 2020 otsusega nr 1-3/29 lõpetati
Mäebe küla Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneeringu
koostamine, mis algatati Torgu Vallavolikogu 9. novembri 2007
otsusega nr 1-1/45. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli
elamumaa kruntide planeerimine.
Kuna käesoleva ajani ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele
menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid
vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Otsusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.
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Meie kooliaasta parimad
Aineolümpiaadide valdkonnas saavutasid
märkimisväärseid tulemusi 60 õpilast ja
48 õpetajat kaheksast koolist (SÜG, KG,
OG, Kuressaare VK, Aste PK, Muhu PK,
Valjala PK, Leisi K) – kokku 108 õpilast
ning õpetajat.
Rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil Kataris pälvis Saaremaa ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane Merit Matt III
koha (pronksmedali).
Üleriigilistel aineolümpiaadidel jõuti 1.–10. hulka kolmes ainevaldkonnas
(bioloogia, inglise keel, õpioskused) – 13
õpilast kolmest koolist (SÜG, Aste PK,
Lümanda PK).
Jätkuvalt toetab Saaremaa Fond silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilasi.
Üleriigilisel aineolümpiaadil saavutatud
1. kohta premeeritakse 120 euroga, 2.–10.
kohta – 25-eurose raamatupoe kinkekaardiga.
Saaremaa vallavalitsus tunnustab heade
õpitulemuste eest maakonna aineolümpiaadidel I–III koha ja üleriigilistel aineolümpiaadidel 1.–10. koha saavutanud õpilasi ja
õpetajaid tänukirja, aineolümpiaadi logoga
klaasauhinna, pastapliiatsite ja raamatupoe
kinkekaartidega.
Üleriigilised aineolümpiaadid pidid toimuma ajal, mil meid tabas viirusepuhang
ning seetõttu jäi enamik olümpiaade ära.
Kuid mõned jõudsid siiski toimuda.
Üleriigiliste olümpiaadide saavutused:
inglise keele olümpiaadil II koht – Jeroen de Ruyck (12. kl, SÜG, õpetaja Marju
Roberts).

Üleriigilise keskkonnaalase
konkursi tulemused
Põhikooliastmes
I koht – Kristin Poopuu (7. kl, SÜG)

Merit Matt.
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töö „Kobras (Castor fiber): bioloogia, levik,
tema kasulikkus ning kahjulikkus looduses
ja inimese elus ning kopra arvukuse muutustest Saare maakonnas“ eest (juhendajad
Inge Vahter, Cathrin Benita Poopuu).
I koht – Kirke Medri ja Karmen Ehanurm (9. kl, SÜG) töö „Plast: 20. sajandi
üks tähtsamatest ja arvatavasti vihatumatest
leiutistest. Elu võimalikkusest plastpakenditeta“ eest (juhendaja Inge Vahter).
II koht – Juhan Tuulik (7. kl, Lümanda PK) töö „Taimekoosluste muutumine
kinnikasvanud puisniidul“ eest (juhendaja
Janno Tuulik).
II koht – Merit Matt (9. kl, SÜG) töö
„Kliimakatastroof: selle olemus ja teadlikkus Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-9.
klasside õpilaste hulgas“ eest (juhendaja
Inge Vahter).

III koht – Hanna Ellermaa ja Maria
Merelaid (7. kl, Aste PK, SÜG) töö „Erikaelsed nurmenukud Saare maakonnas“
eest (juhendajad Ülle Soom, Inge Vahter).
Maakonna olümpiaadi võitjaid on
kokku 53 õpilast 15. ainevaldkonnas. Kaks
õpilast tuli võitjaks kolmes aines ja üheksa
õpilast kahes aines.
Kolmes aines tulid võitjaks: Liisa Viljaste (8. kl, SÜG) võitis geograafias, bioloogias ja loodusteaduses (juhendajad Inge
Vahter, Merike Kuldsaar, Arne Loorpuu,
Marju Kirss), Voldemar Kirss (10. kl, SÜG)
võitis olümpiaadi matemaatikas, füüsikas ja
keemias (juhendajad Anu Ausmees, Arne
Loorpuu, Marju Kirss).
Kahes aines tulid võitjaks: Illimar
Kirss (6. kl, SÜG) võitis matemaatikas ja
õpioskustes (juhendajad Kristi Orgmets,
Reeli-Alli Kaesvelt), Laura Korb (7. kl,
Valjala PK) võitis olümpiaadi matemaatikas
ja emakeeles (juhendajad Anneli Nõmm,
Tiina Kuusk), Teele Tarvis (8. kl, Muhu PK)
võitis emakeeles ja matemaatikas (juhendajad Ülle Kuusk, Tiina Saar), Paul Oskar
Kuris (9. kl, Valjala PK) võitis keemias ja
geograafias (juhendaja Ülle Lahi), Otto
Tuuling (10. kl, SÜG) võitis lingvistikas ja
geograafias (juhendajad Merle Prii, Merike
Kuldsaar), Triinu-Liis Torri (11. kl, SÜG)
võitis füüsikas ja matemaatikas (juhendajad Arne Loorpuu, Linda Kuuseok), Torm
Vatsfeld (11. kl, SÜG) võitis bioloogias ja
emakeeles (juhendajad Inge Vahter, Mart
Mölder, Sirje Kreisman), Hanna Täht
(12. kl, SÜG) võitis ajaloos ja saksa keeles
(juhendajad Urmas Kiil, Erle Pulk), Marleen Vahu (12. kl, SÜG) võitis keemias ja
bioloogias (juhendajad Marju Kirss, Mart
Mölder, Inge Vahter).
Meelis Kaubi,
Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik

Hajaasustuse programmi esitati 184 taotlust
Programmist toetatakse majapidamiste
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega (tingimusel, et majapidamine ei
ole liitunud elektrivõrguga) seotud tegevusi.
Vallavalitsusele esitati tähtaegselt 184
projektitaotlust. Kontrollimisel selgus, et viis
taotlust ei vasta nõuetele. Ühe taotluse osas
menetlus lõpetati taotleja avalduse alusel.
Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hinnati vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse koostatud
hindamismetoodikale.
Projektitaotluse positiivseks hindamistulemuseks oli vajalik vähemalt 2,5 hindepunkti.

Positiivse tulemiga hinnati 173 taotlust,
kusjuures taotlusvooru maksimaalne hinne
oli 3,93 hindepunkti. Hindamistulemuste
alusel koostati taotlustest pingerida ja esitati
hindamistulemused rahandusministeeriumile.
Praegu ootame riigihalduse ministri käskkirja
eraldatava rahajaotuse kohta.
Võrdsete hindamistulemuste puhul pannakse pingereas ettepoole need taotlused, mille
kasusaajate hulgas on enam kuni 18-aastaseid lapsi või kohaliku omavalitsuse poolt
eelistatava sihtrühma esindajaid. Vallavalitsus
teeb eraldi otsused taotluste rahuldamata
jätmise kohta projektide puhul, mis ei saanud

TERVITUS
Austatud koolipered, õpilased, lapsevanemad, õpetajad!
Kooliaasta on kohe lõppenud, veel mõni
aktus ja soe käepigistus ning suvi oma seikluste ja rõõmuga võib alata. See oli eriline
ja meeldejääv aasta. Olete omandanud uusi
teadmisi, asjaolude sunnil on teist saanud
virtuaalmaailma eksperdid ja elanikud.
Palju rolle on vahetunud, lapsevanematest
said õpetajad ja õpetajatest IT-spetsialistid.
Mõned teist astusid üle hooldekodu läve ja
lõid käed külge eakate hoolduses ja logistika
korraldamises, tegid vabatahtlikuna toiminguid, mida saab teha vaid siis, kui ise tahta ja
valmis olla. Vabatahtlike seas oli nii õpilasi,
õpetajaid kui ka lapsevanemaid.
Olulised õppetunnid toimusid iga üksikisiku enda tundmaõppimise kohta ülemaailmse kriisi olukorras. See oli hirmuäratav
ja uus, teisalt aga õpetlik peatükk iseenda ja
ühiskonna toimimise kohta, inimeste omavaheliste suhete kohta. Üksikisiku vastutuse
võtmise õppetund jõudis õpilasteni kiirkur-

susena. Seni kehtinud plaanid, kokkulepped
ja unistused said uue tähenduse.
Koroonakevad muutis meie maailma.
Näitas ära, kui kiiresti võib kõik muutuda,
kui tihedalt me üksteisega seotud oleme ja
milleks suutelised. Veel täna tuleb kanda
maske, pesta hoolikalt käsi ja pidada distantsi. Haiguseid on erisuguseid ja neid tuleb
veelgi, me õpime nendega elama, igaühega
neist. Meie tarkus ja kogemused aitavad meil
nendega toime tulla, uusi vaktsiine ja ravimeid luua. Virtuaalseid suhtlemisvahendeid
ja e-õpet arendada. Kõike seda võimaldab
meile uudishimu ja distsipliin, armastus
teadmiste vastu.
Hea koolipere, te saite hästi selle õppeaastaga hakkama, igaüks eraldi ja kõik koos, aitäh
teile! Soovin kõigile head kooliaasta lõppu,
tugevat tervist ja toredat suvevaheaega!
Lugupidamisega
Helle Kahm, abivallavanem

Taas saab taotleda sporditoetusi
Saaremaa vallavalitsus kuulutas 9. juuni
istungil välja 2020. aasta sporditoetuste
II taotlusvooru. Teatavasti I voor tühistati
seoses märtsis puhkenud COVID-19 epideemiaga. II taotlusvoor on kutsutud ellu
toetamaks vallas toimuvaid ja valla mainet
kujundavaid avalikkusele suunatud ning
kogukonda kaasavaid projekte.

Toetuste kogusumma on 20 000 eurot
ja toetuse ülempiiriks 3000 eurot taotleja
kohta. Taotlusi saab esitada valla iseteenindusportaalis iseteenindus.saaremaavald.ee
25. juunist 9. juulini. Kõik, kelle spordisündmus on toimumas selle aasta teisel poolel, on
oodatud oma taotlusi esitama.
Aivi Auga, spordinõunik

hindamisel positiivset tulemit või mille rahastamiseks taotlusvoorus toetusvahendeid
ei jätku.
2019. aasta taotlusvoorust toetatud projektide elluviimiseks on aega kuni 31. oktoobrini
2020. Toetuslepingu sõlmimisega võttis toetuse saaja endale kohustuse tagada taotluses
sisalduva projekti elluviimise. Kes ei ole veel
jõudnud projektitegevusi lõpetada ja toetuse
kasutamise aruannet esitada, tuleb seda teha
lähikuudel, et tähtajaks töödega lõpetada.
Täpsem info tel 452 5169; 5302 2682,
maire.kaarid@saaremaavald.ee.
Maire Käärid, arenduse peaspetsialist

Avaneb tervist ja heaolu
toetavate tegevuste
maakondlik toetusvoor
Taotlusvoor on avatud 17. juunist kuni 17.
juuli kella 16.30-ni.
Toetatavad tegevused peavad lähtuma
Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või Saare maakonna tervise ja heaolu
ülevaatest 2018. aastast, maakonna arengustrateegias välja toodud vajadustest
ning täitma rahvastiku tervise arengukava
2009–2020 eesmärke ja alaeesmärke.
Taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud
omavalitsused, kohaliku omavalitsuse
hallatavad asutused (koolid, lasteaiad),
sihtasutused, maakonda registreeritud
mittetulundusühingud. Toetuse piirsumma on 800 eurot, taotleja rahaline omafinantseering on vähemalt 20%.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb
esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt aadressil riina.allik@saaremaavald.
ee taotleja esindusõigusliku isiku poolt
digitaalselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlblikkuse periood
on 17. juunist kuni 17. detsembrini 2020.
Täpsemat infot (taotlemise tingimused
ja taotlusvorm) saab Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee, Muhu valla
kodulehelt www.muhu.ee ja Ruhnu valla
kodulehelt www.ruhnu.ee. Lisainfo tel 452
5024, e-post riina.allik@saaremaavald.ee.
Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist
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KÜSIMUS

Suure tõenäosusega saab uuest õppeaastast Kallemäe kooli omanikuks Saaremaa vald.
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Vald plaanib võtta
riigilt üle Kallemäe kooli
A

lates 2018. aasta algusest
on vastutus erivajadustega
õpilastele õppevõimaluste
tagamise eest eelkõige kohalikul
omavalitsusel. See tähendab, et
omavalitsuse roll põhihariduse
tagamisel suureneb – igal õpilasel
peab olema õigus saada võimetekohane haridus.
Alates 2018. aastast on Saaremaa vallavalitsuse ning haridus- ja
teadusministeeriumi esindajate
poolt arutatud Kallemäe kooli
võimalikku üleandmist kohalikule omavalitsusele ning liitmist
Saaremaa valla haridusvõrguga.
Praeguseks on haridus- ja teadusministeeriumi poolt üle antud
neli kooli.
Riik annab oma koolid ja nende
taristu üle kohalikele omavalitsustele pidamiseks eelnevalt kokku
lepitud tingimustel. Samas peab
ministeeriumil olema ka täielik
veendumus, et võimalik uus pidaja oskab hinnata asutuses välja
arendatud oskusteavet ja suudab
seda senisest paremini kogu valla
(piirkonna) heaks rakendada.
Kui Saaremaa vallavolikogu
juuni istungil kooli ülevõtmise
heaks kiidab, saab vallavalitsus
läbirääkimiste pidamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks järgmisest
õppeaastast erivajadustega põhikooliõpilasi eluks ette valmistava

Kallemäe kooli (võimalik kooli
nime muutus) omanikuks.
Kallemäe kooli (koolil on kaks
kinnistut, üks asukohaga Kallemäe külas, teine Kuressaares) kõik
õpetajad on valmistatud ette tööks
erivajadustega õpilastega. Nad on
õppinud erimetoodikat, eripedagoogikat ja see ongi kooli põhiline
tugevus. Teiseks on koolis töötav
õppetööd toetav tugisüsteem.

Miks koolipidamine
üle võtta?
* Kallemäe kool on ainus kool
Saaremaa vallas, mis on spetsialiseerunud haridusliku erivajadusega laste õpetamisele.
* Kallemäe kooli liitmisega valla
koolivõrku tekib võimalus koondada haridusliku erivajadusega
laste õppetöö korraldamisel seotud
oskusteave ja kompetents.
* Võimalus arendada sünergias
Saaremaa laste ja perede tugikeskusega ning Kuressaare perekoduga
välja erivajadusega laste terviklik
haridus- ja sotsiaalvaldkonna põhine toetussüsteem.
* Võimalus erinevate õppekavade
ja uute teenuste rakendamine erivajadustega õpilastele.
* Kogu kooli kasutuses olev
vallasvara, mida kool on seni oma
igapäevaseks toimimiseks kasutanud, kuulub tasuta võõrandamisele

MoNo ootab noori
Mobiilse noorsootöö (MoNo)
buss ehk ratastel noortekeskus on
uudne lahendus Saare- ja Muhumaa noorsootöö vallas. Buss on
mõeldud noorsootöö tegevuste
läbiviimiseks erinevates piirkondades, kus statsionaarselt tegevusi
ei toimu.
Projekti meeskond valis mitme
erineva mudeli seast karavantüüpi matkaauto, sest sisustuse
ja võimaluste poolest on see
sobivaim mobiilne ja kaasaegne
lahendus, mis vastab noorte
vajadustele.
Kui teistes Euroopa linnades
vurab ringi n-ö linnaliinibuss,
siis meie ratastel noortekeskust
saavad edukalt juhtida ka noorsootöötajad. MoNo bussi välimuse

disainimiseks korjati ideid noortelt ning samuti on vahendite ja
sisu loomisel arvestatud noorte
ettepanekutega.
Buss ei jää kindlasti vallaruumis
märkamata ning on suvel noori
ootamas erinevates piirkondades.
Jälgi bussi tegemisi FB lehel www.
facebook.com/monobuss.
Idee on noorsootöö tegijate
ammune unistus ja saab teoks
tänu Euroopa Sotsiaalfondi projektile „Uuenduslike noorsootöö
mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse
ennetamiseks“ ning haridus- ja
teadusministeeriumile ja Eesti
Noorsootöö Keskusele.
Anneli Meisterson,
Liia Ots ja Lindia Lallo

uuele koolipidajale.
* Kooli tarbeks on välja arendatud kaasaegne taristu. Kooli
hooned, mis on alles hiljuti renoveeritud, antakse vallale üle tasuta.
* Koolipidamise üleandmisel
tagab riik kolme aasta jooksul
rahalise toe.
Tulevikunägemus haridus- ja
sotsiaalvaldkonna toe osutamisest
erivajadustega lastele
Valla eesmärgiks on pakkuda
Saaremaa erivajadusega lastele ja
nende peredele kompaktset ning
ühise eesmärgi nimel töötavat
haridus- ja sotsiaalvaldkonna tuge.
Praegu pakuvad lisaks haridusasutustes tegutsevate erirühmade
ja -klasside erivajadustega lastele
haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuseid kolm asutust – Saaremaa
laste ja perede tugikeskus, Kuressaare perekodu ning Kallemäe kool.
Vaadates peret, kus kasvab erivajadusega laps, kes vajab näiteks
haridustugiteenuseid, koolivaheaegadel lapsehoiuteenust, haridusasutuses tugiisikuteenust ja/või
sotsiaalseid rehabilitatsiooniteenuseid, tähendab see kõigi nimetatud
teenuste saamiseks asjaajamisi valla
sotsiaalosakonnas, tugikeskuses,
Kuressaare perekodus ning Kallemäe koolis. Lisaks on riigi poolt
pakutava toe saamiseks vaja pöörduda sotsiaalkindlustusameti ja/või

Rajaleidja keskuse poole. Laps koos
perega võib liikuda kolmel teekonnal paralleelselt ja kui mingi otsus
saab läbi, siis algab teekond uuesti.
Võttes eesmärgiks eelkõige lapse
ja tema pere heaolu, aga ka asutuste
efektiivse töötajate ning ruumide
kasutuse ning teenuste arendamise,
on parima tulemuse saamiseks otstarbekas koondada Saaremaa laste
ja perede tugikeskus, Kuressaare
perekodu ja Kallemäe kool üheks
asutuseks. Asutuste liitumisel üheks
piisab toe vajaduse ilmnemisel
sellest, et vanem või haridusasutus
pöördub asutuse poole, kus:
*hinnatakse toe vajaduse ulatus;
*vajadusel aidatakse koostada
vajalikud avaldused;
*pakutakse teenust võimalusel
lapse peamises igapäevases asukohas (enamasti haridusasutuses).
Lapse ning tema pere jaoks
muutub elu mugavamaks ning
toe saamise protsess lihtsamaks.
Uue asutuse loomine võimaldab
luua nn ühe ukse mudeli. Lisaks
tekib tervikpilt laste ja perede vajadustest, mis võimaldab paremini
planeerida teenuste arengut ja toe
tagamiseks vajalikku raha- ning
inimressurssi.
Meelis Kaubi, haridusnõunik
Gabriela Rooso, sotsiaalnõunik
Kaire Kiil,
Kallemäe kooli direktor

Kust otsida infot
Saaremaa suviste
sündmuste kohta?

Juunist on taas lubatud avalikud üritused, kuigi tingimused
erinevad tavapärasest. Tagama
peab 2+2 reegli järgimise,
desinﬁtseerimisvahendite olemasolu ja arvestama peab, et
Maria Ruubas siseruumides tohib olla inikultuuritööspetsialist mesi 50% ruumi täituvusest
ning mitte rohkem kui 100
osavõtjat. Juulist on lubatud suurem osalejate
arv – siseruumides vastavalt 500 ning väliüritustel 1000 inimest.
Pärast sunnitud pausi on rõõm tõdeda, et suvi
on kohal. Ja meil avaneb taas võimalus planeerida sündmusi ning ajaveetmise viise – nautida
päris kontakti ja reaalset kokku tulemist. Midagi,
mis veel natuke aega tagasi tundus helesinise
kauge unistusena. Nüüd on muu hulgas õige aeg
meelde tuletada tee vallavalitsuse sündmuste
kalendrisse. Nii jõuate kõigel toimuval silma
peal hoida, et olla teadlik, kuhu täpsemalt end
planeerida, mida näha ja kogeda.
Kevadel pidime järsult muutma igapäevaelu
rütmi ning tegevusi. Vaevalt sai paar nädalat
kalendriga tegutsetud, kui tekkis ajutine vaikelu. See oli periood, kus said ümber vormitud
viisid, kuidas kogeme sündmusi ning kultuuri
üldisemalt – vahendatult läbi ekraanide ning
ainult virtuaalselt, et hoida enda ja teiste tervist.
Pean tõdema, et isiklikult mõjus olukord isegi
soodsalt, sest pääsesin ligi sündmustele, mida
normaalsetes oludes poleks olnud võimalik või
mahti väisata. Nii oli mul hea meel osa võtta
paljudest virtuaalsetest kontsertidest ja ka osa
saada mainekatest ﬁlmifestivalidest, lahkumata
oma kodu mugavustest.
Nüüd on aga aeg taas piduriideid õhutada,
nautida koosolemist ja kultuuri vahetu kogemusena. Selleks, et nii meie saare elanikud kui ka
külalised oleksid kursis, kuhu end suvel sättida,
ning informeeritud toimuvatest üritustest, tasub
silma peal hoida sündmuste veebikalendril.
Löö otsingusõnana sisse sündmused Saaremaal
või külasta lehekülge www.sundmused.saaremaavald.ee.
Sündmused on leitavad ka visitsaaremaa.ee ja
minusaaremaa.ee kodulehtedel.
Saaremaa vallavalitsus on kasutusele võtnud
sündmuste kalendri rakenduse, et anda ühtne ülevaade Saaremaal, Muhus ja Ruhnus toimuvast.
Kalendriürituste arv kasvab jälle iga päevaga,
viimase paari nädalaga on lisandunud üle poolesaja sündmuse.

Selleks, et nii meie saare elanikud kui
ka külalised oleksid kursis, kuhu end
suvel sättida, ning informeeritud
toimuvatest üritustest, tasub silma
peal hoida sündmuste veebikalendril.
Et sisu oleks aga võimalikult ajakohane, on
vaja teie kõigi abi. Sestap ka palve kõigile, kes
korraldamas üritust, palun lisage see ka elektroonilisse kalendrisse, et saaksime huvilised
üritusele juhatada. Saate seda teha iseseisvalt
ning tasuta. Hätta jäädes võib alati kirjutada
e-kirja aadressile sundmused@saaremaavald.ee.
Muutmaks keskkonda mugavamaks ning paremaks tööriistaks nii ürituse korraldajale kui ka
info otsijale, on praegu käimas arendustööd. Selleks on võimaluse loonud riigi infosüsteemi amet,
kes on toetanud projekti „Kohaliku omavalitsuse
avalike sündmuste infoteenus“. Arendajaks on
Krabu Grupp OÜ ning projekti planeeritud lõpp
on järgmise aasta kevadel, mil kolime täielikult
üle uuele platvormile. Anname jooksvalt teada
projekti kulgemisest ning muidugi jagame infot,
kui uus platvorm on kasutusvalmis.
Praeguses faasis võib ette tulla, et kalender on
soovitust kapriissem ning aeg-ajalt, kui olete info
sisestanud ning proovite sündmuse üles laadida,
võib ilmneda veateateid. Andke kindlasti sellest
teada, et saaksime olukorda võimalikult operatiivselt lahendada. Olen alati olemas, kui vajate
tuge või jääte hätta. Minuga saab võtta ühendust,
kirjutades maria.ruubas@saaremaavald.ee või
helistades tel 452 5076. Võime kokku leppida
ka konkreetse aja, et saaksin aidata juba vahetul
kohtumisel. Aitan hea meelega.
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UURING: rahulolu teenuskeskuste teenustega

Anneli Teppo-Toost
Undva Küla Seltsi juhatuse liige

On see jaanilõke või saunaskäik,
linalakkneid või hoopis sõnajalaõie otsingud udusel heinamaal –
igaühel on aasta kauneima ajaga
oma salasuhe. Need salasuhted
võivad tähendada isiklikke emotsioone, mälestusi ja kogemusi, aga nad võivad meid kõiki ka
ühendada. Sel aastal ühendavad meid jaanipidustused, mis pigem sõpradega või pereringis
tuleb pidada. Tavapärasest vaiksemalt jaaniõhtu
nautimine võib, miks ka mitte, olla küünlavalgel
või pisikese lõkkega mererannal. Nautimist on
väärt kõik looduse loodu sel kaunil aastaajal.
Oleme Undva küla seltsiga viimased aastad
jaanipäeva korraldanud pärimuspäevana. 2014.
aastal valmis meil isegi ﬁlm „Rannarahva jaaniaeg“ Viljar Särekanno operaatoritöö ja Tiiu
Villsaare lavastusena, kus kõik rannarahva jaanikombed said läbi mängitud. Sest ajast on jäänud
kogukonna jaaniaega rida traditsioonilisi tegevusi-toimetamisi, mida ka tänavu au sees hoiame.
Küla jaanilõkke süütavad juba aastaid meie kandi
Jaanika ja Jaan vibunoole lasuga lõkkeloitsu saatel.
Pidulised kogunevad lõkke ümber ja lausuvad
lõkkeloitsu, tulekeel süttib noolelasust ja soojendab
kogukondlasi eestimaiselt jahedas jaaniöös.
Rahvalikest mängudest on alati oodatud kotijooks ja küladevaheline köievedu, mis paneb
mehepojad tavapärasest julgemini musklirammu
kasutama, et mitte omakanti häbisse jätta. Tänavu
proovime vanade talutööriistade otstarbe ja kasutamistarviduse äraarvamise mängu, mis vastab
2+2 reeglile rohkem kui köievedu.
Jaanilaupäeval õpetab Undva „metsavana“,
kuidas kasevihtasid teha, et need talvel kuivades
koost ei laguneks ja lehed maha ei pudeneks.
Kindlasti on vaja jaanilaupäeval saunas käia,
mündi- ja angervaksalõhnalise kasevihaga end
mõnusalt pehmeks „nuhelda“, veidike saunakalja
mekkida ja jääkülma vette karata.
Meie oma ilmapuu saab värvilised lindid ka sel
aastal üll. Igaühe salasoov täitub, kui värviline
pael loitsu saatel tammepuu külge siduda.
Kindlasti on plaanis minna jaanipäeva varahommikul päikesetõusu tervitama Undva
ninale, kus meri, maa ja päike kokku saavad.
Päikesekummardus on tänuavaldus maaemale
kõige loodu kaitsmise eest.
Naiste teha on jaaniajal pannileivategu, kus
„suuremad“ õpetavad „väiksematele“, kuidas
kartulit koorida ja kuidas sibulakoorimisel nutt
peale ei tule. Ahjust tulnud küpse pannileib maitseb kõige paremini otse näppude vahelt süües.
Pannileiba on tehtud Lääne-Saaremaal erinevalt,
meite külas on retseptisegus tuhlis ja sibul ning
soolapekk ja odrajahu.
Vaikselt ja väiksemalt tulevad jaanid ei pea
olema kogukonnale vähem tähtsad. Järjepidevalt pärimust au sees hoides saab ka väiksema
sündmuse kogukonna südamesse.
Lisaks jaaniajale on meie seltsil varuks veel
mitmeid toredaid ettevõtmisi. Ka uusi liikmeid,
kel huvi suvekodu just Undvasse rajada, on
lisandunud talve jooksul mitmeid.
Kogukonda liidavad ühised talgukorras tööde
tegemised ja külakorda peetavad saunaõhtud pärast väsitavat päeva koos laulude ja pillimänguga.
Loomeinimesi oodatakse Maali talu maalilaagrisse
südasuvel. Maalimise juurde kuuluvad ka emotsionaalne kompositsioon ja meditatiivsed harjutused,
mis ergastavad looja andeid ja turgutavad meeli.
Inspireerituna Saaremaa ralli Undva rallikatsetest on selts ellu kutsunud sauna- ja seeneralli.
Uudsena lisandub saunaralli programmi, kust
ei puudu ka muusika ja pillimäng, saunajooga.
Seeneralli toimub samaaegselt Saaremaa ralliga –
siis kogunevad kõik taas Undvasse, et rallimelus
osaleda ja talvevarusid seentega täiendada.
Muinastulede ööl iilastulede süütamine Undva
rannal on juba pikk tava ja toimub kindlasti ka
tänavu lahedate lõkkelaulude saatel, hoides traditsiooni, mis oli nii meremeeste ellujäämiseks
kui ka rannakülade kestmiseks oluline.
Aasta lõpul ootab kogukonda ees juba traditsiooniks saanud jõuluaja rannamatk peredele ja
lõbus piknik looduses.
Hoiame merd, mis meid ühendab! Hoiame
üksteist!

Astrid-Helena Teär
Magistritöö „Saaremaa valla teenuskeskuste juhtimismudel ja
kliendirahulolu teenustega“ kokkuvõte (Tartu Ülikooli Pärnu kolledži
teenuste disaini ja juhtimise eriala)
Saaremaal on 12 teenuskeskust,
mis on vallavalitsuse piirkondlikud struktuuriüksused endistes
vallakeskustes. Teenuskeskuses
töötab kohapeal kaks kuni neli
teenistujat, kokku moodustavad keskealine kodanik (51–60 a), kel- lal on rahulolu teenuskeskustega
üksused u 20% vallavalitsuse tee- le elukoha kaugus teenuskeskusest veidi üle keskmise, kuid samas on
nistujatest. Minu huvi oli lähemalt on ligikaudu 5 km.
rahulolu piirkonniti erinev. Kõige
analüüsida haldusreformi järgset
Teadlikkus teenuskeskustest enam ollakse rahul teenuskeskuse
muutust juhtimises, töökorraldu- on rahuldavas seisus (61,9% on personaliga informatsiooni jagases ja teenustega rahulolus.
teadlikud). 61,4% tunneb teenus- misel, kuigi esineb ka neid, kes
Töö raames viisin läbi Saare- keskust esmase kontaktpunktina on negatiivse kogemuse osaliseks
maa vallavalitsuse teenuskeskuste valla poole pöördumisel, kuigi saanud.
juhtimismudeli ja töökorralduse teadmust üksuste tegevustest võiks
Saaremaa valla arengukava
uuringu ning teiseks teenuskes- veelgi suurendada. Pöördumine 2019–2030 baastasemeks seatud
kuste kliendirahulolu uuringu, teenuskeskustesse on vajaduspõ- 9 palli saavutamiseks on vaja ellu
millele käesolev artikkel eelkõige hine ja regulaarne külastatus väike viia erinevaid ümberkorraldusi nii
keskendub.
(alla 1% on neid, kes külastab teenuskeskustes kui ka organisatUuringusse olid kaasatud Saa- teenuskeskust rohkem kui kord sioonis tervikuna.
remaa valla tippjuhtkond, si- nädalas).
Rahulolu uuringud teenuskessuosakondade esindajad,
kuste lõikes võiksid olla
teenuskeskuste juhid ning
süsteemsed mehhanismid,
Saaremaa valla kodanikud Eelkõige nähakse, et teenuskeskused mille alusel on võimalik
ja koostööpartnerid. Uuring
juhtkonnal keskselt näha
tagavad valla esindajate olemasolu
andis baasinformatsiooni
erinevate piirkondade mupiirkondades ja aitavad vältida
selleks, et tervikliku orgarekohti ning paremini mõisääremaastumise süvenemist.
nisatsiooni arendamisega
ta kodanike hinnanguid ja
jätkata ning sarnasel metooarvamust.
dikal ka edaspidi rahulolu
Teenuskeskuste loomine
uuringuid läbi viia. Töö tuleKõige enam külastavad teenus- on olnud õigustatud, sest vajamused ja parendusettepanekud on keskust pigem eakad elanikud. dust teenuskeskuste olemasoluks
esitatud Saaremaa vallavalitsusele. Kõige enam pöördutakse tee- nähakse jätkuvalt. Esineb ka neid,
nuskeskusesse teede ja transpor- kuigi protsentuaalselt vähem,
Teenuskeskuste
di, elamumajanduse, sotsiaal-, kes tunnetavad teenuskeskust
kliendirahulolu uuring
keskkonna- ja haridusvaldkonna ebavajaliku vahelülina kodaniku
Küsimustikule vastas 355 saar- küsimustega.
ja Kuressaares asuva vallavalitlast (teenuskeskuste piirkondaEsineb neid, kes tunnevad, et suse vahel. Eelkõige nähakse,
des on kokku 13 420 elanikku). teenuskeskuses leitakse problee- et teenuskeskused tagavad valla
Vastanute seas oli mh ettevõtjaid, midele lahendusi, ning neid, kes esindajate olemasolu piirkondades
avaliku sektori töötajaid, koduseid pigem tajuvad protsessi pikene- ja aitavad vältida ääremaastumise
lapsevanemaid, pensionäre, kü- mist lahenduste leidmisel. Hin- süvenemist.
lavanemaid jt. Keskmine vastaja nangute aritmeetiline keskmine
Olenemata sellest, et vajadust
oli üle 30 aasta Saaremaal elanud 6,4 palli ilmestab, et 10-palli skaa- nähakse, on vaja teenuskeskus-

te juhtimiskorraldust oluliselt
parendada, sh defineerida selgelt
teenuskeskuse ja sealse personali
roll, otsustusõigus ja ootused ning
tagada, et teenuskeskuse personali
kompetents ja teenuste kvaliteet
piirkondades oleks hea ja ühtlane.
Selleks, et olla inimestele lähemal,
võiks kaaluda ka vallavalitsuse
töötajate mobiilsust ja roteerumist
piirkondades.

Juhtimismudeli ja
töökorralduse uuring
Saaremaa vallavalitsus on haldusreformi järel jõudnud organisatsioonina küpsustasemeni, et
jätkata edasiste arendustegevustega. Reformi järgselt on organisatsioon üldiselt hästi toimima
saadud, arvestades, et ühinemise
käigus loodi üks suur organisatsioon endiste väikeste vallavalitsuste pinnalt. Kavandada tuleks
aga põhjalikud jätkutegevused.
Muutuste juhtimiseks vajaks asutus terviklikku organisatsiooni
arendamist ja personalijuhtimist.
Need tegevused võimaldaksid saavutada efektiivsema töökorralduse, paremad teenused ja kõrgema
kliendirahulolu.
Tänan oma juhendajaid Ave
Viksi ja Raigo Ernitsat, Saaremaa
vallavalitsuse juhtkonda ja töötajaid, koostööpartnereid ning kõiki
elanikke, kes rahulolu küsitluses
osalesid.

Kuidas tähistame jaaniaega ja võidupüha Saaremaal
Sel aastal on lubatud korraldada
jaanitulesid küla, kogukonna ja
pere seltsis, kui korraldaja suudab
täita kõiki kehtivaid erinõudeid
ning tagada, et ei tekiks inimeste
massikogunemisi.
Tulene valt äsja lõpp enud
eriolukorrast soovitab päästeamet
avalikke jaanipäevi sel aastal
mitte korraldada. Viiruseoht ei
ole veel kadunud ning iga suurem
kogunemine võib aidata viirusel
taas laialdaselt levida.
Päästeameti sõnum käesolevateks jaanituledeks on – pidada
jaanipidusid nii endale kui ka
kogukonnale ohutult ja teha seda
väikeses pereringis. Turvalisus algab loomulikult eelkõige igast inimesest endast, kuid meie saame
aidata sellele kaasa teadlikkuse
jätkuva tõstmisega.
Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond on olukorra tõsidust
korduvalt hinnanud ning tuginedes Vabariigi Valitsuse soovitustele oleme valla rahvamajadega
kokku leppinud, et avalikke jaanipidusid Saaremaal sel aastal ei
korraldata.

Kui jaanituld soovib korraldada
omal algatusel külaselts, siis see
on lubatud kuni 100 inimesele ja
täita tuleb kõiki Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõudeid.
Sel puhul ei ole tegemist avaliku
üritusega ja kokkusaamise korraldajal lasub range vastutus reeglite
täitmise kohaldamisel.

Tänavune maakondlik võidupüha tähistamine toimub 23. juunil
Kuressaares Vabadussõja ausamba
juures algusega kell 15.50. Kell 11
hommikul tähistatakse võidupüha
piduliku jumalateenistusega Kuressaare Laurentiuse kirikus. Presidendi läidetud võidutule toovad
Saaremaale Kaitseliidu esindajad

koos noorkotkastega.
Mais tähistasid Noorkotkad
oma 90. aastapäeva, seepärast
toovad tule presidendilt sel aastal
just nemad.
Vabadussõja ausamba juures
peetakse kõnesid, asetatakse
pärjad, toimub tule jagamise
tseremoonia. Võidutuli jagatakse
Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu poolt nii Muhu kui ka Ruhnu
vallale, samuti teenuskeskuste
juhtidele, kes viivad võidutule
oma piirkondadesse ja kogukondadesse. Kaitseliit teeb võidutule
laialisaatmisest otse veebi ülekande, kust saab jälgida, kuidas
presidendi süüdatud võidutuli
erinevatesse Eestimaa kogukondadesse jõuab.
Väiksemad kohalikud tseremooniad toimuvad võidupühal veel Pühas, Kihelkonnal,
Mustjalas ja Valjalas koostöös
rahvamajade, kiriku ja piirkonna
kaitseliitlastega.
Loe ka arvamuslugu.
Anneli Teppo-Toost,
kultuuritööspetsialist
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Uuskasutuskeskus tuleb Saaremaale
K

iga-aastast tasuta asjade turgu peredele
ja inimestele, kes on vähekindlustatud
või mingil põhjusel kodu kaotanud.
Lisaks aidatakse materjaliga Eesti
teatri- ja filmitegijaid ning käsitöölisi,
hoides niimoodi ära erinevate uute
rekvisiitide ühekordse soetamise ja
tarbimise.

eegi ei ole õnnelik elades hunniku asjadega, mida tal vaja
pole. Küll aga toob palju rõõmu mõte, et sinu vana asi võiks elada
uut elu kellegi teise juures, kes vajab
ja hindab seda sinust rohkem. Üheks
selliseks võimaluseks on annetada
oma kasutatud, kuid veel puhtad,
terved ja korralikud esemed uuskasutuseks. Eesti suurim uuskasutusega
tegelev sotsiaalne ettevõtte MTÜ
Uuskasutuskeskus tuleb Saaremaale!
Kevadise kodu korrastamise käigus
pane esemed ja riided, mis sulle enam
rõõmu ei paku, ühte kokku ning oota
ära Uuskasutuskeskuse kaubik, kes
annetused vastu võtab ja ära viib.
Uuskasutus on asjade korduvkasutamine või neile uue kasutuseesmärgi
andmine. Selle asemel, et toota juurde
üha uusi asju, püüab uuskasutus asjade eluiga hoopis pikendada. MTÜ
Uuskasutuskeskuse tegevusmudel on
üles ehitatud Eesti inimestelt annetuste kogumisele ning seejärel asjade
uuele ringile suunamisele läbi oma 14
kaupluse ning e-poe.

Kogumiskampaaniad

Annetamiseks sobib kõik
veel puhas ja korralik

Uuskasutuskeskuse kaubik tuleb 8. juulil Kuressaarde vanadele asjadele uut elu andma.

Asjade müügist saadud tuluga katab
Uuskasutuskeskus kaupluste ülalpidamiskulud ning laieneb üle Eesti, et
pakkuda järjest rohkematele inimestele võimalust nii annetada kui ka
soetada soodsalt teise ringi esemeid.
Tänu uuskasutusele jõuab igal aastal
prügimägedele mitusada tonni vähem
jäätmeid. Uuskasutuskeskuse unistus
on, et Eestis oleks miljon uuskasutajat.

Uuskasutuseks annetamiseks sobib peaaegu kõik majapidamises
leiduv, mis on endiselt puhas, terve
ja kasutuskõlblik. Lisaks rõivastele, jalanõudele, aksessuaaridele ja
mänguasjadele leiavad Uuskasutuskeskuse kaudu hõlpsasti uue kodu
ka raamatud, CD-plaadid ja filmid,
mööbel, vana kodutehnika, laudlinad,
kangajäägid, lauanõud, potid-pannid

Miks on vaja
aadresse muuta?
Õige aadress on
inimelude, vara,
riigi toimimise,
oodatud külaliste
ja postisaadetiste
kohale jõudmise,
turisminduse toimimise ja muu jaoks
Kadri Rea
registrispetsialist kriitilise tähtsusega. Seetõttu on
Saaremaa vallavalitsus korrastamas
maa-ameti nõudmisel aadresse, mis
ei vasta ruumiandmete seadusele.
Aadressandmete korrastamise käigus on inimestel tekkinud küsimus,
miks peab aastaid kehtinud kinnistute aadresse muutma. Järgnevalt on
välja toodud sagedasemad juhud,
mis nõuavad aadresside korrastamist.
Tiheasustusaladel on üheks probleemiks kinnistute ebakorrektne numeratsioon. Liikluspinna (edaspidi
tänava) järgi määratavates aadressides kasutatavad aadressinumbrid
tuleb määrata viisil, mille kohaselt
ühel pool tänavat kõrvuti asetsevatel katastriüksustel või järjestikku
paiknevatel hoonetel on paaritud
numbrid ja teisel pool tänavat asetsevatel katastriüksustel või järjestikku
paiknevatel hoonetel paarisnumbrid.
On ka olukordi, kus tuleb adresseerida katastriüksused selle tänava järgi,
millelt on tagatud juurdepääs. Samuti
vajavad korrastamist ka hajaasustuses
olevad aadressid, kus katastriüksuste
nimes esinevad araabia või rooma
numbrid, nimed ei ole unikaalsed
(kaks samanimelist hoonestatud
maaüksust) või ei ole täidetud muud
aadressile kehtestatud tingimused.

Kinnistu omanikule
saadetakse kiri
Enne aadressi muutmist teavitatakse kinnistu omanikke uue aadressi
määramisest kirja teel. Saadud kiri
ei ole otsus, vaid ettepanek aadressi

muutmiseks. Vallavalitsuselt kirja
saanud kinnistu omanikel palutakse
esitada aadressi muutmise kohta kirjalik arvamus 15 päeva jooksul teate
saamisest alates.
Arvamuse tähtajaks esitamata
jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on aadressi määramisega või selle muutmisega nõus.
Saaremaa Vallavalitsus kinnitab
aadresside muutmise korraldusega,
kui on leitud kõigile osapooltele sobiv
lahendus, aadresside mitte muutmine
pole põhjendatud või ei ole aadressi
muutmise ettepanekule vastatud
etteantud tähtaja jooksul.
Pärast korralduse kehtestamist
saadetakse see ka kõikidele seotud isikutele (maaomanikele). Uued muutunud aadressiandmed sisestab vallavalitsus aadressiandmete süsteemi,
misjärel muutuvad need automaatselt
ka riiklikes andmekogudes (rahvastikuregistris, kinnistusraamatus,
ehitisregistris, äriregistris, eesti.ee-s,
maksuametis jm). Vajadusel peab
maaomanik ise teavitama aadressimuudatusest oma teenusepakkujaid,
nt sideoperaatorit, panka.

Ka aadressiandmed
muutuvad ajas
Mõistame, et uue aadressiga harjumine võtab aega, kuid silmas
tuleb pidada, et aadress ei ole kellegi
isiklik omand, vaid kuulub avalikku
ruumi, teenindades nii objekti omanikku kui ka kõiki teisi inimesi, kes
selle objekti andmeid kasutavad,
seega ei kehti maa- või majaomaniku
piiramatu võim kohanime või aadressi valikul. Arvestama peab avalike
huvide ja seadustega. Ruum meie
ümber on ajas muutuv, mistõttu
tuleneb vajadus muuta ja korrastada
ka aadressiandmeid.
Loodame kinnistuomanike mõistvale suhtumisele ja koostööle.

ja isegi toataimed.
On siiski esemeid, mis annetamiseks ja uuesti kasutamiseks ei sobi.
Kasutatud patareid, vanad värvid,
ehitusjäätmed, metalliromu, plastid,
paber, papp, rehvid, katkised elektrija elektroonikaseadmed, pakendid ja
lehtklaas on asjad, mis peaksid tingimata leidma tee keskkonnajaama või
prügilasse. Lisaks eelmainitule ei saa

Uuskasutuskeskus turvalisust silmas
pidades uuele ringile saata ka vanu kineskooptelereid ning laste turvahälle.

Sinu asi saab uue elu
Uuskasutuskeskus toetab ka erinevaid abivajajaid ning teisi sotsiaalselt
mõjusaid ettevõtmisi.
Koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskusega korraldab Uuskasutuskeskus

Sarnaseid kaubikuga kogumiskampaaniaid on Uuskasutuskeskus
korraldanud juba mitmeid. Hea
meelega käiakse kõikjal, kuhu pole
veel kauplustega laienetud, kuid kus
ollakse oodatud ning vajatud. Hiljuti
tehti suurem kogumisring Hiiumaal.
Järgmised sarnased kampaaniad on
plaanis teha näiteks Muhumaal ning
Vormsil. Saaremaale jõuab Uuskasutuskeskuse kaubik 8. juulil. Uuskasutuskeskuse logodega kaubik peatub
Kuressaares Jyski kaupluse parklas
kell 12–14. Olete kõik väga oodatud!
Kuna Saaremaal veel Uuskasutuskeskust pole, siis on oluline teada,
et aprillis tegi Uuskasutuskeskus
uuskasutamise kõikidele Eesti inimestele kergesti kättesaadavaks, avades
Uuskasutuskeskuse oma e-poe, mida
saab uudistada aadressil www.pood.
uuskasutus.ee. Uuskasutuskeskuse
kauplustest tarvilikku soetades ja
omale mittetarvilikku neile annetades
aitad kaasa taaskasutamise edendamisele ning prügi vähendamisele Eestis.
Uuskasutuskeskuse tegemistest saab
lähemalt lugeda www.uuskasutus.ee.
Diana Paakspuu,
MTÜ Uuskasutuskeskus tegevjuht

Pakendipunkti korrasoleku
eest vastutab iga kasutaja
Saaremaa vallas ootab ligi 140 avalikku pakendipunkti meie elanike
pakendijäätmeid, et suunata need
taaskasutusse. Enamik inimesi on
siiski kokku puutunud ka erinevate
probleemidega pakendipunktis. Pahameelt tekitab eelkõige konteinerite
ületäitumine, nende ebamugavad
avad ja pakendipunkti ümbruse risustamine muude jäätmetega.
Saaremaa on jagatud pakendiorganisatsioonide vahel kolmeks. Suuremat osa Lääne-Saaremaad teenindab
pakendijäätmete kogumisel OÜ
Eesti Pakendiringlus (EPR). Lõuna- ja
Ida-Saaremaa alates Muratsist kuni
Taaliku külani on OÜ Tootjavastutusorganisatioon (TVO) teenindada.
Nende vahele jäävat osa teenindab
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO).

Konteinerid on erinevad
Iga pakendiorganisatsioon valib ise
konteinerid, millega pakendijäätmeid
elanikelt kogutakse. EPR ja TVO
kasutavad selleks plastist kuni 1100
l konteinereid või suuremaid metallkonteinereid, ETO kasutab ainult
3000 l kollaseid tünne. Konteinerite
avad peavad segapakendikonteineritel
olema vähemalt 20x30 cm, selline
nõue on kehtestatud valla jäätmehoolduseeskirjas. Pakendiorganisatsioon
valib ise, kas tema pakendipunktis on
eraldi konteinerid papp-pakendile,
klaaspakendile ja segapakendile või
kogutakse kõik pakendimaterjalid
ühte segapakendikonteinerisse kokku
ja sorteeritakse hiljem.
Avalike pakendipunktide juures
on mõnel pool veel ka valla avalikud
vanapaberikonteinerid kleebisega
„Vanapaber“. Nendesse konteineritesse ootame vanapaberit (ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed, kõvade kaanteta
raamatud, kontoripaber, kilekaanteta
koolivihikud jms).

Enne pakendikonteineri kasutamist tutvu selle kleebisel olevate
juhistega.
FOTO: Katrin Koppel

Pakendipunktide risustamine muude jäätmetega on mõnes kohas endiselt probleem. Seetõttu on paigaldatud
osade pakendipunktide juurde nii
linnas kui ka maapiirkonnas valvekaamerad. Pakendipunkti risustaja
teeb karuteene teistele kogukonnaliikmetele. Nii likvideeriti näiteks
hiljuti Laheküla pakendipunkt, kuhu
oli toodud lisaks pakendijäätmetele
kõikvõimalikku olmeprügi kuni vana
õmblusmasinani välja. Kuressaares tõi
noormees pakendipunkti mitu kotti
koristusjäätmeid ning trahvi vältimiseks oli ta sunnitud need mõned
tunnid hiljem ikkagi ise jäätmejaama
viima.

Pakendipunkti kasutusjuhend
Pakendipunkti korrasoleku eest
vastutab igaüks, kes seda punkti kasutab. Et edaspidi pakendipunktide
ületäituvusi ära hoida ja risustamisest
lahti saada, avaldan siinkohal avaliku
pakendipunkti kasutusjuhendi:

Loe kleebiselt, mida pakendikonteinerisse võib panna.
Kui pakendipunktis on eraldi konteinerid klaaspakendile ja papp-pakendile, siis pane klaasist ja kartongist
pakendid vastavasse konteinerisse.
Kui pakendipunktis on vaid segapakendikonteiner, siis pane kõik pakendimaterjalid sellesse konteinerisse.
Kui pakendikonteineri kaas ei
avane, siis sisesta pakendid kaane
peal oleva väiksema ava kaudu, mis
võib vihma eest kaitseks olla kaetud
kummilapakaga. Kui terve pakendikott sellest avast sisse ei mahu, siis
tee kotisuu lahti ja raputa pakendid
avast sisse.
Too pakendikonteinerisse vaid
tootest tühjad pakendid. Toodet
sisaldavad pakendid ja määrdunud
papp-pakendid pane oma kodusesse
prügikasti.
Pappkastid ja tetrapakid pressi
eelnevalt kokku, siis mahub konteinerisse pakendeid rohkem.
Pakendikonteinerisse too vaid
pakendid. Muu prügi anna jäätmevedajale üle oma koduse konteineriga,
ehitusjäätmed ja suurjäätmed vii jäätmejaama, haljastujäätmed komposti
omal kinnistul.
Ära pane pakendikotti konteineri
kõrvale maha, sest sealt lenduvad
pakendid tuule või lindude-loomade
abiga ümbruskonda laiali.
Kui pakendikonteiner on ületäitunud, selle ümbrus risustatud või
konteiner on katki, siis teavita sellest
kleebisel oleval telefoninumbril. Probleemist võib teavitada ka piirkondlikku teenuskeskust ja vallavalitsuse
keskkonnaosakonda.
Saaremaa valla pakendipunktide
asukohad on leitavad valla veebilehel
olevalt kaardilt www.saaremaavald.
ee/info-ja-kontakt-jaatmed.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist
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Tugikeskus
pakkus tuge
ka kriisiajal
Saaremaa laste ja perede tugikeskus on taganud, et kriisiajal ja distantsõppes saaksid abi
lapsed, pered, õpetajad ning koolid tervikuna.
Saime spetsialistidena kohe aru, et meil on vaja
üheaegselt täita kaks eesmärki. Esiteks, et laste
areng ja õpe jätkuks. Teiseks, et igal lapsel tekiks
igapäevarütm ja tegevus, mis toetaks esimese
eesmärgi täitmist.
Kriisis toimus lühikese aja jooksul kohanemine, esmaseks muutus tervis ja turvalisus.
Laste õppimisega seonduvalt osutus vajalikuks
näha suuremat pilti. Lisaks lapse hariduslikele
eripäradele pidime arvestama mitmete heaolu
puudutavate tegurite ja suhetega.
Kui suhted on lähedased ja toetavad, saab laps
õppida ja olla edukas. Vastupidisel juhul võib
muutus võtta ära igasuguse tegutsemissoovi või
suutlikkuse.

Mitmesugused tegevused

Teekonna üheks tähtsaks punktiks on Väike-Roomassaare poolsaare tippu planeeritav linnuvaatlustorn, mis on kui maastiku pikendus. Maamärk
on kahest ristkülikujulisest õhulisest seinast, mille sirged konstruktsioonielemendid kasvavad justkui pinnast välja, tõstes torni skulpturaalsust.
Eesmärgiks on pakkuda mitmel tasemel vaateplatvorme ja võimaldada silmitseda ala erinevatest nurkadest.
Michell Kreem

K

uressaare mereäärne puhkeala on üldilmelt tuntud
küllaltki üksluise, lageda
maastiku ja looduslähedase keskkonnana, kust avanevad vaated
linnusele. Nii nagu enamik rannikuäärseid piirkondi, seisab
seegi paik silmitsi tugevate tuulte
ja üleujutustega. Arvestades ala
sidusust merega ja vanalinna vahetut lähedust ning tugevat suhestust kindlusega, on sel abajaäärsel
puhkealal tugev potentsiaal. Koha
omapära on suuresti säilinud tänu
sellele, et on hõredalt hoonestatud
ning hoitud vaba autoliiklusest ja
-parkimisest, mis säilitab inimmõõtmelist ruumi.

Ala kasutatav aastaringselt
Töö käigus oli eesmärgiks kaardistada nii olemasolevate kohtade
väärtusi kui ka probleemkohti
ning sellest tulenevalt leida lahendus, mis looks ala ühtseks
tervikuks ning arendaks Kuressaare linnaruumi. Võttes arvesse
olemasolevat, seadsin eesmärgiks
maksimaalselt ära kasutada praegust olukorda: säilitada põhiliikumissuunad, kõrghaljastus ning
võimalikult palju vaateid merele
ja linnusele.
Sekkumine planeeringualal
põhineb teekonnal, mida on võimalik aastaringselt kasutada ning
seda erinevates looduslikes tingimustes: vihmastel ja üleujutuste
perioodidel, mis esinevad peamiselt sügisest talveni, ning lumesulamise ajal. Idee loob alale teistlaadi kvaliteeti, vaheldusrikkust
ja omamoodi vaatamisväärsust.

Tallinna Tehnikakõrgkooli
arhitektuuriinstituudi rakendusarhitekt Michell Kreem on
võtnud oma lõputöös vaatluse alla Kuressaare rannaala.
Noorarhitekti kimbutas tugev
tahe oma kodukanti kenamaks
muuta ja anda omapoolne
panus linnaruumi arengule.
Kandvaks ideeks on pöörata
üleujutuse miinused ruumiliste võtetega plussideks,
luues alale uus kvaliteet ning
muutes piirkonna erinevatele
sihtgruppidele mitmekesisemaks ja atraktiivsemaks.
Planeeringus käsitletud teekonda saab läbida alates Väike-Roomassaare poolsaarest, liikudes
mereäärt pidi kuni Tori jõe sillani
ning jätkuks mööda rannajoont
ühelt poolt Roomassaareni ja
teisalt kuni Tuulte Roosini. Niiskel ja roostunud alal nagu Väike-Roomassaare poolsaar on ette
nähtud kõrgendatud umbes 2 m
kõrgune mänguline laudtee ning
Ujula ja Tori abajasse poolsaarte
ühendamine sillaga, võimaldades
luua alale paremat ligipääsetavust
ja mitmekülgsemat kasutust.
Ülejäänud alal osa merepinnast
kõrgemal olevaid katendeid säilitakse ja osa on ette nähtud tõsta
laudteega, mis üleujutuse korral
jääksid vee peale. Pakutud lahendusega luuakse uus oluline võimalus liikuda mööda rannikuala ning
võimendatakse vaateid merele ja
alale erinevatest suundadest ja
kõrgustest.

Planeeritud teekond kulgeb
mööda rannikuala, ühendades
kohale iseloomulikke ja olulisi
punkte, nagu uus jahisadam, ujuv
vabaõhulava, linnuvaatlustorn
koos elamusmajutuse ja vaatluspesadega. Tinglikumalt on lahendatud: ujuvad saunad, väliujula
kompleks, hooajalised installatsioonid, jahisadama juurde kuuluv
pop-up living ning väiksemahuline
angaar. Staadioni tänava ja Supluse
puiestee vahelisele alale on ette
nähtud maastikku sulandunud
noortekeskus ja galerii.

Looduse ilu võimendus
Arhitektuurne üldkontseptsioon peegeldab koha vaikust
ja geomeetriat, võimendades
kohaliku looduse ilu, jäljendades
puu ja kõrreliste paiknemisrütmi.
Mahtude paiknemisel rõhutakse
mere- ja lossivaadete suundi nii,
et nad ei konkureeriks ega varjaks
linnust ning sobituksid olemasolevasse keskkonda.
Lõputööga luuakse rohkem
eraldatumaid istumiskohti, li-

satakse mere äärde trepistikuna
puhkealasid, mis võimaldavad
päevitada, piknikku pidada ning
turistidel aega veeta. Võrkpalliplatside ja mänguväljaku vahele
rajatakse aastaringselt kasutatav välijõusaal. Staadionipoolne osa on mõeldud noortele ja
spordihuvilistele. Sinna tuleksid
korvpalliplats ja istumisalad ning
teisaldatakse ümber ka praegu
Kalda puiesteel olev rulapark. Suvel oleks kasutatavad päevitusalal
lamamiseks installatsioonid.
Välja pakutakse lahendusi, mis
ei ole kohtkindlad, vaid mitmefunktsioonilised ning mille
elemente saab kasutada eri kohtades ja viisidel, nt ujuv saun ja lava.
Kuna ala on ka küllaltki lage ning
hoonestus hõre, ei näe planeeringu
käsitlus ette puhkeala täis ehitamist, vaid jäetakse valikuvabadus
kasutada ruumi enda soovidele
vastavalt.
Michell Kreem, Tallinna
Tehnikakõrgkooli arhitektuuriinstituudi rakendusarhitekt

KOMMENTAAR
Värsked ideed tuulutavad valda
On ainult hea meel, kui noored leiavad Saaremaa avalikust ruumist endale
südamelähedase lõputöö teema ja jõuavad sellega põneva lõpptulemuseni
ning kooli eduka lõpetamiseni. Looduslikud iseärasused loovad koha identiteeti ja nagu lõputöö näitab, toob hea arhitektuur koha karaktereid enam
välja. Üleujutused looduses on ökosüsteemi tavaline osa ja nii see peaks
olema ka ruumilises planeerimises. Peame lihtsalt loodust tähelepanelikult
jälgima ja vastavalt sellele ehitama nii, nagu ajalooliselt on ka kombeks
olnud. Värsked ideed tuulutavad meeldivalt valda.
Mark Grimitliht, vallaarhitekt

Spordil uus hingamine
28. mail kinnitas vallavolikogu
„Saaremaa valla spordi arengukava 2020–2030“. See on Saaremaa
ajaloos esimene spordi arengut käsitlev dokument, kus on kajastatud
kooli-, noorte- ja tippsport ning
liikumisharrastus ja piirkondade
sportlik tegevus.
Arengukava visiooniks on: Saaremaal elavad tervist, liikumist
ja sporti väärtustavad inimesed,
kellele on loodud sportimis- ja
liikumisharrastusega tegelemise
võimalused.
Pärast pikka vaikelu on sportlased taas leidnud tee treeningsaalidesse, jätkatakse kohalike

võistluste ja ürituste korraldamist. Piirkondade spordijuhid
on leidnud mängude kalendrisse
ära jäänud aladele uued kuupäevad.
Heameel on tõdeda, et vaatamata kriisist tingitud piirangutele
on meie klubide eestvedajatel
jätkuvalt entusiasmi traditsiooniliste võistluste ettevalmistamisel ja
läbiviimisel.
Nii toimuvad Kuressaare linnajooks, Saaremaa kolme päeva
jooks, Karujärve suurjooks, Angla
tuuliku jooks, Orissaare sügisjooks ja sügismatk jne.
Suurematest spordisündmustest

on jätkuvalt kalendris 17.–19.
juulil toimuv Enduro motospordi
MM etapp Saaremaal, 9.-10. oktoobril peetav Saaremaa Rally ja
18.–20. septembril rahvusvaheline maleturniir. Lisaks mitmeid
teisi sündmusi, mille toimumise
kuupäevad kriisist tingituna veel
lahtised on.
Vallavalitsus tänab ettevõtjaid,
tänu kellele on spordirahvas saanud meeldiva kingituse WOW
keskuses avatud Spordiklubi 24/7
näol. Tegemist on uue ja kaasaegselt sisustatud jõusaaliga, mis
loob suurepärased treenimistingimused nii tipp- kui ka harras-

tussportlastele.
Tänusõnad Saaremaa Võrkpalli Liidule, kelle eestvedamisel
paigaldati ühiskondlikus korras
Titerannas 2. rannavolle mänguplatsile uued võrgupostid, mis
parandavad tingimusi treeningute
läbiviimisel ja võistluste korraldamisel.
Soovin kõigile vallaelanikele
– leidke ka suvel meelepärane
sportimis- ja liikumisviis, nautige
merd ja päikest, külastage meie
suurepäraseid terviseradu ja olge
uhked, et elate Euroopa ühel
sportlikumal saarel.
Aivi Auga, spordinõunik

Tugikeskus püüdis reageerida kriisile alates
selle tekkimisest. Oma Facebooki lehe, aga ka
muude kanalite kaudu jagasime alates 12. märtsist erinevaid soovitusi, avasime kriisitelefonid.
Lisaks olemasolevatele sotsiaalpedagoogidele
jagasime eripedagooge, kellega sai ühendust
võtta, igale valla koolile.
27. märtsiks jõudsime kaardistamiseni, mille
eesmärgiks oli jõuda tuge vajavate laste ja peredeni, et pakkuda edaspidi juba konkreetsete tugispetsialistide või juhtumikorraldaja abi. Oleme
tänulikud, et kaardistamise käigus usaldasid meile oma laste muresid ja rõõme 209 lapsevanemat.
49 pere olukorda hindasime tõsiseks ning püüdsime pakkuda tuge ja infovahetust võimalikult
kiiresti ja süsteemselt. Võime julgelt öelda, et nii
mõnigi laps või õpetaja sai tugispetsialistide abiga
tegutsema hakata.
Jagame ühe ema tänulikku tagasisidet: Olin
juba abi saamise ja lahenduste leidmise osas alla
andnud. Ilma tugikeskuse sekkumiseta ei oleks
poeg praegu seal, kus ta peaks olema. /.../ Ta on
lühikese ajaga väga palju järje peale saanud ning
jätkab sügisest siiski oma klassiga. Ka minul endal
on palju kindlam tunne, kui tean, et mul on kontakt loodud inimestega, kelle poole ma saan mure
korral alati pöörduda.

Ühtne meeskond
Meie tugikeskus koondab nelja tugispetsialistide erialarühma: sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, eripedagoogid ja logopeedid. Lisaks sotsiaalvaldkonna spetsialistid (juhtumikorraldajad,
perenõustaja ja perelepitaja). Spetsialistid toetasid tugimeeskondi, haridusasutuste töötajaid
ja peresid asjakohase tegutsemise, konkreetsete
kokkulepete või infovahetuse kaudu ning õppisid
lastega.
Psühholoog võttis oma südameasjaks vastata
kriisikõnedele ja tagada, et inimesed saaksid
nõustamist ja teraapiat jätkata. Eripedagoogid
on olnud võtmeisikuteks koolide toetamisel.
Nad andsid vajaduspõhist abi nii ülesandeid kui
ka tekste kohandades, metoodikat rikastades ja
selgitusi jagades. Logopeedid asusid ühise meeskonnana viima materjale uutesse vormidesse, et
need oleksid vanematele või õpetajatele kättesaadavad, laiali saadetavad ja hõlpsalt kasutatavad.
Lisaks jagasid nad harjutusvara ja soovitusi
Innove kodulehelt.
Kvaliteedihüppeks said videokonsultatsioonid.
Sotsiaalpedagoogid suutsid kriisi ajal tõestada,
et nad on kõikideni jõudnud ja jätkasid kontakti. Kogeti, et mõnikord tuleb panna toimima
suurem spetsialistide ring juhtumikorraldaja
eestvedamisel.
Üks õpetaja on kirjutanud: Minu kõige keerulisem juhtum leidis ülihea lahenduse /…/ Suured
tänud teile, tugispetsialistid, abikäe ulatamise eest!
Oli tunda, et tegutsesite kiiresti, südamega ja väga
ühtse meeskonnana.
Tegemist ei oleks olnud kriisiga, kui me ise ei
oleks olnud keerulistes olukordades. Õppisime
tundma ennast spetsialistidena ning kasutama
paindlikke ja nutikaid lahendusi. Täname kõiki!
Oleme jätkuvalt teie jaoks olemas, et muredele
koos lahendust otsida.
Aaro Nursi,
Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juht
Aile Aedma, Saaremaa laste ja perede
tugikeskuse perenõustaja

17. juuni 2020

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse

Punane Rist jagas riide- ja toiduabi

TURISMI- ja TURUNDUSTEENISTUSE JUHATAJA

8.–11. juunil jagas Punase Risti Saaremaa selts toimetulekuraskustes
inimestele riideabi, majapidamistarbeid ja muud tarvilikku kraami,
sh kaupluste annetatud tarbeesemeid ja jõuluehteid. Huvilisi ja abi
vastuvõtjaid oli üsna palju. Ohutuse tagamiseks kraaditi iga sisenejat,
soovijatele jagati maske.

ametikohale
Saaremaa Vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistuse juhataja põhiülesandeks on Saaremaa valla turismi- ja turundusalase tegevuse
juhtimine ja arendamine, Saaremaa kui sihtkoha turundamisel MTÜ
Visit Saaremaa senise tegevuse jätkamine ning valdkonnapõhise
koostöö koordineerimine nii kohalikul kui ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust;
• vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast
töökogemust ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas;
• väga head eesti keele ja vähemalt kahe võõrkeele oskust;
• väga head suhtlemis-, planeerimis- ja koostööoskust;
• oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme
ja andmekogusid.
Kasuks tuleb Saare maakonna turismisektori tundmine ning projektitaotluste koostamise ja rahvusvahelise koostöö kogemus.
Omalt poolt pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• arenguvõimalust;
• eneseteostamise võimalust vallavalitsuse uue
struktuuriüksuse käivitamisel.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri ja palgasoov;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
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Juba aastaid on abivajajate toetamiseks Rimi kauplustesse paigaldatud annetuskastid. Kogutud raha eest soetab Punane Rist puudustkannatavatele inimestele toidukraami, kooli- ja hügieenitarbeid
ning muud vajalikku.
Punane Rist tänab kõiki, kes on Rimi rahakastidesse münte poetanud. 600 euro eest saime toidupakkidega abistada kolmekümmet
raskustesse sattunud Saaremaa peret. Pakisaajate nimekirja aitas
koostada Saaremaa vald. Pakk sisaldas toiduainete kõrval ka esmaseid hügieenitarbeid.
Pakke panid kokku ja jagasid Punase Risti tublid vabatahtlikud, kes
korraldavad taolisi jagamisi tavaliselt kevaditi ja sügiseti.
Punase Risti Saaremaa selts loodab, et vaatamata raskele ajale
leidub ikka lahkeid inimesi, kes on nõus aitama annetusega või
panustama oma vaba aega vabatahtlikuna, et aidata hättasattunud
inimesi, eriti lapsi.
Ootame häid ideid ja ettepanekuid, et veel rohkem ja paremini aidata.
Samas ootame oma ridadesse ka uusi liikmeid ja vabatahtlikke. Andke
endast teada, saates kirja saaremaa@redcross.ee.
Laine Kunnberg-Bortnikov,
Eesti Punase Risti Saaremaa seltsi sekretär

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Dokumendid palume esitada Saaremaa Vallavalitsusele hiljemalt
6. juulil 2020 kl 10 kas e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee
(digiallkirjastatult) või postiaadressile Lossi 1, 93819 Kuressaare,
märgusõna „Turismi- ja turundusteenistuse juhataja“.
Lisainfo: abivallavanem Kristiina Maripuu, kristiina.maripuu@saaremaavald.ee, tel 5745 0071.

Huvihariduse ja -tegevuse
täiendava toetuse saajad on selgunud
Kokku esitati esimesse vooru 118 projekti 62 taotlejalt kogusummas 402 928 eurot. Lisaks vahendite soetamisele olid kevadise
vooru prioriteetideks tegevused, mis loovad osalemise võimalusi
eelkõige maapiirkondades, kaasavad põhikooliealisi õpilasi, toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist, seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust ning lähtuvad noorte tegelikest
huvidest ja soovidest.
Saaremaa vald ei sea piirangud taotlejatele, mis tähendab, et nii
valla hallatavad asutused kui ka teised juriidilised isikud võivad
projekte esitada tingimusel, et tegevused on suunatud valla
7–19-aastastele noortele.
Hindamiskomisjoni ettepanekul toetati 60 projekti ning eraldati
100 000 eurot huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja
kaasaegsete meetodite rakendamiseks.
Kolmandikku projekte võib iseloomustada märksõnadega – tehnoloogia, meedia, robootika. Esirinnas on robootikavahendite
soetamine ja ringitegevuste läbiviimine nii maapiirkonna põhikoolides (Kihelkonna kool, Kärla PK, Lümanda PK, Mustjala
LA-PK, Pihtla kool ja Kaali kool) kui ka linna koolides (SÜG,
KG, KVK).
Näiteks Tornimäe rahvamaja sai toetust keraamikaahju ostmiseks
ja 3D-printeri koolituse korraldamiseks. Kultuurivallas toetati
erinevate vahendite soetamist (ukuleled, kontrabass, akordion,
karmoška), muusika- ja kunstiprojektide (nt kunstikooli projekt
„Liikumise illusioon“) ning käeliste tegevuste (nt õmblemine ja
savitöö) läbiviimist.
Spordivallas jagati toetust basseini ujumisradade kaasajastamiseks,
tennisevarustuse täiendamiseks, velotrenažööri hankimiseks ning
piljardispordi tegevusteks. Salme noorteklubi L.A.D.U. sai toetust
piljardilaua ostmiseks. Avatud noortekeskustes on piljardisport
jätkuvalt menukas ning oluline 16+ noorte kaasamisel huvitegevustesse ning soodustab ka noortekeskuste omavahelist koostööd.
Suurematest projektidest väärivad märkimist MTÜ Fluidumi
projektid „Saaremaa oma teadusbussi töötoad maakoolides“ ja
„Keskaja õpitoad Saaremaa lastele“. Mändjala Surfclub viib ellu
projekti „Koolisurf“ ja Wabariigi Purjelaevaühingu projekt seab
fookusesse merenduse, koostöö ja traditsioonid.
Kihelkonna rahvamaja projekt piirkonna noortele vaba aja tegevuste läbiviimiseks on hea näide huvitegevuse kättesaadavuse
parandamisest maapiirkonnas.
Täpsema info toetust saanud projektide ja summade kohta leiab
valla koduleheküljelt www.saaremaavald.ee/huviharidus.

Vald müüb bussi
Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluvat bussi
Iveco Daily (registrinumber 484
MLU; väljalaskeaasta 2008, värvus: valge, kütus: diisel, töömaht
2998 cm³, läbisõit 528 589
km, seisukord: üldine kulumine
ja defektid, kehtiv ülevaatus kuni
08.2020, liikluskindlustus kehtiv 2020. aasta lõpuni) alghinnaga
4500 eurot.

Kärla Põhikool võtab tööle

Kirjalikud pakkumised esitada vallavalitsusele hiljemalt 26.
juuniks 2020 kell 10 märgusõnaga „Bussi Iveco Daily müük“
kinnises ümbrikus (Marientali tee 27, Kuressaare, Saaremaa vald 93819) või e-posti teel (vald@saaremaavald.ee).

Nõutav vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

Lindia Lallo,
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

INGLISE KEELE ÕPETAJA
Ametikoha suurus 1,0 kohta,
tööle asumise aeg 24.08.2020.

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt 09.08.2020 e-postile kool@kpk.edu.ee.

Pakkumine peab sisaldama:
- pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood
ning telefon;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- sõnadega väljendatud pakkumise summa;
- pakkumise esitaja allkiri;
- esindaja volitusi tõendav dokument.

Lisainfo tel 512 7899 või e-post
sirje.ellermaa@kpk.edu.ee.

Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele. Enampakkumise võidab isik, kelle pakutav hind on kõige kõrgem, võrdsete
pakkumiste korral võidab varem esitatu.
Võitja kannab omanikuvahetusega seotud kulud.
Lisainfo: transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup, martin.
kulderknup@saaremaavald.ee, tel 5198 1064.

7 – 10 AASTASTELE

I VAHETUS 6.-10. JUULI
II VAHETUS 10.-14. AUGUST

Reedel, 26. juunil algusega kl 18

EESTI PUNASE RISTI SAAREMAA
SELTSI JOOKS KUDJAPEL

Registreerimiseks saada
e-mail aadressile

Start rekultiveeritud Kudjape prügilas Pähklimetsa tee ääres.
Distants 5,5 km.
Jookse või matka, peaasi et oleks MÖNUS.
TOETAJAD: SAAREMAA SPORDILIIT, SAAREMAA
VALLAVALITSUS, EESTI PUNANE RIST.

ulvi.moks@kuressaare.ee
Lisainfo: saaremaaspordikool.ee

Sisuks: lapse nimi, vanus,
kontakttelefoni number
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Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine ja kiibistamine

Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed võtab tööle

Randvere piirkonnas 4. juulil:
kl 10 Mullutu külas Merinvesti
väravas, kl 10.15 Viira külas postkastide juures, kl 10.30 Randveres
endise kaupluse juures, kl 10.50
Tõllil postkastide juures, kl 11 Ansi
külas, kl 11.10 Pärni külas, kl 11.15
Kellamäe külas, kl 11.25 Kellamäe
külas, kl 11.40 Irase külas, kl 11.50
Anijala bussipeatuses, kl 12.05
Kaarmise külas.

MAJANDUSJUHATAJA

tuleb tasuda 2 eurot. Soovi korral
mikrokiibi paigaldamine 14 eurot
ning vaktsineerimine kompleksvaktsiiniga 18 eurot (kassid) ja 19
eurot (koerad). Koduvisiidi tasu
on 18 eurot+ transport. Müügil
ka erinevaid parasiitidevastaseid
ravimeid lemmikloomadele.
Lisainfo ja koduvisiidi registreerimine: volitatud veterinaararst Gaili
Tiitma, tel 5621 7760.

Pakume võimalust töötada sõbralikus kollektiivis, kaasaegses töökeskkonnas värskelt
renoveeritud majas, koolitusi.
Ootused kandideerijale:
positiivne ellusuhtumine, hea suhtlemisoskus, arvuti kasutamise oskus, teadmised
laste toitlustamisest, koostöövalmidus ja
pingetaluvus, töö organiseerimisoskus.

Tööle asumise aeg –
august 2020.

SISUTURUNDUS

Mereranna piirkonnas 1. augustil: kl 10 Tahulas kortermaja juures,
kl 10.05 Tahula külas teeristis,
kl 10.10 Kärdu külas, kl 10.30
Vaiveres, kl 10.45 Vatsküla bussipeatuses, kl 11.05 Kasti külas,
kl 11.10 Muratsi külas, kl 11.15
Muratsi külas, kl 11.25 Muratsi
külas, kl 11.50 Kudjape külas.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on tasuta, transpordi eest

Kandideerijal esitada järgmised dokumendid:
CV, avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia
hiljemalt 01.07.2020 e-aadressil tuulteroosi@
kuressaare.ee või aadressil Tuulte Roosi lasteaed,
Rootsi tn 7, Kuressaare 93819.

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

