Saaremaa Teataja
Kolmapäev, 19. august 2020

Nr 13 III aastakäik

Aia tänav
saab pikenduse
Tuulte Roosi
 Loe lk 2

SAAREMAA VALLAVALITSUSE INFOLEHT

KG võtab õpilasi
vastu uue staadioniga

Nasva jõesadamas
on tööd tehtud

 Loe lk 3

 Loe lk 4

Vallavalitsus korraldas ideekorje

„Hoiame elu Saaremaal!“

S

aaremaa vallavalitsus viis 14.–16. juulil
Coop Saaremaa kaupluste juures läbi
ideekorje „Hoiame elu Saaremaal!“, et
saada teada, mis on inimeste arvates Saaremaa vallas hästi, mis võiks paremini olla ja
kuidas soovitut saavutada. Samuti sai esitada
ettepanekuid selle kohta, millisena soovitakse
näha meie koduvalda 2030. aastal.
Kolme päeva jooksul jagasid oma rõõme,
muresid ja ideid Saaremaa elu edendamiseks
rohkem kui 600 saarlast, suvesaarlast ja Saaremaa külalist. Coop Saaremaa 19 kaupluse juures panid inimeste ettepanekuid kirja
vallavalitsuse 18 teenistujat, abivallavanem
Kristiina Maripuu, Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam juhataja Anneli Meisterson ja Sihtasutuse Saare Arenduskeskus juhataja Rainer Paenurk.
Lisaks kaupluste juures toimunud silmast
silma kohtumistele said vallaelanikud ning
sidus- ja koostöörühmad oma ettepanekuid
esitada kolme nädala jooksul ka internetis.
Järgnevalt lühikokkuvõte ideekorje käigus
kõlama jäänud arvamustest ja ettepanekutest.

Saar, kus aeg puhkab
Selles, mis Saaremaal on hästi, olid inimesed
üsna üksmeelsed: meil on rahulik ja turvaline
elukeskkond, puhas loodus ja tugev identiteet ning eriilmelised kohalikud ettevõtted,
mis teeb Saaremaa ka sihtkohana turistidele atraktiivseks. Palju kiidusõnu pälvisid
Kuressaare kesklinn, linnalähedased kergliiklusteed, tasuta bussitransport, pidevalt
arenev taristu ja teedevõrgustik, meie haridussüsteem ja lasteaiad-koolid ning mitmekülgsed huvihariduse ja vaba aja veetmise võimalused. Samuti toodi positiivsena välja, et Kuressaares on oma haigla ja palju häid inimesi
nii vallavalitsuses kui ka saarel üldse. Tõdeti,
et tegelikult on kõik lähedal ja olemas.
Muret teevad haldus- ja prügiteemad
Olulise probleemina nimetati ideekorjel
korduvalt kalmistute heakorda ning avalike
pakendikonteinerite ja prügikorraldusega
seonduvat. Oli ka vastajaid, kes arvasid, et
kohapealne kultuuri- ja spordielu võiks olla
mitmekesisem ning ühistranspordikorraldus
nii liinide kui ka info kättesaadavuse mõttes
peaks olema parem, samuti arstiabi kättesaadavus maal elavatele inimestele. Soovitakse
külateede tolmuvabaks muutmist või mustkatte alla viimist, kergliiklusteid suuremate
asulate vahele, pakiautomaate ning avalikke mängu- ja spordiväljakuid ka mujale kui
Kuressaarde.
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Vallaleht ilmub nüüdsest
iseseisva lehena

Vallavalitsuse infoleht Saaremaa Teataja ilmub
järgmised 2,5 aastat iseseisva lehena, st mitte
ühegi maakonnalehe vahel. Suve hakul korraldatud riigihanke tulemusena on lehe tegemisel
meie koostööpartneriks Ajakirjastus OÜ, kes
korraldab lehe kujunduse/küljenduse, trükkimise ja levitamise.
Saaremaa Teataja ilmub endiselt iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval ning jõuab igasse valla kodusse ilma tellimata ja tasuta. Seekord
ilmub leht homse riigipüha tõttu kolmapäeval.
Lääne-Virumaal paiknev Ajakirjastus OÜ on
kirjastamise kui põhitegevusega tegelenud alates
2016. aastast. Vallalehe teostuse on Ajakirjastus OÜ kätte usaldanud lisaks Saaremaa vallale
kuus valda - Lüganuse, Haljala, Viru-Nigula,
Toila, Väike-Maarja ja Vinni vald.
Peale valdadele kirjastamisteenuse pakkumise
küljendab see kirjastus ka Lääne-Virumaa suurimat nädalalehte Kuulutaja. Enda ajakirjana annab Ajakirjastus OÜ välja ajakirja Vegan ja korra
kvartalis kirjastatakse Rakveres asuva Kroonikeskuse kliendiajakirja Minu Aeg.
Merike Pitk
Saaremaa Teataja toimetaja

COVID-19 leviku
tõkestamiseks
moodustati uus komisjon

Valla IT-tehnik Jaanus Mägi paneb kirja, mida Mustjala kaupluse juhataja Anne Vaher arvab elust Saaremaa vallas praegu ja millisena näeb kodusaare tulevikku. Foto: Anu Vares

Toodi välja, et maapiirkonnas on probleemiks kehv interneti- ja/või mobiililevi ning
sagedased elektrikatkestused. Kuressaare mured on seotud Aia tänava ja kesklinna liikluskorraldusega ning parkimiskorraldusega
linnas üldisemalt. Nenditi, et elu Saaremaal
on kallis, ja tunti muret elanikkonna vananemise pärast.
Saaremaa aastal 2030 …
… võiks inimeste arvates olla endiselt turvaline, pidevalt arenev, oma kultuuri ja traditsioonidega elukeskkond. Loodetakse, et siin
on kümne aasta pärast jätkuvalt kõige puhtam õhk, kõige läbipaistvam merevesi ja kõige
elutervema huumoriga inimesed. Lisaks soovitakse, et Saaremaa on noortele atraktiivne
elukeskkond ja turistidele ahvatlev peatuspaik.
Saaremaad nähakse mahesaare, rohesaare
ja ökosaare, aga ka kilekotivaba saare, inno-

Vald olgu ka hea kuulaja

alla eri piirkondades läbi viidud
ideekorje pakkus nii meeldivat ja
sooja suhtlust kui ka konstruktiivset kriitikat – tänan kõiki, kes nendeks vestlusteks aega leidsid. Kindlasti
andis see kogemus kinnitust, et siiras
huvi ja inimestega kohapeal kohtumine
on oodatud ja teretulnud ning kannab
õiget eesmärki. Ise küsitlesin inimesi
Pärsama ja Leisi poe juures ning mind
rõõmustas inimeste lahkus ning valmidus oma rõõmudest-muredest avameelselt ja usalduslikult rääkida.
Ideekorje on osa Saaremaa valla
arengukava ajakohastamisest ja taju-

facebook.com/saaremaavald

Kristiina Maripuu
abivallavanem

me, et arengukava tuleb dokumendina
inimestele lähedasemaks muuta. Olemuselt on ju tegu valla tegevusplaaniga aastani 2030 ning meil kõigil on
kodukoha arengu osas oma arvamus,
vajadused ja unistused. Võimalus kaasa
rääkida peab olema võimalikult lihtne ja
loomulik.
Järgmised kohtumised toimuvad oktoobris ja kohustusliku avaliku arutelu edasiarendusena soovime avalikke
koosolekuid igas Saaremaa piirkonnas –
kõige paremini sobiksid selleks osavallakogude ja kogukonnakogude laiendatud
koosolekud. Uute kohtumisteni!

vatsioonisaare ja aarete saarena.
„Hullude“ ideedena nimetati eelkõige
ühendusi: lennuliin Kuressaarest Tartusse,
aga ka Skandinaavia, Lääne-Euroopa ja Aasia
sihtkohtadesse; laevaühendus Riia, Gotlandi ja Turuga; köisraudtee Hiiumaale; sild nii
üle Suure väina kui ka Saaremaa ja Hiiumaa
vahele. Lisaks pakuti välja Saaremaal ainult
taastuvenergia kasutamine ja siia võrkpalliakadeemia rajamine.
Kogu Saaremaad kattev kergliiklusteede
võrgustik, juhivaba ühistransport, kiire internet igas majapidamises, maksusoodustused
ettevõtjatele, saarlase palk ja noorte perede
sisseelamisprogramm – needki märksõnad
iseloomustavad inimeste arvates meie valda
ja saart kümne aasta pärast. Soovitakse, et jätkuks elu maal, seda nii väikestes kui ka suuremates külades, ja et Saaremaa oleks ühtne, aga
samas ka eripalgeline. Lisaks loodetakse, et
2030. aastaks on meil veel üks saarlasest ralli
maailmameister.
Tulevikuideid arutavad Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamiseks
moodustatud juhtgrupp ja teemagrupid
septembris. Arengukava muutmise eelnõu
avalikustatakse oktoobris, siis korraldatakse
ka avalik arutelu ja eelnõu kohta saab esitada muudatusettepanekuid. Valla arengukava ja selle ülevaatamise käigus valmivate
materjalidega on võimalik tutvuda aadressil
www.saaremaavald.ee/arengukava.
Inimeste poolt tõstatatud kiireloomulised probleemid püütakse lahendada vallavalitsuse ning partnerite koostöös esimesel
võimalusel.
Suur aitäh kõigile, kes ideekorje käigus
Saaremaa oleviku ja tuleviku kohta arvamust
avaldasid!
Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
Anu Vares
arendusnõunik

Vallavanem Mikk Tuisk allkirjastas käskkirja,
mille alusel moodustati komisjon Saaremaa valla
territooriumil COVID-19 leviku tõkestamiseks ja
võimaliku kriisiolukorra lahendamiseks. Komisjoni moodustamine otsustati 9. augustil pärast
seda, kui Saaremaal anti enam kui kahe kuu järel
positiivne COVID-19 analüüs.
Komisjoni koosseisu kuuluvad vallavanem
Mikk Tuisk, abivallavanemad Marili Niits, Helle Kahm, Kristiina Maripuu, Jaan Leivategija
ja Jüri Linde, vallavolikogu esimees Tiiu Aro,
vallavolikogu liikmed Kalle Laanet ja Aivar Aru,
vallavalitsuse tugiteenuste osakonna juhataja Alo
Heinsalu, vallasekretär Liis Juulik, vallavalitsuse
arendusnõunik Anu Vares, vallavalitsuse kommunikatsiooni peaspetsialist Risto Kaljuste, SA
Kuressaare Haigla juhatuse liikmed Märt Kõlli ja Edward Laane, Päästeameti Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne
prefektuuri Kuressaare politseijaoskonna juht
Rainer Antsaar ning Kaitseliidu Saaremaa malevapealik kolonelleitnant Gunnar Havi.
Vallavanem Mikk Tuisk märkis, et praegu on tegu
ettevaatusabinõuga. „Hetkel ei ole kriisikomisjoni
regulaarne kogunemine vajalik, kuid parema valmisoleku huvides kinnitasime koosseisu, et olukorra tõsinedes kiired otsused kohe töösse saaksid,“
selgitas Tuisk. Seega, kui olukord Saaremaal püsib
stabiilsena, komisjon füüsiliselt ei kogune, küll aga
arutatakse COVID-19 levikuga seonduvat igal teisipäeval vallavalitsuse nõupidamisel.
Saaremaa Teataja

Esimese klassi õpilased
saavad ranitsatoetust

Saaremaa vald maksab ranitsatoetust kõigile 1.
septembril Saaremaa vallas esmakordselt kooli minevate laste peredele, kui nii lapse kui ka
taotluse esitanud lapsevanema elukohaks on hiljemalt 1. septembri seisuga rahvastikuregistri
andmetel Saaremaa vald.
Ranitsatoetuse avalduse sai esitada koos elukohajärgse kooli määramise avaldusega ning
täiendavat taotlust esitada vaja ei ole. Ranitsatoetuse suuruseks on tänavu 200 eurot ning see
makstakse välja pärast andmete kontrollimist
10. septembri seisuga.
Õilme Salumäe
üldharidusnõunik
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SAAREMAA VALLA
DETAILPLANEERINGUD
Pulli küla Mäe II detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3
alusel, et Pulli küla Mäe II detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 7. juuli 2020 korraldusega nr 2-3/1264.
Planeeringuala hõlmab Mäe katastriüksust (5001:001:0799).
Detailplaneeringu eesmärk on määrata Mäe krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, anda lahendused tehnovõrkude rajamiseks ning vähendada kaalutlusõiguse
alusel üldplaneeringuga määratud vähimat hoonetevahelist
kaugust 40 meetrile.
Planeeringu lahendusega nähakse ette ehitusõigus ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks planeeritud hoonestusala
piires. Hoonete maksimaalne ehitisalune pind on 250 m2, elamu lubatud kõrgus on kuni 8 m (1,5 korrust) ja abihoone kuni
4,5 m (1 korrus). Detailplaneeringuga vähendatakse üldplaneeringuga määratud naaberkruntide elamute vahelist minimaalset
kaugust 100 meetrilt 40 meetrile, kuna Mäe katastriüksus asub
üldplaneeringuga reserveeritud elamualal ja naaberkatastriüksuse omanik on vahekauguse vähendamisega nõus.
Mäe katastriüksus asub osaliselt Väikese väina hoiualal, mis
on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrusega nr 156 „Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr
176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas“ muutmine“. Hoiualale tegevust kavandatud ei ole, mistõttu hoiuala
kaitse-eesmärkidele detailplaneeringuga kavandatud tegevus
mõju ei avalda.
Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega
saab tutvuda valla kodulehe kaudu: www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringute-kehtestamine.

Tirbi küla Lahe detailplaneeringu
avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7
alusel, et võttis 07.07.2020 korraldusega nr 2-3/1263 vastu Tirbi küla Lahe detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub kuni
23.08.2020.
Planeeringuala hõlmab Lahe katastriüksust (katastriüksuse tunnus 59201:005:0670, pindala 2,77 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete
tingimuste, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha ning hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine
planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest
õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse
määramine.
Detailplaneeringuga moodustatakse Lahe katastriüksusest kolm katastriüksust, millest kahele antakse ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks ning üks jääb transpordimaa sihtotstarbega. Kruntidele positsioonidega 1 ja
2 antakse ehitusõigus kuni kolme hoone ehitamiseks (üks
elamu + kaks kõrvalhoonet, 20–60 m² ehitisaluse pinnaga
hooned) maksimaalse ehitisealuse pinnaga 400 m2. Lubatud
hoone suurim kõrgus elamul on 8,5 m (2 korrust) ja kõrvalhoonetel 6 m. Juurdepääs planeeringuala krundile Pos 1 on
Vanamõisa-Laheküla teelt ja juurdepääs krundile Pos 2 on
Laheküla-Tirbi teelt.
Laheküla-Tirbi tee planeeritavate kruntidega piirnevale osale
on moodustatud teemaa krunt (krunt Pos 3), teemaa laius
10 m. Krunt Pos 3-le seada avalikult kasutatava tee servituut
krundi moodustamisel. Parkimine lahendatakse krundil.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda kuni 23.08.2020
paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.
kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 02.09.2020
kell 16 Saaremaa vallamaja suures saalis (Tallinna tn 10,
Kuressaare).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10,
Kuressaare või e-postiaadressil vald@saaremaavald.ee.

Kudjape alevikus Sepavere detailplaneeringu
avalik väljapanek ja avalik arutelu

Kudjape alevikus Sepavere detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavalitsuse
11.08.2020 korraldusega nr 2-3/1471. Sepavere detailplaneeringuga planeeritakse üheksa elamumaa krunti ja üks
üldkasutatava maa katastriüksus. Elamumaa kruntidele on lubatud püstitada kaks hoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni
300 m 2 ja lubatud katusekalded on 0–20 kraadi. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
Sepavere detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.09–16.09.2020. Detailplaneeringu materjalidega
on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna
tn 10, Kuressaare) III korrusel ruumis nr 308 ning valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringutevastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja
vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele
paberkandjal või e-postiaadressile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 23.09.2020 kell 16
Saaremaa vallamaja II korruse väikeses saalis.
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Aia tänav saab pikenduse Tuulte Roosi

E

elmise teisipäeva, 11. augusti valitsuse istungil otsustati kuulutada välja
riigihange Kuressaare Aia tänava rekonstrueerimiseks ja läbimurde ehitamiseks, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 1 385 000 eurot.
Aia tänava pikenduse ja läbimurde vajalikkusest Lootsi tänavale on räägitud juba
aastaid, et vähendada liikluskoormust
kõrvaltänavatel ning võimaldada Aia tänavalt otsepääs Tuulte Roosi elamurajooni
ning sealtkaudu Sõrve.
Projektijuht Rait Pitk selgitas, et Aia tänaval rekonstrueeritakse üheaegselt kaks
lõiku. Esimene puudutab lõiku Heina tänavast kuni Lootsi tänavani, mille käigus
rajatakse ka uus tee (umbes 300 meetrit)
praeguse Aia tänava otsast kuni Lootsi tänavani. Sealjuures ületatakse Tori jõgi ja
ehitatakse ringristmik Lootsi tänavale.
Teine lõik, mida rekonstrueeritakse,
asub Kihelkonna maanteest kuni Ravila
ja Kopli tänavate ristmikuni. Sellel tänavalõigul rajatakse ka 150-kohaline parkla
elanike tarbeks.
Rekonstrueerimise käigus ehitatakse
välja kõnni- ja kergliiklusteed ning parkimiskohad. Heina tänavast kuni Lootsi
tänavani on plaanis rajada kergliiklustee
paaritute numbritega majade ette ja parkimiskohad paarisnumbritega elamute
poole.
Kortermajade piirkonnas rajatakse
kergliiklusteed elamute poolsesse külge.
Korterelamute vastu üle tee alates Paju

tänava otsast rajatakse parkla. Sõidutee
ületuseks ehitatakse erivalgustusega ülekäigurajad, mille asukohad selguvad projekteerimise käigus. Samuti lahendatakse projekteerimise käigus kõnniteede ja
sõiduteede laiused.
Tänava rekonstrueerimise käigus vahetatakse välja ka vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning rajatakse sademeveetorustikud, millega on kinnistute omanikel
võimalik liituda.
Vee- ja kanalisatsioonitorustikud re-

konstrueeritakse Kuressaare Veevärgi kulul. Aia tänav koos läbimurdega ehitatakse
välja valitsuse eraldatud koroonatoetuse
(1,104 mln eurot) ja valla rahaga, millele
lisandub vabariigi valitsuse poolt teede rajamiseks eraldatud 100 000 euro suurune
toetus.
Tänavu novembrist kuni tuleva aasta märtsini on plaanis tänava projekteerimine, ehitustööd valmivad 2021. aasta
lõpuks.
Saaremaa Teataja

Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas seisab Lootsi tänaval tulevase
ringristmiku asukohas ja osutab käega, kuhu tuleb läbimurre Aia tänavale. Foto: Irina Mägi

Uuendatakse riigigümnaasiumiga piirnevad tänavad
Seoses riigigümnaasiumi rajamisega rekonstrueeritakse ka koolihoonega piirnevad tänavad. Uuendatakse Rohu tänaval
Rootsi ja Hariduse tänavate vaheline lõik
430 meetri ja Väljaku tänav 156 meetri
ulatuses.
Projekteerimisel lahendatakse nende tänavate rekonstrueerimine, sh katend, ristmikud, kinnistute mahasõidud, sademevee äravoolusüsteemid, teeületuskohad,
liikluskorraldus, valgustus, side- ja elektri-

õhukaablite asendamine maakaablitega
koos kinnistute liitumistega ning jalg- ja
jalgrattateede ehitus.
Vastavalt Stratumi liiklusuuringule
muutub Rohu tänava liiklus ühesuunaliseks – suunaga Rootsi-Hariduse. Tänavatel hakkab olema kiiruspiirang 30 km/h.
Rohu tänava lõunapoolsele küljele rajatakse kergliiklustee analoogselt Hariduse
tänavaga. Väljaku tänavale tuleb kõnnitee
gümnaasiumipoolsesse serva.

Rohu ja Väljaku tänava uuendamiseks
kuulutas vallavalitsus oma 16. juuni istungil välja hanke, mille eeldatav maksumus
on 516 000 eurot. Ehitustööde alguseks on
planeeritud järgmise aasta kevad, kuid eeltööd võivad saada alguse varem. Tänavate
uuendamine peab valmima samal ajal kui
uus kool, mis avatakse 1. septembril 2021.
Madis Pihel
ehitusinsener

Huvihariduse ja -tegevuse sõidukulude hüvitamine
Suvekuudel tehtud transpordikulude hüvitamise taotluste esitamise tähtaeg on 5.
september. Toetus on mõeldud Saaremaa
valla 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks. Perekondadele makstakse 0,05 €/
km kohta ning kuni 30 eurot kuus, seda
juhul, kui huvialaga tegelemise koht on
elukohast kaugemal kui 5 km. Hüvitami-

sele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või
ühistranspordi piletite kulud.
Taotluse täitmisel palume pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt), kordade arv ja kilometraaž kokku
on korrektselt täidetud. Taotluse juurde
tuleb lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi lehele või
lehtedele) ja esitaja kontaktandmed. Mit-

me õppuri transpordikulude hüvitamiseks
tuleb esitada ühistaotlus.
Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda.
Täpsem info ja blanketid valla kodulehel:
www.saaremaavald.ee/huviharidus.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Lõppes kaks maakondlikku toetusvooru
Saare maakonna kogukondliku turvalisuse 2020. aasta taotlusvoorust sai toetust neli projekti:
• Tornimäe Vabatahtlik Päästeselts
MTÜ projekt „Tuletõrjepumba soetamine
Ida-Saaremaa päästevõimekuse suurendamiseks“. Toetus 3500 eurot.
• MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts projekt „Saare maakonna vabatahtliku merepääste päästevõimekuse
tõstmine“. Toetus 3500 eurot.
• MTÜ Saaremaa Spordiliit projekt
„Saare maakonna liiklusohutusüritus
„Helkuriga sõbraks““. Toetus 1500 eurot.
• MTÜ Muhu Merepääste Selts projekt
„Saare maakonna vabatahtlike merepäästjate suveseminar-koolitus Vilsandil“. Toetus 3000 eurot.
Kogukondliku turvalisuse maakondliku
toetusvooru eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe
teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonna kaitse ning

nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Saare maakonna tervist ja heaolu toetavate tegevuste 2020. aasta taotlusvoorust sai toetust üheksa projekti:
• Lümanda Karu-Kati lasteaed „Targalt
terve“ lastele ja lapsevanematele suunatud
koolituseks laste tervisekäitumise teemadel (hammaste tervishoid, tervislik toitumine, liikumine). Toetus 624 eurot.
• Saaremaa Diabeediselts „Süsivesikute koolituseks“ diabeetikutele, lapsevanematele, haigla ja hooldekodu menüüde
koostajatele ning diabeetikute toitumise
teemaks. Toetus 800 eurot.
• MTÜ Saaremaa Võrkpalli Liit kogukonna liikmetele suunatud suviste liikumisürituste korraldamiseks ja liikumistegevuste juhendamiseks. Toetus 800 eurot.
• Kärla Põhikool rühma-coaching’u
sessioonide eest õpetajate vaimse tervise hoidmiseks ja toetamiseks, sihtgrupp
oli Kärla Põhikooli õpetajad. Toetus 800
eurot.

• Muhu Vallavalitsus „Tervise ja käitumispsühholoogia koolitusteks“ kogukonnale. Toetus 800 eurot.
• MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste
Koda puudega inimeste vaimse tervise
koolitusteks (COVID-19 valguses). Toetus
800 eurot.
• MTÜ Saaremaa Spordiliit seminari „Lapsed ja noored liikuma!“ korraldamiseks kehalise kasvatuse õpetajatele,
huvikoolide ja -ringide treeneritele, liikumisürituste läbiviijatele, spordiklubide
liikmetele. Toetus 800 eurot.
• SA Kuressaare Haigla kogukonnale
suunatud terviseteadlikkuse tõstmise teavitusüritusteks, mis on suunatud kõikidele
kogukonna liikmetele. Toetus 800 eurot.
• MTÜ Orissaare Sport Ida-Saaremaa
suviste liikumispäevade korraldamiseks
ning liikumisürituste ja loengute sarjaks
kõikidele kogukonna liikmetele. Toetus
800 eurot.
Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist

Vald hüvitab osa õpilaste majutuskulusid
Saaremaa vald hüvitab põhikoolijärgsete
õpilaste majutuskulud kuni 70 eurot ühe
kalendrikuu kohta. Kui õpilane kasutab
kohta vallale või riigile kuuluvas õpilaskodus või ühiselamus, arvestatakse pere

omaosaluseks 20 eurot kuus ning majutustoetust makstakse seda ületava summa
osas kuni 70 eurot. Majutustoetuse taotlemiseks tuleb esitada vallale vormikohane taotlus koos kehtiva üürilepinguga.

Täpsem teave vallavalitsuse kodulehel
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.
Õilme Salumäe
üldharidusnõunik
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KG õpetajad Nikolai Räbin, Sander Suurhans ja Gabriel Sepp uut staadionit proovimas. Foto: Irina Mägi

KG võtab õpilasi
vastu uue staadioniga

U

ue õppeaasta algusest saavad Kuressaare gümnaasiumi õpilased hakata
kasutama ka uut staadionit, mis sai
valmis küll eelmisel õppeaastal, kuid mille avamine on koroonaviiruse tõttu edasi
lükkunud.
Rekonstrueeritud Kuressaare gümnaasiumi staadionil on nüüd neli 300 meetri pikkust jooksurada ringil ja neli rada
sprindisirgel, katendiks kahekihiline tartaankate, tutvustas vallavalitsuse poolt
projekti juhtinud ehitusinsener Urmas
Sepp. Lisaks on staadionil loodud võimalused kaugus-, kolmik- ja kõrgushüppe ning odaviske, palliviske, kettaheite ja
kuulitõuke viljelemiseks. Naturaalse siirdmurukattega jalgpalliväljaku suurus on
74,71 x 46,73 m.
„Krundi loodeossa pääsuga Nooruse
tänavalt rajati 24-kohaline asfaltkattega
parkla, mis peaks toimima staadioni ja
spordiväljakute kasutajate huvides,“ rääkis
Sepp. Staadion on ümbritsetud 1,5 m ja
3,0 m kõrguse tsingitud keevispaneelidest
aiaga.
Staadioni olmehoone on projekteeritud lihtsa ristkülikukujulise põhiplaani ja

madalakaldelise ühepoolse kaldkatusega.
„Proportsiooni mahendamiseks on kasutatud kahevärvilist lahendust välisseintel,“
ütles Sepp, lisades, et ruumide funktsioonideks on koostoimes tagada staadionil
toimuvate treeningute, ürituste ja võistluste teenindamine. „Selleks on hoones
kohtunike ja treenerite ruum, puhkeruum, tehnoruum, inventari hoiustamise
ruum, riietusruumid pesemisvõimalusega

ja WC-d.“
Kogu kompleksi projekti koostas Klotoid OÜ, hoone arhitekt on Terje Truumaa. Staadioni ja parkla ehitusleping sõlmiti OÜ-ga Klotoid, olmehoone ehitas
Ösel Projekt OÜ.
Tööde kogumaksumus oli 1,06 miljonit
eurot.
Saaremaa Teataja

„On rõõmustav, et Saaremaa suurima õpilaste arvuga kool on 42 aastat pärast valmimist
saanud endale lõpuks korraliku staadioni. Loodame, et vastvalminud staadion annab paljudele noortele tõuke spordiga ja liikumisega tegelemiseks. Uuest staadionist tunnevad
suurt heameelt meie kehalise kasvatuse õpetajad ja ringijuhid, kelle töötingimused on
senisest oluliselt kaasaegsemad.
Staadioni pidulik avamine toimub praeguste plaanide kohaselt sügisesel spordipäeval,
24. septembril. Staadion ei ole mõeldud kasutamiseks ainult Kuressaare gümnaasiumi õpilastele, vaid jääb avatuks iga päev kell 8–20 ja on kasutamiseks kõigile.“
Tiiu Smidt
KG haldusjuht
Gabriel Sepp
KG kehalise kasvatuse õpetaja

Mitteametlik ja ebatraditsiooniline Läti visiit

N

eljapäevaks, 6. augustiks oli mul
kalendrisse märgitud vallavanema
reis Lätti ja kohtuma pidime Mõntu sadamas. Saaremaa ja Läti vahelisest
ühendusest on pikalt juttu olnud, kuid minule teada olevalt Mõntu–Ventspilsi laevaliini ei ole veel avatud.
Sadamasse jõudes selgus, et puhkusel
viibiv vallavanem Mikk Tuisk on koos
oma surfisõpradega valinud seekordseks
reisiks pisut ebatraditsioonilise viisi. Nimelt plaanisid üheksa hulljulget lohesurfarit võtta ette merereisi Sõrvest Mazirbe
külla Lätis. Reisi eeldatavaks kestuseks oli
u kaks tundi ühes suunas. Eesmärk oli õhtuks tagasi Sõrve jõuda.
Kohale olid tulnud ka Kuressaare ja
Ruhnu vabatahtlikud merepäästjad. Kuna
lohesurf on populaarsust koguv spordiala, oli see merepäästele hea võimalus
arendada koostööd lohesurfarite päästmisel. Seda loomulikult juhul, kui peaks
vaja minema. Võttes arvesse, et tuul polnud just kõige tugevam ja teele asus kokku üheksa surfarit, oli statistiline tõenäosus, et reisi jooksul võib midagi juhtuda,
üsna suur.
Keskpäevaks olid kõik lohed taevas ja
asutigi teele. Mingit suurt kahuripauku
polnud. Osalejad lasid lihtsalt lohedel ennast rahulikult kaasa vedada. Ükshaaval,
ei mingit tormamist, kuni nad lõpuks silmist kadusid.

Rannalt vaatemängu jälgijale saabus
seejärel periood, mis sai sisustatud enamasti mobiilist mereliiklust jälgides.
Ainus pidepunkt olid merepääste kaatrid,
mis oma asukohast läbi mobiilirakenduse teada andsid. Peale kella kolme andsid
needsamad merepääste kaatrid endast
jällegi märku ning kärsitumad asusid binoklitega horisonti jälgima, et esimesena saabujaid märgata. Pikalt polnud vaja
oodata. Olgugi et nähtavus oli merel udu
tõttu piiratud, ilmus kõigepealt nähtavale
Ruhnu merepääste kaater. Mõne hetke pärast murdsid udust läbi ka esimesed lohed,
mis ähvardavalt kaatrit jälitasid.
Rannal võeti seiklejad vastu hõisete,
lillede ja mulliveiniga. Lätist kodumaale
jõudsid omal jõul viis surfarit. Neli seiklejat kasutas merepääste abi. Läti poole sõites aitas merepääste viiel merekarul maale
pääseda. Enamasti ikka põhjuseks krutskeid keerav tuul, mis lohe vette kukutas
ja surfari õnnetult lainete vahele ulpima
jättis. Ühel surfaril läks ka lohe katki.
Päeva lõpuks olid kõik seiklejad kodumaa pinnal tagasi, Läti oli sama koha peal,
kus ta viimane kord oli, ning nüüd jääb üle
oodata laevaliini avamist.
Lõpp hea, kõik hea. Kui ei ole hea, siis ei
ole veel lõpp.
Valmar Kass
kommunikatsiooninõunik

3

KÜSIMUS
Quo vadis,
Saaremaa noorsootöö?

S

elleks, et mõista, kes me oleme,
peame minema ajas veidi tagasi.
1996. aastal otsustas Kuressaare linnavolikogu Saaremaa Koolinoorte
Maja ja Saaremaa Poiste Maja viia ühise
juhtimise alla ning laiendada lisaks huviringidele noorsootöö valdkonda. Uue
haridusasutuse nimeks sai Kuressaare
Anneli
Noorte Huvikeskus. Tööle võeti esimene
Meisterson
noorsootöötaja.
noortekeskuse
Noortejaam
Seni oli puudunud omavalitsuse
juhataja
noorsootöö arengukava ja noorsootöö
struktuur oli lõplikult välja kujunemata. Ühe võtmeprobleemina toodi välja
noorsootööd koordineeriva struktuuri puudumine ning
eri institutsioonide vaheline vähene koostöö omavalitsuses.
Nüüd on aasta 2020. Saaremaa vallas on 7–26-aastaseid
noori 6030.
Valla hariduse arengukavas 2019–2030 on ühe probleemina välja toodud, et puudub valda hõlmav avatud noortekeskuste ühtne korraldus/struktuur. Maakonnas on seitse
noortekeskust ning kaks avatud noorsootöö põhimõttel
tegutsevat MTÜd.
Noortekeskustes on seitse täiskohaga ja kuus osalise
koormusega noorsootöötajat, üks Tugila ja üks vabatahtlik
noorsootöötaja. Noorsootöö haridusega või seda omandamas on neli noorsootöötajat.
Hea noorsootöö tegemiseks on kindlasti vajalik professionaalsete noorsootöötajate olemasolu. Seda tööd tegema satutakse erineva tausta ning haridusega. Noorsootöötaja kutse omandamine on üks võimalus tõsta teadlikkust kutsealasest identiteedist ning noorsootöötajatele loodud arenguvõimalustest, et nad ei kaotaks enesekindlust
ega usku oma oskustesse ja teadmistesse.
Sel kevadel taotlesid mitmed noortekeskuse töötajad
noorsootöötaja kutset, mis peaks andma kindlustunde nii
tööandjale kui lapsevanematele, et valdkonnas tegutsevad
oma ala spetsialistid.
Milline peaks olema uus noorsootöö struktuur?
Haldusreformijärgses muutunud olustikus tuleb ka halduskorralduses mõelda sellele, kuidas olemasolevate ressursside (sh kvalifitseeritud noorsootöö spetsialistide, kellel on
kas noorsootööalane kõrgharidus või noorsootöötaja kutse) baasil luua pigem uut ja edasiviivat. Vanadele harjumustele kogu aeg uusi peale ladudes ollakse lõpuks koormatud
ning siht silme eest kadunud. Selle vältimiseks on vajalik
süsteemselt olukord üle vaadata, analüüsida tehtut ning
leida koos uusi lahendusi.
Mida tehti naabersaarel?
2013. aastal ühinesid Kärdla linn ja Kõrgessaare vald ning
tekkis Hiiu vald. Vallas ühendati kõik sama valdkonna allasutused. Noorsootöö vallas ühendati Kärdla Avatud Noortekeskus, Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS
ning Kõrgessaare VAK Noortekeskus. 01.01.2015 alustas
tööd ühendasutus Hiiumaa Noorsootöö Keskus, mis lõpetas oma tegevuse 31.12.2019.
Merle Salusoo, kes oli Hiiumaa Noorsootöö Keskuse
juht, ütles seda kogemust täna analüüsides, et teadlikumalt
tulnuks ära kasutada muutuste juhtimise mudelit, mille
eesmärk on ette valmistada ja toetada üksikisikuid, gruppe
ja organisatsioone muutuste põhjalikuks ja sujuvaks elluviimiseks, tagamaks nende pikaajalise ja püsiva kasu. Põhjus,
miks seda tol hetkel ei tehtud, polegi täna enam oluline.
Iga muutus peaks olema ellu kutsutud võimalikult vähese
(sh inim)ressursikuluga. Muutused toovad kaasa alati palju
pingeid, eriti kui inimesi teadlikult selles olukorras ei juhita
ega kaasata.
Merle Salusoo teab oma kogemusest, kui palju kulus mõttetult energiat ning tervist tõestamaks, et asutus on pakkunud kvaliteetset teenust. Teenuse saajatelt pole saadud mitte
mingit negatiivset tagasisidet. Kahel korral, nii 2014. kui
2019. aastal, oleks saadud muutusi paremini ja teadlikumalt
ellu kutsuda, aga seda ei tehtud.
Kokkuvõtteks saab öelda, et uue Saaremaa valla noorsootöö korraldusmudeli loomisega muutuvad noorte jaoks
noorsootöö teenused (avatud noorsootöö, rahvusvaheline
noorsootöö, huvitegevus, laagrid, malevad jne) kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks.
Noorsootöötaja jaoks aga toimub spetsialiseerumine
vastavalt oma huvile, ajaressursile ja ametikohale ning panustamine meeskonnaliikmena noorsootöö teadmus- ja
tõenduspõhisemaks muutmisse.

TEADE
Paikülas asuva liikluspinna
kohanime muutmine
Kuskil seal taamal peaks terendama Läti. Foto:
Kristina Mägi

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Paikülas Järveääre tee katastriüksusel (katastritunnus
37301:002:0546) asuva liikluspinna kohanime muutmiseks. Uueks kohanimeks saab Karuka tee.
Saaremaa Teataja
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Nasva jõesadamas
on tööd tehtud

ARVAMUS
Tarkust uueks aastaks!

A

ugustikuu teine pool on traditsiooniliselt suunamas mõtteid
algavale uuele kooliaastale, mil
mööduva suve muretu vabadus on
asendumas ootusärevuse ja uute algustega seotud lootustega. Sellel aastal tundub kõik olevat justkui teisiti
ning küsimusi, millele tahaks vastuÕilme Salumäe
üldharidusnõunik seid, on palju rohkem kui kõigil varasematel aastatel.
Tänaseks on selge, et koroonaviirus ei ole kahjuks
taandunud, sellega tuleb arvestada ja vastavalt sellele
ka oma käitumine läbi mõelda. Kevadine kogemus tõi
eriti selgelt esile tõdemuse, et me keegi ei ole oma tegutsemistes üksi, vaid meie käitumisel on otsene mõju
ka neile, kellega me kokku puutume või kes lihtsalt on
meie lähiümbruses. Ega selles ju midagi uut olegi, nii
on see alati olnud ja jääb ka olema, uus oli vaid see
eriline ja otseselt nähtav mõju, mis seoses COVID-19
viiruse levikuga kaasnes.
Maailm meie ümber ongi pidevas muutumises ning
iga homne päev erineb eilsest. Karm oli vaid kevadine tõdemus, et selliseid muutusi me keegi ei oodanud
ega soovinud, ning paraku tuleb tõdeda, et ei olnud ka
teadmist, kuidas on otstarbekas käituda, sellest ka ulatuslikud piirangud.
Siiski on segastel ja muutlikel aegadel ka omamoodi
võlu, kus pealesunnitud paus aitab meis jõuda selgusele, mis on need püsiväärtused, mille kaudu me maailma
enda jaoks lahti mõtestame. Inimliku hoolivuse, märkamise ja ehk ka oma isikliku ego tagaplaanile tõmbamise olulisus üldisemate huvide nimel on need väärtused, millele saame toetuda ka tulevikus.
Jah, me ootame kriitiliste olukordade jaoks abistavaid
juhiseid, kuid ükski üldine eeskiri ei saa olla ammendav ega asendada vajadust kohapealsed konkreetsed
olud ise enda jaoks lahti mõtestada, kõigi osapooltega
läbi rääkida ja selgitada, miks just sellised otsused on
vastu võetud.
Kuidas on igas konkreetses asutuses otstarbekas ja
võimalik tööd korraldada, seda teab ja peab läbi mõtlema igas asutuses kohapeal. Kõik olukorrad on erinevad ning ühesugused lahendid saavad olla vaid väga
ulatuslikud, nagu näitas kevadine kõigi koolide üldine
sulgemine. Kõik väiksema ulatusega meetmed ja ümberkorraldused saavad aga olla üksnes kohaspetsiifilised, mille rakendamine tulebki kohapeal läbi arutada.
Erinevate haridusasutuste lahendused peavadki olema erinevad, et need tagaksid just konkreetsetes oludes
kõige tõhusama tulemuse. Ka see on asjaolu, mis vajab
selgitamist ning millega tuleb arvestada.
Lisaks haridusasutuste töötajaskonnale on oluline,
et vajalike meetmete ja töökorralduste muudatuste
kavandamisse ja valikute selgitamisse oleks kaasatud
ka kõik teised asjaosalised – nii õpilased, lapsevanemad kui vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond.
Erinevad osapooled toovad aruteludesse omapoolsed
vaatenurgad ning koos läbi arutades ja otsuseid selgitades leiab kindlasti parema lahenduse ning ühiselt vastu
võetud ja selgitatud otsuseid ka järgitakse paremini.
Uue õppeaasta avab aga 26. augustil Saare maakonna
hariduskonverents 2020, mis tänavu keskendub koolivõrgu arengutele.
Eelmise kooliaasta jooksul sai valmis Saaremaa valla hariduse arengukava aastateks 2020–2030. Nendele
lähtekohtadele ja baasandmetele tuginedes ongi konverentsi vaade suunatud tulevikku. Konverentsi avab
abivallavanem Helle Kahm.
Konverentsi ühe peaettekande teeb valla haridus- ja
noorsootöö osakonnajuhataja Urmas Treiel, kes püüab
vastata küsimusele, mis suunas liigub Saaremaa valla
haridus. Põnevusega on oodata Saaremaa Gümnaasiumi värske direktori Ivo Visaku esinemist. Ehitustööd
gümnaasiumi uue hoone ehitamisel Väljaku tänaval on
juba alanud, kuid milline saab olema meie oma gümnaasiumi tulevane nägu ja sisu, selle kohta loodame
kuulda juba konverentsil.
Võrdluspilti ja juba tegutsevate riigigümnaasiumide
kogemust on vahendamas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur, kes on ühtlasi ka kogu
konverentsi moderaatoriks. Haridus- ja teadusministeeriumi poolset vaadet on konverentsil vahendamas
asekantsler Robert Lippin, kellelt loodame kuulda koolivõrgu arengutest laiemas vaates.
Piduliku konverentsi lõpetab Saare maakonna haridustöötajate tunnustamine.
Konverents tõotab tulla hästi põnev ja arutlev, mida
näitab ka asjaolu, et kõik konverentsi kohad on tänaseks täitunud ja ning osavõtjate registreerimine seetõttu ka lõppenud. Kõigi nende jaoks, kes konverentsil
osaleda ei saa, tulevad sisulise osa ülevaated ka kohalikus meedias.
Konverentsi korraldab Kuressaare Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia koostöös Saaremaa vallaga.
Soovin, et uus õppeaasta tooks meie mõtetesse selgust ja rahulikku läbimõeldust, enamat arvestamist
meie kaaslastega ning et kogu vajaliku ettevaatlikkuse
kõrval ei kaoks uudishimu, tahtmine uurida ja saada
teada, julgus elada ja elust rõõmu tunda ning avastada
maailma temas peituvate imetabaste võludega.

19. august 2020
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Foto: Irina Mägi

uuni teisel poolel lõpetati Nasva
jõesadamas teise etapi tööd.
E simes e et api käigus aast ai l
2017–2018 korrastati kai rajatised, ehitati slipp ja paigaldati kraanaalus. Korda
tehti ka kai esine ala nelja meetri laiuselt.
Ent kaluritel jäid endiselt puudu aluste
remontimiseks ning kala esmaseks ümbertöötlemiseks ja ladustamiseks vajalikud ruumid. Korrastamata oli ka sadama
territoorium.
Jõesadama teises etapis paigaldati
kraanaalusele kraana ja tehti korda olemasolev laoruum (mõrraruum). Endine
kala vastuvõtupunkt rekonstrueeriti kaluritele tööriistakuuriks. Korda on tehtud
ka hoone juurde viiv tee ja kai ala.

Euroopa merendus- ja kalandusfondi
rakenduskava 2014–2020 meetme 3.3
„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu
strateegia rakendamine“ raames antud
toetuse abil loodi võimalused kohalikele kaluritele toodangu turvaliseks merest
väljatoomiseks ja esmaseks säilitamiseks
sadamaalal. Sadamas lossitavat kala on
nüüdsest võimalik kohe hoiustada ning
jahutada, et tagada selle värskena säilimine ja kõrge kvaliteet.
PRIA-lt saadi teise etapi tarvis toetust
200 000 eurot, peatöövõtu korras tegi ehitustööd Wolkar OÜ.
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist

Hajaasustuse programmist
toetuse saajad selgunud

S

aaremaa vallavalitsusele esitati
2020. aasta hajaasustuse programmi avatud taotlusvoorus tähtaegselt
184 projektitaotlust kogumaksumusega
977 906,09 eurot, sh taotletav toetus oli
634 141,33 eurot ning oma- ja kaasfinantseerimine 343 764,76 eurot.
Tähtaegselt laekunud ja hajaasustuse
programmi nõuetele vastavaid projektitaotlusi hindas vallavalitsuse moodustatud kuueliikmeline hindamiskomisjon,
kes võttis aluseks Riigi Tugiteenuste Keskuse koostatud hindamisjuhendi järgmised kriteeriumid:
• kriteerium 1 – investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
• kriteerium 2 – kuni 18-aastaste (kaasa arvatud) majapidamises elavate isikute
arv ning kohaliku omavalitsuse eelistatud
sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises
elavate isikute arv;
• kriteerium 3 – taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta. Kasusaajatena arvestati kõiki isikuid, kelle elukoht oli rahvastikuregistri andmete kohaselt vähemalt 1.
jaanuarist (või sünnist, kui see on hilisem)
majapidamine, millele toetust taotletakse;
• kriteerium 4 – leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muu
hulgas kohaliku omavalitsuse seatud
programmist toetatavate valdkondade
prioriteetsusest).
Kes olid eelistatud?
Saaremaa vallavalitsuse poolt eelistatud
sihtrühmad olid lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud).
Toetatavate valdkondade prioriteetsuse
järjestus oli järgmine: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed,
autonoomsed elektrisüsteemid.
Hindamisjuhendi kohaselt hinnati projektitaotlusi kriteeriumite 1 ja 4 puhul
skaalal 0–4, kriteeriumite 2 ja 3 puhul
skaalal 1–4. Projektitaotluse hinnang loeti
positiivseks taotluste puhul, mille kaalutud keskmine hinne oli vähemalt 2,5 ning
mille puhul kriteeriumitele 1 ja 4 antud

keskmine hinne ei olnud madalam kui 1,5.
Projektitaotluse kaalutud keskmine kujuneb hindajate pandud hinnete keskmisest
ning välistab hindamise juhuslikkust ja
üksiku hindaja subjektiivsust.
Positiivse tulemiga hinnati 173 projektitaotlust, kogumaksumusega 909 611,69
eurot, sh taotletav toetus 590 496,83 eurot ning oma- ja kaasfinantseerimine
319 114,86 eurot. Hindamistulemuste
alusel koostati projektitaotlustest pingerida. Taotlusi rahuldati pingerea alusel
kohalikule omavalitsusele eraldatud eelarve raames. Võrdsete hindamistulemuste puhul pandi pingereas ettepoole need
taotlused, mille kasusaajate hulgas on
enam kuni 18-aastaseid lapsi või kohaliku
omavalitsuse poolt eelistatava sihtrühma
esindajaid.
Toetust saab 87 taotlejat
Nüüdseks on selgunud 2020. aasta taotlusvoorust toetuse saajad. Hajaasustuse
programmi 2020. aasta taotlusvooru eelarvelised vahendid (300 000 eurot) võimaldasid rahuldada hindamiskomisjoni
pingerea alusel projektitaotlusi, mis said
hindamisskaalal vähemalt 3,32 hindepunkti (kokku 87 projektitaotlust).
Nendest 87-st 78 projektitaotluse puhul tehti rahuldamise otsus tingimuslikult ning anti neljakuune lisaaeg ehituslike dokumentide esitamiseks riikliku
ehitisregistri kaudu. Toetusleping sõlmitakse pärast lisatingimuse täitmist toetuse

Hajaasustuse programmist
2019. aastal rahastatud
projektide ajaline kestus
31. oktoobriks 2020 peab olema lõppenud 2019. aasta hajaasustuse programmist toetust saanud projektide elluviimine. Toetuse saajaga on sõlmitud
toetusleping, milles on fikseeritud ka
toetuse saaja kohustused (punkt 2.2).

saaja poolt.
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.
Millest sõltub toetuse saamine?
Hajaasustuse programmist toetuse saamine sõltub paljudest omavahel seotud asjaoludest:
1) esitatud taotluste maksumustest (kahjuks lähevad igal aastal ka teostatavad tööd
kallimaks!);
2) positiivselt hinnatud taotluste arvust;
3) olulised on projektitaotlusega seotud
majapidamises elavate sihtrühma esindajate ja kasusaajate arv, mis otseselt on aluseks hindamiskriteeriumite 2 ja 3 hinnete
kujunemisel (oli hea, et sellel aastal oli vallavalitsus kehtestanud sihtrühmaks ka vanaduspensionärid ja puuetega inimesed –
riigi poolt on eelistatud lastega pered).
Näiteks sai projektitaotlus 2. hindamiskriteeriumis rohkem punkte, kus elab kaks
vanaduspensionäri kui ühe lapsega kolmeliikmeline pere;
4) mille jaoks taotletakse toetust (kas
ainult puurkaevu või kogu veesüsteemi
rajamiseks. Kas kogumismahuti või omapuhasti rajamiseks);
5) palju on raha, mida saab toetuseks jagada – kui raha on, siis saab iga positiivselt
hinnatud taotlus rahastuse, kui raha ei ole,
siis ei saa ka pingereas juba 5. või 10.
Hajaasustuse programmi üldise koordineerimise eest vastutab rahandusministeerium ning elluviimist korraldab Riigi
Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK). Kui
riik annab võimaluse toetust taotleda, siis
on ka kindlad mängureeglid.
Toetuse saajate nimekiri on avaldatud
Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee/hajaasustuse-programm.
Maire Käärid
arenduse peaspetsialist

Maapered saavad abi ka valla toetusvoorust
Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020
istungil võeti vastu määrus „Toetuse
andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks“.
Toetuse andmise eesmärk on aidata parandada oma elutingimusi neil maapiirkondades alaliselt elavatel peredel, kes ei kvalifitseeru hajaasustuse programmi toetuse
saajaks.
Toetuse taotleja alaline elukoht peab
rahvastikuregistri järgi katkematult olema
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni
lepingu lõpptähtajani majapidamine:
• mis asub tiheasustusalal (elanikke üle
50);
• kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem või asub ÜVK alal;
• asub reoveekogumisalal.
Toetatakse veevarustus- ja kanalisat-

sioonisüsteemide rajamiseks ja parendamiseks läbiviidavaid tegevusi. Toetust
antakse kuni 50% projekti abikõlblikest
kuludest.
Toetuse taotlemiseks korraldati avatud
taotlusvoor 15. juunist kuni 15. juulini.
2020. aasta taotlusvoorus olid eelistatud
sihtrühmaks lastega pered. Vallavalitsus
kinnitas maksimaalseks toetuse suuruseks
ühele majapidamisele 3500 eurot.
Vallavalitsusele esitati tähtaegselt üheksa projektitaotlust (sh üks vee ja kaheksa
kanalisatsiooni projektitaotlust) kogumaksumusega 49 422,67 eurot, sh taotletav
toetus 22 643,64 eurot ning oma- ja kaasfinantseerimine 26 779,03 eurot. Toetust
taotles ka kaks korterelamut (ühes elab
kaheksa ja teises kaks leibkonda). Seetõttu
oli kasusaajateks kokku 16 majapidamist

(leibkond = majapidamine).
Laekunud ja nõuetele vastavaid projektitaotlusi hindas Saaremaa vallavalitsuse
moodustatud hindamiskomisjon. Enne
taotluste hindamist tutvusid hindamiskomisjoni liikmed kohapeal taotlejate
majapidamiste kitsaskohtadega, mida
soovitakse toetusega lahendada. Taotlusprojekti eelarves sisalduvad tegevused
peavad tagama taotlejate majapidamistes
nõuetekohase joogivee kättesaadavuse või
elamus tekkiva reovee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi.
Nüüdseks on toetuse saajad selgunud. Nende nimekiri on avaldatud valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
maaperede-elutingimuste-parandamine.
Maire Käärid
arenduse peaspetsialist
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Saaremaa Teataja lugejate küsimustele pakendite ja teiste jäätmete äraandmise kohta vastavad Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ (TVO) teenusehaldur Maija Suls (vastuses märgitud TVO),
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ juhatuse liige Siret Kivilo (ETO) ja Eesti Pakendiringluse tegevjuht Alder Harkmann
(Pakendiringlus) ning vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist
Katrin Koppel.

Molumba OÜ ideekavand „AED“ sobitub hästi praeguse päevakeskuse kõrvale vanalinna muinsuskaitsetsooni.

Päevakeskuse juurdeehituse
arhitektuurivõistluse võitis „AED“

S

aaremaa vald korraldas 15. juunist
15. juulini Kuressaares Tolli tänav
9 asuva Kuressaare päevakeskuse
saali juurdeehituse arhitektuurivõistluse.
Võistluse põhieesmärk oli leida parim arhitektuurne eskiis päevakeskuse hoonekompleksi juurdeehitusele, et lahendada hoone kasutaja vajadustest tulenev
ruumiplaneerimine ja siduda uus hoone
olemasoleva kompleksiga nii ehituslikult,
funktsionaalselt kui ka visuaalselt.
Konkursil osalemiseks laekus 13 sooviavaldust. I etapis hinnati portfoolio esitanud arhitektuuribüroode või isikute
portfoolio arhitektuurset kvaliteeti ja
projekteerimiskogemust. Žürii liikmete
üksmeelsel hinnangul pääsesid teise vooru kolm osalejat: Molumba OÜ, KAOS

Arhitektid OÜ ning OÜ AB Studio
Paralleel.
Teise vooru võistlusele laekus kolm
tööd nimedega „AKI“, „AED“ ja „KODA“.
Žürii valis anonüümsel hindamisel üksmeelselt võitjaks töö „AED“ (ideekavandi autorid Karli Luik, Johan Tali ja Harri
Kaplan Molumba OÜ-st).
Vallaarhitekt Mark Grimitlihti sõnul
tabab võidutöö hästi Kuressaare vanalinna arhitektuuri olemust, olles samaaegselt hubane ja põnev lahendus. Tema sõnul tekib hoonete vahele privaatne, tuulte
eest kaitstud, päikesele avatud ruum. „Samas on tundlikult lähenetud olemasolevale hoonestusele ja aktsepteeritud erinevaid arhitektuurikeeli,“ ütles Grimitliht.
Žürii liikme, arhitektuuriajaloolase

Mart Kalmu sõnul ei võida Kuressaare
päevakeskuse võidutööga mitte ainult
kohalikud eakad, kelle elu muutub palju huvitavamaks, vaid kogu Kuressaare
vanalinn. „Uus saalimaht ulatub otsaseinaga Suur-Põllu tänava äärde, misläbi
saab senini näotu auk ajaloolises ruumikoes delikaatselt plommitud ning eakate
tegevused koonduvad üksteist võimendavalt ümber toimeka siseõue.“
Kuna esialgu on tegemist eskiisprojektiga, mis vajab veel täpsemaks projekteerimist, kuulutatakse septembris välja päevakeskuse projekteerimis- ja ehitushange.
Päevakeskuse juurdeehitus peab valmis
saama järgmisel suvel.
Saaremaa Teataja

Ettevõtjatele eraldati COVID-19
kahjude hüvitamiseks toetust

V

abariigi valitsuse eraldatud 280 000
euro suurusest hüvitusest saab toetust 90 Saaremaa ettevõtet, enamik
neist küsitud summas. Kokku esitati toetuse saamiseks 121 taotlust, neist nõuetele vastavaks tunnistati 93. Hindamisele
ei läinud 13 taotlust, kuna neil olid dokumentide esitamises vaatamata parandustele vead, riiklik maksuvõlg või mõni muu
põhjus, mis ei vastanud määruses kehtestatud nõuetele.
Mõnede ettevõtete summat vähendati
tehnilistel põhjustel. Toetuseta jäi kolm
ettevõtet, kellel oli väikseim käibelanguse
protsent ja kes ei olnud taotlenud toetust
isikukaitsevahendite hüvitamiseks.
Viis ettevõtet peavad oma toetust veel
ootama, kuna tegemist on kalandus- või
põllumajandustegevusega ja siin peab
Maaeluministeerium andma kõigepealt Saaremaa vallavalitsusele loa kasutada riigilimiiti vähese tähtsusega abi

andmisel.
Rahandusministeeriumiga sõlmitud lepingu järgi on toetus nähtud ette Saaremaa vallas tegutsevatele äriühingutele ja
füüsilisest isikust ettevõtjatele COVID-19
puhangu tõttu kehtestatud piirangutest
tingitud negatiivsete mõjutuste leevendamiseks, täpsemad tingimused kehtestati Saaremaa vallavolikogu määrusega.
Toetuse maksimummäär taotleja kohta
oli 5000 eurot ja taotlusvoor kestis 6.–17.
juulini.
Hindamiskomisjoni esimees Kristiina
Maripuu sõnas, et tõenäoliseks peeti 150
taotluse esitamist ja selles osas kulges toetusvoor ootuspäraselt. „Toetuse korda välja
töötades lähtusime sellest, et toetus saaks
määratud võimalikult kiiresti ning hindamine oleks täiesti mõõdetav ja läbipaistev. Toetusraha eraldati vallale mai lõpus,
vallavolikogu kehtestas toetuse eraldamise
korra 19. juunil ning toetamise täpsemad

tingimused ja hindamiskomisjon kinnitati
30. juunil – seega sai ellu viidud kõige kiirem võimalik ajakava,“ selgitas Maripuu.
„Kahjuks jäi kolm nõuetekohast taotlust
pingerea alusel toetuseta ja osa taotlusi ei
kuulunud hindamisele, kuid ometi jagunes kogusumma toetusvooru mõttes peaaegu et täpselt. On selge, et kriisikahjud on
toetuse kogusummast oluliselt suuremad
ja kõik ei ole toetust taotlema tulnud, siiski on see Saaremaale keerulisel ajal väga
tänuväärt abi,“ lisas abivallavanem.
Taotlusi hindas komisjon, kuhu kuulusid vallavalitsuse esindajad Kristiina
Maripuu ja Anu Vares, Saarte Koostöökogu esindaja Koit Kelder, Saare Arenduskeskuse esindaja Tiia Naagel ja Saaremaa
Ettevõtjate Liidu esindaja Urmas Pau.
Toetuse saajate nimekiri on valla kodulehel www.saaremaavald.ee/covid-toetus.
Saaremaa Teataja

Vabatahtlikele merepäästjatele jagati teadmisi
12.–13. augustil toimus Vilsandi saarel
Saare maakonna vabatahtlike merepäästjate suveseminar-koolitus, millest võttis osa
üle 50 inimese. Vabatahtlikke merepäästjaid oli kohal peale Saaremaa ka Muhust,
Ruhnust, Abrukalt ja muidugi Vilsandilt.
Merevalvekeskuse tööst, ülesannetest,
koostööst vabatahtlike merepäästjatega ja SAR- sündmuste juhtimisest kõneles merevalvekeskuse juhtivkoordinaator
Jaak Roos. Tema ettekanne sisaldas ka
näite konkreetse merepäästesündmuse lahendamisest ning vigadest koostöö
koordineerimisel.
Laevastiku töödest, ülesannetest, varustusest ja koostööst (ka ühiskoolitustest)

vabatahtlike merepäästjatega andis ülevaate laevastiku juht Kaupo Läänerand.
Lennusalga struktuurist, varustusest ja
koostööst vabatahtlike merepäästjatega
rääkis lennusalga juht Rain Jõeveer, kes tõi
ka mitmeid praktilisi näiteid lennusalga
tegevusest merepäästejuhtumite käigus.
Organisatsiooni valmisolek tegutsemiseks kriisiolukorras oli Jako Verniku,
päästeameti nõuniku teema. Päeva jätkasid politsei- ja piirivalveametist Marge
Kohtla ja Kristo Kotkas, kelle ettekanne
puudutas vabatahtlike merepäästjate hindamist ja toetuste määramist.
Kuressaare politseijaoskonna merepäästjate tegemiste teemal said sõna

Miks on avalikes pakendipunktides konteineritel nii väikesed avad, et kotiga ei saa sinna pakendeid panna, vaid
tuleb ükshaaval konteinerisse toppida? Kas kusagil on
konteinerid, kuhu saab pakendid panna koos kotiga?
TVO: Pakendikonteinerite avad on standardsed ja valitud selle järgi, et vältida valede jäätmete sattumist pakendikonteinerisse. Lisaks mahub pakendikonteinerisse rohkem
pakendeid, kui panna need lahtiselt.
ETO: Väikesed avad on selleks, et vältida mittevastavate
suuremõõtmeliste jäätmete sattumist pakendikonteinerisse. ETO-l ei ole konteinereid, kuhu saab panna pakendid
koos kotiga.
Pakendiringlus: Pakendikonteinerisse tuleks pakendid
panna lahtiselt, et konteiner mahutaks rohkem pakendeid.
Paraku, kui kaaned on lahti ja avad suured, tuuakse sinna
ka palju muud kui pakend.
Kas pakendite ükshaaval konteinerisse toppimisest
päästab ainult see, kui tellida omale koju pakendikoti
teenus?
TVO: Pakendikoti teenust pakutakse Kuressaare linna
ja Kudjape aleviku eramaja elanikele, kes saavad oma pakendijäätmed ära anda tekkekohal ehk kodunt lahkumata.
Katrin Koppel: Kõigil Saaremaa valla elanikel on võimalik tasu eest liigiti kogutud pakendijäätmeid ka kodust
ära anda korraldatud jäätmeveo raames. Teenus on neli
korda odavam segaolmejäätmete veoteenusest. Teenuse
saamiseks palume pöörduda oma jäätmevedaja poole.
Seni sai erinevaid pakendeid eraldi konteineritesse
panna: paber, klaas, metall ja plastik eraldi. Nüüd on
kõik ühes. Miks enam ei ole eraldi konteinereid klaasile, metallile, plastikule?
TVO: Avalikes pakendipunktides saab ära anda segapakendi, st klaasist, papist, metallist ja plastist pakendeid.
Mõnes üksikus avalikus pakendipunktis on võimalik eraldi ära anda paberpakendid. Sorteerimisjaamas sorteeritakse segapakendid liigiti. Selline lahendus on majanduslikult ja keskkonnahoidu arvestades kõige mõistlikum.
ETO: ETO kogub pakendijäätmeid sellise tehnikaga, et
pakendijäätmed jõuavad jäätmejaama kokku pressimata
(puistena). Niimoodi ei lähe klaas puruks ja materjalid on
jäätmejaamas võimalik lihtsalt üksteisest eraldada ja taaskasutusse saata. Lõppkokkuvõttes on pakendijäätmete kogumine Saaremaal kollaste silinder-tüüpi pakendimahutitega majanduslikult säästlikum ja loodusele kasulikum.
Kui paigaldada iga materjaliliigi jaoks eraldi konteiner,
peab igat konteinerit tühjendama eraldi veoringiga, mis
suurendaks raskeveokite liikluskoormust Saaremaa teedel, millega kaasneb rohkem müra, heitgaase jne.
Pakendiringlus: Klaasi eraldi kogumine on oluline, seetõttu on Pakendiringluse punktides ka klaasikonteinerid.
Metall ja plast on lihtsasti teineteisest eraldatavad sorteerimisliinil, kui need on toidujäätmetest tühjad, seetõttu nende eraldi kogumine ei ole keskkonna mõistes efektiivne.
Miks näiteks kastekannu ei või pakendikonteinerisse
panna, see on ju ka plastist, nagu pakendidki?
TVO: Pakendid on kõik see, mis ümbritseb toodet, et
seda säilitada, kaitsta või transporti lihtsustada ja mis pärast sisu tarbimist alles jääb. Kastekann on küll valmistatud plastist, kuid ei ole pakend, vaid eraldiseisev toode.
Pakendiringlus: Pakendikonteineritesse käivad ainult
pakendid, nii nagu kleebistel kirjas. Miks sinna ei või tuua
teisi jäätmeid? Kuna pakendikonteinerite teeninduskulu
on tootjate kanda, kes peavad müüdud toodete ümber olevad pakendid kokku koguma ja taaskasutama, siis muude
jäätmete kogumine samade konteineritega ei ole tootjate
ja maaletoojate kohustus ning muude jäätmete käitlusega
seotud kulud ei ole samuti tootjate kohustus. Kui inimestel on soov ära anda muid jäätmeid ka, siis aitab kaardirakendus kuhuviia.ee. Enamasti tuleks viia muud jäätmed
jäätmejääma.

patrulltalituse juht Matis Sikk ja vanempiirivalvur Mark Leiner.
Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe sõnavõtu sisuks oli päästeamet merepäästes. Õhtu sisustasid Admiral Bellingshauseni meeskonnaliikmed
kapten Meelis Saarlaid ja madrus Jaan Tätte, kes jagasid muljeid purjejahi retkest.
Vabatahtlike merepäästjate suveseminar-koolitust rahastati kogukondliku turvalisuse maakondlikust toetusvoorust ning Saare maakonna tervisedenduse
maakondlike ürituste eelarvest.

Kas segaolmejäätmeid ei võeta enam kuskil avalikes
pakendipunktides vastu? Kas neid on võimalik ainult
kodust ära anda ja/või viia jäätmejaama?
TVO: Pakendipunktid on mõeldud ainult pakendijäätmete äraandmiseks, olmejäätmeid ei tohi panna ei
pakendikonteinerisse ega selle kõrvale.
Pakendiringlus: Avalikud pakendipunktid ei ole kindlasti see koht, kuhu olmejäätmeid viia tohiks, kuna see
rikub ära pakendikonteineri sisu ja seetõttu jäävad pakendid taaskasutamata.
Katrin Koppel: Segaolmejäätmete äraandmiseks peab
igal hoonestatud kinnistul olema oma jäätmemahuti ja
need antakse ära omal kinnistul. Kui näiteks erakorraliselt
on vaja suurem kogus prügi ära anda, siis on võimalik
need jäätmed viia Maasi või Kudjape jäätmejaama.

Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist

Ootame lugejate küsimusi telefonil 452 5022 või
e-aadressil merike.pitk@saaremaavald.ee
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SAAME TUTTAVAKS
Tänavune suvi on toonud Saaremaa
vallavalitsuse teenistujate sekka mitu
uut töötajat.
Järelevalve peaspetsialist
Mare Liik
are tegutseb vallavalitsuse
järelevalveteenistuse järelevalve peaspetsialistina
alates 25. juunist. „Minu varasem
töökogemus on samuti seotud avaliku sektoriga – enne Saaremaale kolimist töötasin
üle kolme aasta Politsei- ja Piirivalveameti Hiiumaal asuvas Kärdla politseijaoskonnas väärteomenetlejana, millele eelnes töö revidendina Maksuja Tolliametis,“ ütleb Mare enda tutvustamiseks.
Töökohal nõutud kõrghariduse on ta omandanud
Sisekaitseakadeemias, lõpetades seal maksunduse
ja tolli eriala cum laude.
Mare on sündinud ja üles kasvanud Muhu saarel, põhihariduse omandas ta Muhu põhikoolis
ja keskhariduse Orissaare gümnaasiumis. Mare
tunnistab, et oma unistustes on tal alati olnud soov
kodusaare lähedale naasta, mis oli ka Saaremaale
tööle tulemise üheks ajendiks. Praegu elab Mare
oma perega Leisis.
„Kohalikus omavalitsuses töötamise kasuks sai
kindlasti tahe aidata kaasa kohaliku elu parandamisele ning edasisele arengule. Eraelus olen oma
kodusoojuse leidnud muhulasena saarlase kõrval
ning olen ema kahele armsale pojale,“ ütleb Mare.

M

Eestkostespetsialist
Helbe Saksakulm
elbe töötab valla sotsiaalosakonna sotsiaalhoolekandeteenistuse eestkostespetsialistina alates 25. juunist.
„Olen pärit Muhu saarelt ja esimese hariduse turismimajanduse erialal olen
omandanud Kuressaare Ametikoolis,“ tutvustab
Helbe ennast. „Edasi viis põnevuse- ja seiklusjanu mind mõneks aastaks Soome, Inglismaale ja
Ameerikasse. Aga igal inimesel on juured, ja –
kellel varem, kellel hiljem – need hakkavad teda
tagasi sikutama kodukohta, nii juhtus ka minuga.
Tagasi kodusaarel, kohtusime abikaasa Silveriga ja
meie perre sündisid Madis ja Jürgen.“
2015. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse
eriala ning kuus aastat töötas ta Muhu Hooldekeskuses perenaisena. „Mulle on alati meeldinud
teha huvitavat tööd, leida lahendusi keerulistele
olukordadele. Olen veendunud, et erinevaid oskusi on inimene võimeline õppima, kuid inimese suhtumist töösse on keeruline õpetada“ räägib
Helve. „Eestkostespetsialisti amet on minu jaoks
tähendusrikas töö, mis eeldab tugevat meeskonnatööd. Minu senine töökogemus erinevatel
elualadel on näidanud, et edukaks päevaks on
vajalik hea meeskonnatöö, ja olen siiralt rõõmus,
et minu uus meeskond on abivalmis, hooliv ja
professionaalne.“

H

Eestkosteassistent
Kersti Etverk
ersti on vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse
eestkosteassistent alates 1.
juunist.
Ta on Saaremaal sündinud ja õppinud Tiirimetsa kaheksa-klassilises koolis, Kin-

K

gissepa II Keskkoolis ning Eesti Põllumajanduse Akadeemias maakorraldusinseneriks. Pärast
kõrgkooli oli ta esimeseks erialaseks töökohaks
Kihelkonna vallavalitsus, hiljem Kärla vallavalitsus, kus töötas pikka aega maanõunikuna.
Lääne-Saare vallas töötas ta Kärla teenuskeskuse vanemspetsialistina. „Sealt edasi viis elu
mind sotsiaalvaldkonda ja alates aastast 2016
töötan eestkoste assistendina esialgu SA-s LääneSaare Hoolekanne (nüüdse nimega SA Hooldekodu Saaremaa Valss) ning alates 1. juunist ka
Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnas.“
Tema põhiliseks töö sisuks on eestkoste spetsialistidele avalduste, aruannete ja muude dokumentide ette valmistamine eestkostel olevate
klientide kohta, et saaks neid esitada erinevatele
ametiasutustele klientide elu-olu korraldamiseks.
„Minu töö on huvitav ja vaheldusrikas, sest
eestkostetavaid on palju ja igal kliendil erinev
elulugu,“ tõdeb ta.
Kersti on abielus ja kolme täiskasvanud lapse
ema.
Sotsiaalosakonna juhataja Mare Naaber lisas,
et tänavu on sotsiaalosakonna üheks fookuseks
eestkostetöö ümber korraldamine. „Muudatuse
raames lõpetab SA Hooldekodu Saaremaa Valss
eestkoste alase tegevuse ning eestkostet vajavatele
Saaremaa valla elanikele jääb eestkostet tegema
Saaremaa vallavalitsus. Selle muudatusega seoses on hea meel, et Kersti Etverk ja Helbe Saksakulm on meie meeskonnaga liitunud,“ ütles Mare
Naaber.
Majandus- ja haldusosakonna
juhataja Olari Vainokivi
lates 3. augustist vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonda juhtiva Olari
lapsepõlv ja noorusiga on möödunud Põlvamaal. „Kohe pärast mu
sündi kolisid mu vanemad äsja kõrgkooli lõpetanutena Põlvasse, kus ema asus tööle muusikaõpetajana, isa ehitusinsenerina. Praegu veedavad mõlemad oma aktiivset pensionipõlve
Saaremaal.“
Põlvas möödus Olari keskkooliaeg eksperimentaalses käsipalliklassis õppides, treeningud
olid kaks korda päevas ja Nõukogude Liit on tal
läbi sõidetud kuni Uuraliteni.
Pärast keskkooli lõppu asus Olari õppima tolleaegsesse Tallinna Polütehnilisse Instituuti tööstus- ja tsiviilehituse erialale. „Tõsiste plaanidega alanud õpingud katkestas teenistus armees.
Naasnuna tavaellu õppisin sel erialal veel lisaks
ühe aasta.“
Olari töökogemuse moodustavad erinevad,
peamiselt ehitusvaldkonnaga seotud ametid Saare KEKis, AS-is BIOR, Arco Varas. „Olen töötanud tegevjuhina AS-is Rahva Auto, mis oli
omal ajal teine ametlik VolksWageni esindus
Tallinnas.“
Pikalt – aastatel 2003–2020 töötas ta Lemminkäineni (ettevõtete liitumise järel YIT) kontsernis. Esimesed 13 aastat juhtis ta Virumaa regiooni, vastutades muu hulgas Ida-Viru maakonna
riigimaanteede hoolduse eest. Alates aastast 2015
on ta rohkem olnud seotud strateegilise juhtimisega, tema vastutusalas olid kontserni Baltikumi
ja Venemaa hanked, Baltikumi tehnika, asfalditehased ja -tootmine ning investeeringud.
Töötamise kõrvalt astus Olari 2015. aastal TTÜ
Kuressaare kolledžisse väikeettevõtluse erialale,
mille lõpetas 2018 cum laude.
Aastal 2018 kutsuti teda paralleelselt ka YIT
Infra Latvija SIA tegevjuhiks.

A

VALD ARVUDES

Elanike arv
on suurenenud

S

aaremaa valla rahvaarv suurenes esimesel
poolaastal 134 inimese võrra. Kui 1. jaanuaril
2020 elas vallas 31 435, siis 1. juulil 31 569
inimest (vt tabel).
Juulis vähenes valla elanikkond ühe inimese võrra. Sündis 28 last, suri 32 elanikku. Valda saabus 57
ja lahkus 54 inimest. Valla sees vahetas elukohta 64
inimest.
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist
452 5017

Kihelkonna
Laimjala
Leisi
Lääne-Saare/Kaarma
Lääne-Saare/Kärla
Lääne-Saare/Lümanda
Mustjala
Orissaare
Pihtla
Pöide
Salme
Torgu
Valjala
Kuressaare linn
Aadressita
Kokku vald

Elanikke
01.01.2020

Sünnid

750
679
1954
4865
1540
832
709
1769
1511
857
1172
326
1351
13 056
64
31435

3
5
14
21
7
6
2
9
10
6
5
1
7
66
0
162

Suurest ettevõttest Saaremaa vallavalitsusse
tööle kandideerimise kohta ütleb Olari Vainokivi, et see otsus ei sündinud kergelt. „Isiklik soov
muudatuste järele, vajadus areneda ning sisimas
pikalt küpsenud idee otsida uut ametit justnimelt
Saaremaal, ajendasid mind mõttega siiralt tegelema ning hiljem ka pakutud ametikohta vastu
võtma,“ tunnistab ta. „Loodan, et sisseelamisaeg
kujuneb võimalikult lühikeseks ja valutuks ning
suudan peatselt valla toimetamistes adekvaatselt
kaasa rääkida ja positiivses võtmes panustada.“
Olari on abielus, kolme täiskasvanud lapse isa
ja ühe pisikese poisi vanaisa. „Vabal ajal ajan tihtilugu asju mootorratta seljas, mistõttu palun ette
vabandust, kui mu prilliklaasil vahetevahel putukaid leidub,“ lõpetab ta humoristliku tooniga.

Turismi- ja turundusteenistuse
juhataja Helina Andruškevitšus
elina juhib vallavalitsuse uut –
turismi- ja turundusteenistust – alates 3. augustist.
„Minus voolab natuke Leedu ja
natuke Eesti verd, seega perekonnanime olen saanud oma vanaisalt. Sündinud,
elanud ja õppinud olen Tallinnas, kuigi viimastel
aastatel on Muhu poole rohkem kiskunud,“ ütleb
Helina.
Ta õppis Tallinnas EBS-is turundust ja kommunikatsiooni, samuti Strathclyde’i ülikoolis Šotimaal. „Juba keskkoolis teadsin, et minu kutsumus
on turism, ning seetõttu jäi pärast ülikooli Elionis
töötamine lühikeseks, kuigi sain sealt hindamatu
kogemuse ja sõbrad kogu eluks. Baltic Toursis
tegelesin peamiselt Baltikumi tootearendusega
ning sealt kutsuti mind EAS-i turismiarenduskeskusesse, kus üheksa aasta jooksul sai arendatud konverentsiturismi, vastutatud Aasia turgude
eest, alustada strateegilise partnerluse valdkonnaga ning tegeleda turunduse, tootearenduse,
strateegiate koostamise ja loomulikult ka hangete
tegemisega. Seega enamuse oma karjäärist olen
tegelenud Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamisega välisturgudel ja õppinud meeletult, kuna
kokkupuude nii erinevate teemadega oli suur,“
kõneleb Helena.
„Arvasin, et enam paremaks minna ei saa, aga
siis kutsus Erik Sakkov mind uut lennufirmat
looma ning sellisest pakkumisest ei saanud keelduda. Väikese tiimi, olematu aja ning eelarvega
tegime ilmselt maailmarekordi, sest nii kiiresti
ei ole ühtegi lennufirmat loodud ja brändi arendatud.“
Helena vastutas seal turunduse ja brändiarenduse eest, aga lisaks strateegiatele ning eelarvetele tuli tegeleda ka näiteks lennukite värvimise
koordineerimisega, pardatoidu kontseptsiooni ja
pardaajakirja loomisega, kampaaniate elluviimise ja partnerlussuhetega.
Visit Saaremaa juhi ehk siis vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistuse juhataja kohale
kandideeris Helina oma sõnul seepärast, et tema
salasoov oli püsivalt Muhu saarel elada ja samal
ajal töötada kindlasti turismisektoris ning panustada saarte arengusse. „Võitsin nagu jackpot’i, sest
ilma üheta ei oleks saanud teist. Saan teha seda,
millest olen unistanud, ja koos võrratute inimestega. Saan elada väga unikaalsel saarel, mis elavdab loomingulisust, rahustab ja teeb õnnelikuks.
Tervitan kogu turismisektorit ja meie partnereid
ning loodan teiega peatselt kohtuda.“

H

Surmad Elamash. valda
asumine sisse
kokku
6
46
34
9
16
14
22
50
32
26
151
61
6
31
15
12
30
20
7
27
26
13
50
27
12
62
30
7
34
28
8
37
26
3
14
7
12
31
19
76
211
136
1
12
4
220
802
479

Külavanemad ja
vanemate
valimised

V

allavalitsuse 14. juuli istungil kinnitati Kaarma
piirkonna Pärni küla külavanemaks alates 29. veebruarist
2020 viieks aastaks Terje Truksi
ja 28. juuli istungil kinnitati Kärla piirkonna Käesla küla külavanema ülesandeid täitma alates 9.
juulist viieks aastaks mittetulundusühing Käesla Arenguselts.
Vallavalitsuse 11. augusti istungil kinnitati Mustjala piirkonna
Vanakubja küla külavanema ülesandeid täitma alates 28. juulist
viieks aastaks MTÜ Vanakubja
Külaselts.
Saaremaa Teataja

Taas on tulekul
eterniidi
kogumisring

S

aaremaa valla elanikel ja
suvilaomanikel on taas võimalik tasuta ära anda vana
eterniiti ja muid asbestijäätmeid.
Kogumisring toimub 2020. aastal
järgmistes kogumispunktides:
• 20. augustil Mustjala keskuses, Vanamõisa karjääri juures
• 25. augustil Karja keskuses,
Kärla teenuskeskuse juures, Eiklas
• 3. septembril Kallemäe kaupluse juures, Sandla keskuses,
Kahtla koolimaja juures
• 8. septembril Kõrkvere seltsimaja juures, Kavandi seltsimaja
juures, Puka külas endise kaupluse juures, Saiklas töökoja juures.
Tasuta võetakse vastu Saaremaa valla kodumajapidamistes
tekkinud asbestijäätmeid igas kogumispunktis kl 8–19. Registreerimine toimub kohapeal. Asbestijäätmeid võib viia ka väljaspool
oma elukoha piirkonda asuvasse
kogumispunkti. Ühest majapidamisest vastuvõetav asbestijäätmete kogus pole piiratud. Ettevõtete
asbestijäätmeid vastu ei võeta.
Kokku võetakse vastu kuni 360
tonni asbestijäätmeid. Kui kogus
täitub oodatust varem, siis viimastes kogumispunktides vastuvõttu ei toimu.
Soovi korral võimaldab jäätmete vastuvõtja ka tasulist asbestijäätmete transporditeenust
majapidamisest lähimasse kogumispunkti. Teenuse soovist
palume teada anda telefonil
5623 3230.
Eterniidi kogumisringi korraldab AS Ragn-Sells ja seda toetab
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Vallavalitsuse
keskkonnaosakond

Lahkumine
kokku
11
12
31
98
29
13
18
36
34
13
22
8
22
261
2
610

sh. vallast
välja

Loomulik
iive

Rändesaldo

Muutus elanikke
kokku
01.07.2020

9
6
16
42
8
6
9
16
14
6
13
3
15
123
1
287

-3
-4
-8
-5
1
-6
-5
-4
-2
-1
-3
-2
-5
-10
-1
-58

35
4
19
53
2
17
9
14
28
21
15
6
9
-50
10
192

32
0
11
48
3
11
4
10
26
20
12
4
4
-60
9
134

782
679
1965
4913
1543
843
713
1779
1537
877
1184
330
1355
12 996
73
31 569
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Salmel toimub juba 5. viikingiturg

S

el nädalavahetusel, 21.–23. augustil on Salme Rannapargis taas
viikingiturg.
Saaremaalt Salme alevikust leiti 2008.
aastal muinasaegse klinkerplangutusega
laevavraki jäänused, arheoloogiliste kaevamiste käigus leiti esimese laeva kõrvalt
ka teine. Tegemist on vanima Eestist leitud
laevavrakiga, mis on dateeritud 8. sajandisse. Laevadesse oli maetud ligi 41 mehe
säilmed ja lisaks hulgaliselt erinevaid esemeid, alates mõõkadest kuni kammideni.
Salme laevaleid võib muuta ajaloolaste käsitlust viikingiaja algusest, tuues selle kaugelt Inglismaalt kodusele Saaremaale.
2015. aasta suvel pärast edukat merereisi
viikingilaeval Stefnir Rootsist Eestisse tekkis kahel noorel Eesti taaskehastajal mõte
seda ajaloolist leidu austada ja viikingikultuuri laiema avalikkuse ette tuua. Nii saigi
hoo sisse mõte Salme Viikingiturust, mille kohalikud Salme valla esindajad väga
soojalt vastu võtsid ja kohe õla alla panid.
Viikingiturg ise on Skandinaaviast pärit
ürituse formaat, kus ajaloohuvilised kogunevad, et suhelda, kaubelda ajastukohase kaubaga ja vahetada nii ajaloo- kui
käsitööalaseid teadmisi.

Neli laeva nii Eestist kui Rootsist
19.–21. augustil 2016 toimuski Saaremaal
Salme rannapargis esmakordselt Salme
Viikingiturg. Kohal oli neli viikingilaeva nii Eestist kui Rootsist ja meistreid nii
Skandinaaviast kui Baltikumist. Lisaks
kauplemisele said külastajad ka ise kätt

rannapargis juba järgmisel aastal. Aasta
juhtmõtteks oli villast vammuseni ehk
vaatasime lähemalt, kuidas käis viikingiajal villatöö. Näha ja proovida sai kogu
protsessi, alates lamba pügamisest kuni
püsttelgedel kanga kudumiseni.

Ka mullu olid kohal viikingilaevad. Foto: Salme
Viikingiturg

proovida erinevates õpitubades, alates
naha parkimisest kuni ehete valmistamiseni. Tähtsaimaks sündmuseks oli rauasulatuseksperiment, mis oli esimene eduka tulemuseni jõudnud rauasulatus Eesti
lähiajaloos. Viimaste teadmiste järgi ehitati viikingiaegne rauasulatusahju koopia
ning valmistati rauda nii Sloveenia kui
Eesti rauamaagist.
Osalejaid oli umbes kümmekond ja
avastamisrõõmu oli nii õpilastel kui õpetajatel ning akadeemikutel. Viikingituru
üks vaatemängulisemaid hetki oli Parima
Laevameeskonna võistlus, kus omavahel
võtsid mõõtu kõik neli kohal olnud viikingilaeva – Äge, Turm, Tälja ja Stefnir.
Esmalt tuli laevadel teistest kiiremini teha
ring ümber poi, pärast mida tuli randuda noolerahe all ning järgmiseks ajastukohaste materjalidega süüdata lõke. Lõpuks pidid meeskonnad tõestama, et lisaks kirve viibutamisele olid viikingid ka
osavad jutuvestjad, mistõttu tuli võistkondadel oma lugulauluga ära võluda kõrtsiemanda süda.
Järgmine viikingiturg toimus Salme

Igal aastal oma teema
Kolmandal aastal keskendusime puutööle, tuues esile viikingiaegse puutöö eripärad ja olulisuse viikingiajal. Neljanda
viikingituru peateemaks oli toit ja jook.
Muidugi olid kohal ka viikingilaevad,
kauplejad, käsitöölised ja muusikud Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja
Norrast. Tänavusel viikingituru juubeliaastal keskendub viikingiturg taimedele
ja nende olulisusele viikingiajal ning loodetavasti saab näha ka järgmist õnnestunud rauasulatust.
2021. aasta on Saaremaal kujunemas viikingi-teema aastaks. Viikingiaasta väljakuulutamisel mängib olulist rolli rohkem
kui 10 aastat Tallinna Ülikoolis uurimisel
olnud Salme viikingilaevade leidude tagasijõudmine Saaremaale ning Saaremaa
Muuseumi selleteemaline näitus ja konverents, mis toimub 20.–22. mail. Aasta
jooksul toimub kogu Saaremaal hulgaliselt
sündmusi kogu perele, mis on pühendatud viikingiajale ja Saaremaa varasema
ajaloo tutvustamisele.
Hardi Lipand
Triin Varrak
Salme Viikingituru peakorraldajad

Saaremaa Toidufestival viib
meelest möödunu mõrud maitsed

P

oolteist nädalat gastronoomilist
programmi võtab kokku festivali
tunnuslause: kenast sööjast on ka
toidul hea meel. Veel enam – head värsked
maitsed pühivad lõplikult minema aasta
esimese poole mõru meki.
Festival algab 3. septembril traditsioonilise Saaremaa Restoranide Nädalaga –
üheteistkümnepäevase toidumaratoni käigus pakutakse söögikohtades ühesuguse
hinna eest menüüd, mille road on valmistanud parimad kokad. Kohe avapäevast
tasub silm peal hoida ka Saarte Sahvril,
kus sel aastal on oodata Saaremaa maheja tervisetooteid puudutavaid loenguid,
esitlusi ja sooduspakkumisi. Tavakohaselt
avatakse Saaremaa muuseumis toiduteemaline näitus „Perenaise abi mees!“, kus
näeb Jaan Mändmaa erakogusse kuuluvaid unikaalseid tarbeesemeid ja tööriistu,
mis kunagi perenaisele suureks abiks on
olnud.
Tänavapikniku asemel kohvikud
4. septembri hommikust läheb Kuressaares lahti mitmepäevane Sügislaat, õhtul
kutsub Nasva Tihemetsa talu kalasõpru
mõnusale angerjasupile. 5. septembril laat
jätkub ja saab hoogu juurde saare oma
tootjate Suure Turupäevaga Kuressaare

kesklinnas.
Populaarse tänavapikniku asemel peetakse sel korral hajutatult kümneid väiksemaid hoovi- ja kohvikupiknikke. Mine
tea, äkki lüüakse sel moel isegi varasem
piknikulaudade rekord üle!
6. septembril teeb festival kummarduse
Georg Otsale, kelle 100. sünniaastapäeva
tänavu tähistatakse. Koogikontserdil Tornimäe rahvamajas astub üles Kalle Sepp,
keda saadab klaveril Indrek Vijard. Lisaks
Georg Otsa repertuaarile kuuleb Raimond Valgre, Rein Rannapi ja Olav Ehala
loomingut.
9. septembril saavad kokku turismiasjalised ja lähevad kevadel ära jäänud õppereisile, mille põnevaid kohtumisi vürtsitavad veelgi põnevamad maitsed.
Õhtusöögi Põrsas Kotis koodnimetus
on tänavu teemakohane: 2+2. Aga tegu
pole üldsegi mitte millegi viirusliku, vaid
hoopis emade ja lastega. 11. septembri koti
sisu panevad kokku kokaraamatute autor
ja populaarse Nami-Nami portaali eestvedaja Pille Petersoo tütarde Nora Adeele ja
Karoliinega ning hobitalu perenaine Heidi
Hanso tütre Uma Säsili ning poja Hendrik
Rajuga.
11. ja 12. septembril on Auriga keskuse
esinduspoes Ehtne Saaremaa üles seatud

KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
22. augustil kl 19 Jaan Söödi suveõhtu muusika. Pileti saab osta kohapeal
(10 eurot). Arveldamine ainult sularahas.

„Üks hingetõmme“, pilet 5/3.50 eurot.
SALME
Salme rahvamaja
11. augustist kuni 28. augustini rahvamaja valges saalis ja kohvikus Eesti ravimtaimede (Eesti Looduskaitse Selts) ja
Eesti mürktaimede (Tallinna Botaanikaaed) näitused.

28. augustil kl 20 seenehooaja avapidu.
Tantsuks mängib ansambel Sada ja Seened.
Laud kata ise. Avatud on baar. Pileti (8 eurot) saab osta kohapeal. Arveldamine ainult
sularahas.

19. augustil kl 19 vanas vallamajas fotonäituse „Salme laevmatused u 750
pKr“ avamine, vestlusringis Jüri Peets,
k l 2 0 . 3 0 ra h va m a j a k i n oto a s f i l m
„The excavation that changed Salme“
Salme II laevmatuse väljakaevamistest
(film on tasuta).

PIHTLA
Sandla rahvamaja
27. augustil kl 20 vene mängufilm

21.–23. augustil Salme Rannaparg is 5 . R a h vu sva h elin e V iik in g it u rg
(vt www.facebook.com/salmeviking/).

Kudja Skate 2020 tõi kokku
noored ekstreemsportlased

J

uulikuu viimasel laupäeval kogunesid Saaremaa
noored ekstreemspordi huvilised Kudjapel asuvasse
skate-parki, näitamaks oma parimaid trikke.
Kudja Skate toimus esimest korda, alguse sai see noorte
endi mõttest, kuna selline ekstreemspordi üritus on seni
Saaremaal puudunud.
Skate-pargid on paljudele lastele ja noortele treening- ja
kogunemispaigaks. Tõukerattureid ja rulatajaid on Saaremaal päris palju, noored harjutavad trikke omal käel ja
üksteiselt õppides. Seda tuleb ainult toetada ja luua selleks
võimalused, et ägedad noored ekstreemsportlased saaksid
sihikindlalt tegeleda oma huvialaga.
MTÜ Kudjape Arenguselts ja Kuressaare Noortekeskus
koos MoNo bussiga (mobiilne noorsootöö buss) võttis
oma südameasjaks, et noorte unistus täituks, ja 25. juulil
saigi see teoks. Lisaks aitasid päeva läbi viia ekstreemsportlased Pärnust.
Kohal oli umbes poolsada tõukeratturit ja rulatajat, kes
jagunesid kahte vanusegruppi: esimesse kuni 12-aastased
ja teise 13+ vanuses noored, BMX trikiratturid seekord ei
osalenud. Võistlejad said igaüks kaks korda ühe minuti
jooksul näidata oma parimaid trikke ning lisaks toimus ka
best trick nii tõukeratturitele kui rulatajatele.
Võistlus oli vahva, noored elasid üksteisele kaasa ja ergutasid üksteist, ka publik ergutas ja elas kaasa. Iga võistleja
sai kingikoti joogi ja saaremaiste kohukestega. Võistluste
pingereas esimesed kolm said auhinnaks kinkekaardid ja
spaa-pääsmed.
Soovime esimese taolise ekstreemspordiürituse muuta
Saaremaal traditsiooniks.

saaremaiste maitsete lauake. Kohal on
chef Alar Aksalu, kes pakub head-paremat maitsta ning annab kasulikke näpunäiteid, kuidas kodune õhtusöök kõige
maitsvamalt õnnestuks. Retsepti ja selleks vajaliku saab poest terve festivali ajal.

Taas ootavad külla seltsimajad
Toidufestivali raames ootavad taas külla
külla maakonna seltsimajad. 12. septembril tutvustavad nad oma majade lugusid
ja pakuvad toitu, mis ujub. Õigemini toitu neist, kes enne kööki jõudmist ujusid
ehk siis kalaroogi. Samal päeval saab aga
Nasva klubis uudistada, kuidas lapsed snäkikohvikuid peavad. Ise teevad, ise müüvad, lisaks toimetab kohvikutepesas kolm
klouni.
Pika festivali võtab kokku Õunakohvikute päev 13. septembril, mil Kuressaares
on põhjust ette võtta üks mõnus teistmoodi jalutuskäik.
Saaremaa Toidufestivali korraldab SA
Saaremaa Turism, mis aastast 1998 koondab endas teotahtelisi, saari armastavaid
ning uudsusele avatud turismiasjalisi. Festivali programmiga saab lähemalt tutvuda
lehel www.saaremaatoidufestival.ee, samuti Facebookis ja Instagramis.
Saaremaa Toidufestivali meeskond

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Eikla Rahvamaja
4. septembril algusega kl 21 „Suvelõpu
pidu“. Tantsuks mängib IRENA ja Ivar Hansen. Ilusa ilmaga toimub üritus Eikla Rahvamaja hoovis. Pilet 5 eurot.

Rulasõitja Riimo Mesila. Foto: Märten Soon

23. augustil kl 13 Salme Rannap a rg i m ä n n i k u s S a l m e Va l l a te a t r i
kogupere-etendus „Kaval-Ants ja Vanapagan“. Pääse 5 eurot kohapeal, perepilet 12 eurot (2+2), koolieelikuile
tasuta.
29. augustil kl 11–17 Sõrve Värava
Majas „Muinasviikingite päev“, erinevad
õpitoad ja loengud kogu perele, kl 20.30
süütame muinastulede lõkke Salme jõesadama muulil.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
Toomas Altnurme maalinäitus „Aja ja ruumi kangas“, avatud 1. septembrini.
Kuressaare Raegalerii
Ivar Kaasiku maalinäitus „Saare naine“,
avatud 3. septembrini.

Evelin Põder
MTÜ Kudjape Arenguselts

SPORT
Piirkonnamängud – kaheksa
ala tehtud, seitse ees

K

ui praegune elukorraldus tundus juba nii paigas
ja enesestmõistetav, siis tänavune kevad oli kõike
muud kui roosiline. Mai lõpus võis oletada, et sündmustele ja üritustele saabub vaikiv ajastu. Olen korduvalt
kirjutanud Saaremaa piirkondade mängude vajalikkusest
ja kasulikkusest. On üritusi, mis kestavad olenemata sellest, mis toimub ümberringi, ning kahtlemata on piirkonnamängud üks selliseid traditsioone, mida on äärmiselt
keeruline murda ükskõik millise loodusjõu poolt. Loomulikult ei saa teha ühtegi üritust üksinda ning sellepärast
tänan kõiki piirkondlikke spordijuhte, kes on andnud ja
annavad oma panuse erinevaid mänge korraldades.
Sel aastal on toimunud juba kaheksa piirkondlikku jõuvõtmist, seda nooleviskes, sulgpallis, petankis, rannavolles, mölkky’s, kettagolfis, jahilaskmises ja kurnimängus.
Veel on teha seitse ala: lauatennis, mälumäng, male, kabe,
koroona, sasku ja aasta lõpetab piirkondade mängude
korvpallivõistlus Orissaares. Väga suure töö on teinud
meie spordijuhid, kes sõna otseses mõttes kutsuvad oma
piirkonnas inimesi üles erinevatel võistlustel osalema.
Mängudest saavad osa võtta kõik, kes on kantud Saaremaa valla elanike registrisse, on sündinud Saaremaal või
kelle vanem või vanemad on kantud elanike registrisse.
Iga osaleja saab valida ühe piirkonna, mida ta esindab,
ning seda piirkonda esindab ta aasta lõpuni. Üldjuhend ei
sea piirangut osaleja järgmiste aastate valikutele ning inimene võib igal aastal esindada erinevat piirkonda. Minu
teada ei ole aga olnud siiski kedagi, kes oleks esindanud
ühel aastal ühte ja teisel mõnda teist piirkonda.
Sellise traditsiooniga spordiüritused, nagu on Saaremaa piirkonnamängud, annavad võimaluse ükskõik millises piirkonnas elaval inimesel tunda ennast
täisväärtusliku kogukonna liikmena. Kui soovid oma
kogukonna identiteeti tugevdada, siis piirkondlikud spordiüritused on täpselt need, mis aitavad sellele
kaasa. Kui kogukond käib regulaarselt koos, et üksteiselt mõõtu võtta, siis tugevdab see ka kogukonda.
Meil on 14 piirkonda, mis on jagatud 13 piirkondliku
spordijuhi vahel. Saaremaa valla kodulehel on piirkonnamängude kalender ja spordijuhtide kontaktid. Kui soovid
osaleda mõnel spordiüritusel või on sul endal mõte korraldada mõni tore võistlus või üritus, võta kindlasti ühendust oma piirkonna spordijuhiga ning vii ellu see, millest
oled endamisi unistanud.
Rasmus Tüüts
vallavalitsuse sporditööspetsialist
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Võimalus saada tasuta õigusabi
HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub
elanikele üle Eesti tasuta
õigusabi. Õigusnõustamist on
võimalik saada nii kohtumise,
e-kirja kui ka video teel. Abi
saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot
kuus. HUGO.legal Kuressaare
kontor asub Lossi tänav 1.
Tasuta õigusnõu saamiseks
tuleb:
1) sõlmida kliendileping
ja tasuda 5 eurot lepingutasu
(kehtib terve kalendriaasta, st
kalendriaasta jooksul uuesti
nõustamisele minnes enam
lepingutasu maksma ei pea),
alaealised on lepingutasust
vabastatud;
2) eelnevalt broneerida
aeg kas internetis aadressil
www.hugo.legal/broneeri või
helistades telefonile 6 880 400.
Seejärel on inimesel õigus
saada juriidilist abi kokku 15
tundi ühe kalendriaasta kohta,
millest: kaks esimest tundi on
kliendile tasuta (riik hüvitab
40 eurot tunnis); 13 järgmise

tunni eest tuleb kliendil tasuda
40 eurot tunnis. Võrdlusena –
Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on umbes 140
eurot.
HUGO.legal senise praktika
järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg kahe tunni piiresse
ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Juristi poole pöördumised
on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonnaõigusega:
•vaidlused laenuandjate,
pankade ja inkassofirmadega
ning elatise, lapse hoolduse ja
vara
•jagamise probleemidega.
Samuti on juristid andnud
inimestele nõu ka vaidlustes
tööandjaga,
•pärimisasjades, naabrite- ja
korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses
•kohalike omavalitsuste ja
ametiasutustega.
Lisainfo www.hugo.legal/
tasuta-oigusabi/ või 6 880 400

Augustikuu Kuressaare päevakeskuses

Reedel, 21. augustil pakub tasuta õigusabiteenust eakatele
advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners advokaat Kaupo Kask.
Vajalik eelnev registreerimine telefonil 551 5583.
Kolmapäeval, 26. augustil kell 13 Eesti taasiseseisvuse 29.
aastapäev. Vestlusringi juhib Saarte praost Anti Toplaan.
Reedel, 28. augustil kell 13 laulureede. Laulame koos Mariniga.
Elja Parbuse näitus „Lootuses looduses“. Avatud 3.
septembrini.

REKLAAM

Suurima valikuga ökopood Eestis
6 Registreeru kiirelt ja mugavalt meie
püsikliendiks, luues e-poes
parooliga konto.
6 Üle 20 € tellimuse puhul kingituseks
anti-age supersegu! Kingituse saamiseks
lisa ostukorvi vähemalt 20 € eest
tooteid ning sisesta
sooduskupongi lahtrisse
salasõna SAAR
6 Pakkumine kehtib kõikides
meie poodides augusti lõpuni.

Tavahind
13.99 €

www.bio4you.eu
Meie kauplused asuvad:Tallinnas Järve Keskuses Pärnu mnt 238, Foorumi Keskuses Narva mnt 5, Arsenali Keskuses Erika 14, Pärnu Kaubamajakas ja Rakvere Põhjakeskuses.
TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKĲA:
Printall

TOIMETAJA: Merike Pitk
Tel 452 5022, 521 6653; merike.pitk@saaremaavald.ee

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

