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Hea Saaremaa
valla koolipere!

T

Koos uue kuuega sai Tuulte Roosi lasteaed ka uue juhi. Helle Karu annab lasteaia juhtimise üle Liis Madissonile. Vastrenoveeritud lasteaed on pildi tegemise
hetkel veel haljastuse ootel. Foto: Irina Mägi

Tuulte Roosi lasteaias
puhuvad uued tuuled

Tuulte Roosi lasteaia ehitus on
küll aega võtnud, kuid järgmisel nädalal saavad lapsed oma
renoveeritud majja tagasi. Selle lasteaia uuendamisega on
kaasajastatud kõik Kuressaare
lasteaiad.
Mehis Kallas
ehitusinsener
Tuulte Roosi lasteaia projektĳuht

Tuulte Roosi lasteaed oli ehitatud 1989. aastal
ega vastanud enam tänapäevase õpikeskkonna
nõuetele.
Hoone ebarahuldav tehniline seisund suurendas energiakasutust, põhjustas ülemääraseid halduskulusid ning halvendas haridusteenuse kvaliteedi taset. Hoone vundamendil
puudus kaasaegne hüdroisolatsioon ja soojustuskiht ning maja silikaattellistest välisseintesse olid aja jooksul tekkinud praod ja krohvkate
hakanud pudenema.
Katusekate oli amortiseerunud, maja välisuksed ja aknad lasid tuult läbi ning hoones olid
kasutusel veel ehitusaegsed malmribiradiaatorid, millel puudusid automaatselt reguleeritavad radiaatoriventiilid.
Hoone renoveeriti täies mahus
Et tagada hoone vastavus tänapäevastele energiatõhususe normidele, sai see täies mahus ja
kompleksselt rekonstrueeritud. Eesmärk oli, et
Tuulte Roosi lasteaia hoones oleks koolieelse
lasteasutuse tervisekaitsenõuetele vastav sisekliima ning hoone vastaks C-klassi energiamärgisele. See on nüüdseks ka saavutatud.
Muu hulgas on hoone laepiirete, välisseinte ja sokliosa soojustatud, avatäited asendatud tuule- ja soojapidavamatega, paigaldatud
uus soojussõlm ning kütte- ja ventilatsioonisüsteem.
Hoone sissepääsude juures olnud 1-korruselised avariiohtlikud varjualused on lammutatud ja maja esiküljele tehtud kaks juurdeehitust. Keldri põranda allapoole laskmisega ja
katuse kuju muutmisega tuli hoonele ruumi
juurde.
Lasteaed on nüüd neljakorruseline, millest
üks on maa-alune ehk keldrikorrus ja kolm

Helle Karu andis teatepulga üle Liis Madissonile

K

una Tuulte Roosi lasteaia kauaaegne direktor Helle Karu suundus pensionile, on 2. septembrist lasteaial uus juht, seni Pärsama lasteaeda juhtinud Liis Madisson.
„Liis on kahtlemata noorema põlvkonna juht, kellel on julge ja selge nägemus kaasaegsetest lasteasutuste arengusuundadest ja koostööst erinevate osapoolte vahel,“ iseloomustab
teda abivallavanem Helle Kahm, lisades, et kuna Tuulte Roosi lasteaeda on seni hästi juhitud ja see
on laste poolt palavalt armastatud, olid uue juhi valimisel olulisteks kriteeriumiteks nii erialane
pädevus kui ka juhtimiskogemus.
Liis Madissonil on magistrikraad haridusteaduse alal, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse erialal, samuti on ta läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi.
Ka Liisi enda lapsed on Tuulte Roosi lasteaias käinud.
Pärsama lasteaia uueks juhiks valiti senine Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse sotsiaalpedagoog Juta Koppel, kes on pikaajalise haridusalase töökogemusega.

maapealset täiskorrust, millest viimane on
katusekorrus.
Majja on paigaldatud kaks lifti ning arvestatud puudega inimeste liikumisvõimalustega.
Ka siseviimistlus ja mööbel on kaasajastatud.
Uuendatakse ka õueala
Hoovi on rajatud lastevanemate sõidukitele uus parkla ja maja ette jalgratastele varjualune. Parklast põhja poole on rajatud
spordiväljak, millel on kaks jooksurada ja
jalgpalliväljak.
Ka mänguala on uuendatud, lisatud atraktsioone ning olemasolevaid värskendatud.
Kogu kinnistul on uus piirdeaed, samuti
korrastatud haljastust. Lisaks istutatakse juurde puid ja põõsaid. Haljastamisel on lähtutud
põhimõttest siduda erinevad aiaruumid üheks
tervikuks ning luua vahelduv ja põnev, loodusõpet soodustav keskkond lastele.
Lasteaia projekteerimisega alustati 2017.
aasta sügisel ja ehitustegevusega mullu suvel.
Hoone projekteeris Esplan OÜ (projektijuht
Robert Mirski ja arhitekt Karina Mamontova),
sisearhitektid olid Airita Aim ja Gea Grents
ning haljastuse projekti tegi maastikuarhitekt
Sulev Nurme.
Hoone energiatõhususe parendamiseks eraldas SA keskkonnainvesteeringute Keskus CO2
energiatõhususe meetmest 293 260 eurot.
Kokku läks lasteaia renoveerimine maksma
3 051 421,09 eurot. Ehitasid Tesman AS, Tesman Ehitus OÜ ja Level AS.
Ühesõnaga – kõik on justkui uus septembrikuus, kuigi tegelikult on tegu vana hoonega.

Kuressaare lasteaedadel ring peal
Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia rekonstrueerimisega saame taaskord anda laste käsutusse uuenenud õpikeskkonna. See on suur võit,
kui lasteaia ruumiprogramm toetab kaasaegse
õppekasvatustöö läbiviimist, laste ja töötajate
heaolu ning lapsevanema usaldust, et meie laste
argipäev on arendav ja turvaline.
Ehkki paljus on lasteaia vajadused läbi räägitud
juba projekteerimise käigus, annab arhitektide
loodud projekt võimalusi erinevatel korrustel
asetsevaid väiksemaid ruume loovalt ja funktsionaalselt ümber mängida, mis 112 lapse vajadusi arvestades loob nii põnevust kui ka eraldumise võimalusi.
Lasteaia sisekujundus pakub äratundmisrõõmu
juba rühma ukselt, sest Tuulte Roosi piirkonnale
omasena ja lastele tuttavates värvides põllulilled
ei anna eksimisvõimalust, vaid juhatavad sujuvalt oma rühma. Samas on ka avastamist, kuhu
sai köök, kuidas liigub toit rühma ja kustkaudu
pääseb basseini.
Lasteaia õueala sai mitme atraktsiooni ja väljakuga rikkamaks, mis edaspidi võimaldab rohkem
aktiivset õues olemise aega.
Kuuerühmaline Tuulte Roosi lasteaed rekonstrueeriti viie Kuressaare lasteaia hulgast viimasena. Praegu oleme arhitektidega loomas uut
ruumilahendust Leisi piirkonna lastele Leisi kooli
ruumides.
Maiu Raun
alusharidusnõunik

arkuse- ja teadmistepäev on seljataga ning
oleme astunud üheskoos üle uue õppeaasta lävepaku. Loodetavasti tuleb tänavune
aasta parem kui eelmine. Või kui mitte parem,
siis vähemalt heas mõttes tavaline: lapsed saavad
koolis käia ning õpetajad neid klassiruumis silmast silma õpetada ja julgustada.
Möödunud kevad oli erakordne. Me kõik õppisime: kes ekraani vahendusel päriskoolis, kes
elukoolis. Olime küll üksteisega pidevalt ühenduses, aga samas siiski kaugel, sest me pidime
hoidma distantsi. Enda ja teiste tervise huvides.
Seetõttu jäi sageli puudu inimlikust soojusest
ning õpetajate ja õpilaste vahetutest kontaktidest. Küll aga said emadest ja isadest õpetajad.
Koduõpetajad. Aitäh teile kõigile! Me saime
hakkama. Kõik koos.
Haridus on vundament, millele ehitatakse tulevik – nii iga noore inimese kui ka Saaremaa
tulevik. Samas on kool midagi palju enamat kui
pelgalt koht, kust saadakse hea haridus. Koolist
leitakse endale sõbrad kogu eluks, seal arendatakse erinevaid oskusi ja leitakse oma kutsumus
huviringides: olgu selleks sport, muusika, tantsimine, väitlemine, etlemine või miski muu.
Saaremaa koolidest saab hea hariduse. Meie
õpetajad teevad oma tööd südamega, meie õpilased tahavad õppida ning osalevad aktiivselt ja
edukalt huvitegevuses. Loodan, et õppimis- ja
õpetamisõhin jääb meiega kogu eluks. Kiiresti
muutuvas maailmas teistmoodi ei saa.
Jätkugu kõigil – koolijuhtidel, õpetajatel, tugipersonalil, õpilastel ja lapsevanematel – aega,
tarkust ja oskust teha õigeid valikuid, eristada
olulist ebaolulisest, kuulata, mõista, märgata,
hoolida ja aidata.
Ilusat uut kooliaastat, Saaremaa!
Mikk Tuisk
vallavanem

Austatud koolirahvas,
õpilased ja lapsevanemad!

U

ue kooliaasta algus on kätte jõudnud. September oma uute vihikute ja õpikutega,
numbri võrra suurema kingapaari ja kleidiga. Suviselt soe sügis pakub sel aastal pinget
nii uutele tulijatele kui juba kogenud koolilastele
ja õpetajatele. Küllap vajab nii mõnigi õppetükk
järele aitamist ja nõuab nii õpetajalt kui õpilaselt
rahumeelset ja kannatlikku meelt. Ometi peab
aega võtma ka selleks, et jagada kogemust üksi
õppimise ja vastutuse võtmise kohta. Käesolev
kooliaasta on uute mälestuste talletamise ja jagamise aasta, säilitagem seda.
Lapsevanemad on nüüd aga rohkem kui kunagi varem kolmnurga tõsiseltvõetav lüli. Küllap nii mõnigi täiskasvanu on lapse kõrval läbi
töötanud keemia ja geograafia õpiku, lugenud
koos lapsega ajaloo ja kohustusliku kirjanduse
teoseid. Hoidke seda tarkust meeles! Peame sellekski valmis olema, et teie abi on vaja ka sellel
õppeaastal, vahest isegi koolis tahvli ees. Koostöö on meid kevadest läbi suve tänasesse päeva
toonud, nii saame hakkama ka edaspidi, igaüks
ikka oma oskuste ja teadmiste kohaselt, üksteist
toetades ja austavalt koheldes.
Teadmisterohket ja põnevat kooliaastat!
Helle Kahm
abivallavanem

Toredat
kooliaastat!
Saaremaa Teataja
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Kohaliku omaalgatuse programmi
2020 sügisvoor on avatud

Alates üleeilsest, 1. septembrist 2020 on ametlikult avatud
kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020 sügisvoor.
KOPi eesmärk on toetada tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teket ja püsimist ning programmist
toetatakse tegevusi, millega panustatakse
•kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu,
•kogukonna identiteedi tugevnemisse,
•tõhusama koostöö tekkesse,
• kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse,
•kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetusi saab taotleda 1) kogukonna arengu ning 2)
elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu. Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama
koostöö tekkesse.
Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse
ning kogukonnaliikmete vajalike teenuste pakkumisse.
Maksimaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud projekti kohta on 2500 eurot ja meetmesse 2 esitatud projekti
kohta 4000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr
on 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.
Traditsiooniliselt korraldatakse ka seekord huvilistele
programmi infopäev, mis toimub 14. septembril 2020
algusega kell 15 Lossi tn 1 saalis.
Taotlused koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile kop@saaremaavald.ee hiljemalt
1. oktoobril kella 16.30ks.
Täpsem info (sh taotlusvormid) on valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.
Lisainfo: tel 452 5032, renate.pihl@saaremaavald.ee
(Renate Pihl, Saaremaa Vallavalitsus) või tel 452 0573,
helje@sasak.ee (Helje Pent, SA Saare Arenduskeskus).
Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist

Vallavalitsus ootab ettepanekuid
kriisikommunikatsiooni arendamiseks

Möödunud kevad oli meie kõigi jaoks erakordne ning
tõestas, kui oluline on kriisiolukorras kommunikatsioon.
Eriti siis, kui oleme silmitsi millegi uue ja tundmatuga
ning infot on korraga palju ja vähe.
17. augustil moodustati komisjon, mille ülesanne on
tõkestada Saaremaa valla territooriumil COVID-19 levikut ja lahendada sellega seonduvaid sündmusi. Komisjoni
ülesanne on ka elanikkonna teavitamine. Et saarlasteni
jõudev info vastaks nende vajadustele, ootame tagasisidet
kevadisele kriisikommunikatsioonile ning ettepanekuid
selle kohta, mida ja kuidas edaspidi paremini teha.
Oma ettepanekuid saab esitada aadressil http://bit.ly/
saarekriisikom.

VALLAVOLIKOGU
Vallavolikogu 27. augusti 2020 istungil

• Valiti salajasel hääletamisel vallavolikogu haridus- ja
noorsootöökomisjoni esimeheks Andres Hanso ja aseesimeheks Mart Maastik.
•Arvati volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmeteks Viljar Aro ja Madis Kallas ning Kuressaare linnakodaniku komisjonist välja Taniel Vares.
•Viidi läbi Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve, kogumahuga 316 855 eurot, I lugemine ja suunati see II lugemisele.
• Kinnitati Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat
olukorda ning arengut järgneval 12 aastal.
• Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Nasva
aleviku Sadama tee 24, 24a ja 26 ning Upa küla Kooli tee 3
detailplaneeringud.
•Tunnistati kehtetuks Sõrve-Hindu küla Neeme, Kuressaare linna Kohtu tn 29a ja Kuressaare linna Kase tänava
detailplaneeringud.
• Osaliselt tunnistati kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 12. augusti 2008. a korraldusega nr 470 kehtestatud
Marientali tee 1 ja 1a detailplaneering.
•Anti luba Maaelu Edendamise Sihtasutusele kinnisasjade omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise
seaduse § 4 lõike 6 kohaselt Lümanda ja Salme piirkonnas.
• Muudeti Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2018. a määrust nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“, et vallavalitsus saaks 2020. aastal esitada
arengukava muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia eelnõu
volikogu novembrikuu istungile.
• Kinnitati Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus. Kool on Kallemäe kooli õigusjärglane ning tegutseb tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilaste põhikoolina.
•Muudeti Pärsama lasteaia põhimäärust ja kinnitati lasteaia täiendavaks tegutsemiskohaks Leisi alevik.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

3. september 2020

Tunnustati maakonna
parimaid haridustöötajaid
Meelis Kaubi
Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik

S

aare maakonna hariduskonverentsil,
mis toimus 26. augustil Kuressaare
kultuurikeskuses, tänati ja tunnustati ka parimaid haridustöötajaid.
Üleriigilise ja maakondliku üldhariduse ning kutsehariduse tunnustussüsteemi
„Eestimaa õpib ja tänab“ mõte väljendub
hästi logos: väike poiss hoiab peopesal
maakera. Kogu maailma teadmised siinsamas, käeulatuses. Ja vastupidi: tänu
teadmistele on kogu maailm siinsamas,
käeulatuses, mine ja valluta. Tõsi, enne
tuleb kõvasti õppida, ja on suurepärane,
kui leidub inimesi, kes õppijat igakülgselt
aitavad ja toetavad.
„Eestimaa õpib ja tänab“ märkab ja tõstab esile üld- ja kutsehariduse valdkonnaga seotud inimeste tegevust ja väärt
ettevõtmisi. Tunnustussüsteem on kahetasandiline – maakondlik ja üleriigiline.
Tunnustusi jagatakse igal aastal 12 kategoorias (aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassiõpetaja, aasta klassijuhataja, aasta põhikooli aineõpetaja, aasta gümnaasiumi
õpetaja, aasta kutseõpetaja, aasta tugispetsialist, aasta huvialaõpetaja, aasta õppejõud, aasta õppeasutuse juht, aasta haridustegu, aasta hariduse sõber) ning alates
sellest aastast lisandus riiklik haridustöötaja elutööpreemia (üleriigiline tasand).
Saare maakonnas esitati õpetajate nominente 21, kaheksas erinevas kategoorias.
Lasteaiaõpetaja nominentideks on Kätri Pukk ja Vilve Aavik-Vadi Pargi lasteaiast ning Sinaida Koppel Tuulte-Roosi
lasteaiast.
Saare maakonna aasta lasteaiaõpetajaks 2020 valiti Sinaida Koppel, kes on
professionaalne, pühendunud, loov ja
hooliv, võitnud nii kolleegide kui perede
südamed.
Klassiõpetaja nominentideks esitati
Katrin Õitspuu ja Tiia Kuris Leisi koolist,
Lelet Aavik-Part KGst ning Mariliis Oder
Salme põhikoolist.
Aasta klassiõpetajaks 2020 sai Lelet Aavik-Part, kes on silma paistnud energilise,
innovaatilise ja koostööalti õpetajana ning
olnud paljude põnevate ja uuenduslike
ettevõtmiste algataja.
Klassijuhataja nominendid on Bret Paas
Kuressaare ametikoolist ja Külli Mänd
KGst.

Aasta põhikooli aineõpetaja 2020 on tõeline „maa sool“ Janno Tuulik, kes õpetab Lümanda põhikoolis loodusaineid ja on ka haridustehnoloog. Tunnustuse annavad talle üle abivallavanem Helle
Kahm ja registrispetsialist Helen Vainula. Foto: Gert Lutter

Aasta klassijuhataja 2020 on Bret Paas,
kes on uhke oma ameti üle ja armastab seda, mida teeb, ning on oma avatud
oleku, positiivsuse, hea suhtlemisoskuse,
huumorimeele ja aktiivse eluviisiga eeskujuks nii õpilastele kui kolleegidele.
Põhikooli aineõpetaja nominentideks
esitati Tiia Kuris ja Tiina Oks Leisi koolist,
Janno Tuulik Lümanda põhikoolist, Reeli-Alli Kaesvelt SÜGst, Kristiina Lindmets
Kahtla LPKst ja Luule Lahe Kuressaare
VKst.
Aasta põhikooli aineõpetaja 2020 on
Janno Tuulik, kes on tõeline „maa sool“,
innustades isikliku eeskuju, rahulikkuse ja
huumorimeelega kõiki elukestvalt õppima
ja kes tulevikku vaadates väärtustab kodukohta, keskkonnahoidu, inimlikkust.
Huvialaõpetaja nominentideks on Kairit
Levit Orissaare muusikakoolist ja Kersti
Truverk SÜGst.
Aasta huvialaõpetaja 2020 on Kersti
Truverk, kes on põhjus, miks Saaremaa
noorte rahvatantsurühmades on silmapaistvalt säravad ja õnnelikud noored, kes
on uhked oma saavutuste üle.
Kutseõpetaja nominendid on Elle Mäe
ja Jane Mägi Kuressaare ametikoolist.
Aasta kutseõpetaja 2020 on Jane Mägi,
kes on nii Kuressaare ametikooli kui Eesti
kutsehariduse ettevõtlusõppe arendaja, kelle panuseks on kutsehariduse uue
ettevõtlusõppe metoodika ja materjalide loomine, õpetajate koolitamine ning

mentorina toetamine.
Õppeasutuse juhi kategoorias esitati üks
nominent Pargi lasteaiast ning aasta õppeasutuse juht 2020 on Külli Poom, kes õppejuhina on huvitatud Pargi lasteaia hea
maine kujundamisest ja selle hoidmisest
ning soovib leida laste arendamiseks ja individuaalsusega arvestamiseks parimaid
meetodeid.
Hariduse sõbra kategoorias esitati samuti üks nominent Pargi lasteaiast ja aasta
hariduse sõber 2020 on Vilve Aavik-Vadi,
kes on energiline, kaasahaarav ja kastist
välja mõtlev. Need on vaid üksikud märksõnad, millega saab iseloomustada aasta
hariduse sõpra.
Kõik aasta õpetajad saavad kutse ka üleriigilisele Aasta Õpetaja Galale.
Pikaajalise tulemusliku töö ja kauaaegse haridusasutuse juhtimise eest pälvivad
Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirjad Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor
Viljar Aro ja Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia direktor Helle Karu.
Saaremaa valla tänukirjad kauaaegse tulemusliku lasteaia juhtimise eest anti üle
Kuressaare Rohu lasteaia direktorile Anne
Maripuule ja Salme lasteaia direktorile
Maret Seemanile.
Äramärkimist väärivad ka kaks koolijuhti. 15 aastat koolijuhina täitus Kaali
kooli direktoril Kristine Järsul ja kümme
aastat Orissaare gümnaasiumi direktorina
juhtinud Marjana Priil.

Hariduse tulevik: vaikne hääbumine või uus tulemine
Arvestades, et haridus ja kõik sellega seotu
on ääretult konservatiivne valdkond, maalis 26. augustil toimunud Saaremaa hariduskonverents saare hariduse tulevikust
küllaltki optimistliku pildi. Raske öelda,
kas tegemist oli konverentsi moderaatori Hendrik Aguri energilise stiiliga või oli
selleks kevadise koroonakriisi loodud uus
reaalsus, kuid kõik ettekanded ja ka saalist
kõlanud mõtted ja küsimused jätsid mulje,
et saare haridustöötajad on ees ootavate
muutuste suunas avatud.
Saaremaa haridussüsteemi lähituleviku kõige suuremaks muutuseks on 2021.
aastal avatav riigigümnaasium. Kui selle
muutusega seoses oli kellelgi veel mingeid
küsimusi, siis pärast seekordset konverentsi oli vastuseid juba kindlasti rohkem,
sest pooled konverentsi ettekannetest olid
keskendunud puhtalt riigigümnaasiumite
toimimisele ja aktiivset diskussiooni jagus.
Esmalt rääkis päeva moderaatori rollis
olnud Hendrik Agur Kohtla-Järve riigigümnaasiumist. Saaremaa uue riigigüm-

naasiumi direktori Ivo Visaku ettekanne
tundus loomuliku jätkuna Aguri sõnumile, mis puudutas üldist huvi õppimise vastu. Visak läks sellesse teemasse palju sügavamale sisse ja tõi oma ettekandes välja
mõiste, mida kooli ja hariduse kontekstis
väga tihti ei kohta või kui üldse kohtab –
„disainmõtlemine“. Disainmõtlemine lühidalt tähendab iga protsessis osaleja aktiivset ja süstemaatilist sekkumist protsessi
paremaks muutmisel.
Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleri Robert Lippini ettekanne mõjus
päeva alustuseks nii publikule kui ka järgnevatele ettekandjatele ergastavalt nagu
kange kohv. Kindlasti oleks asekantsleri
poolt esitatud andmete järgi olnud kergem näha tulevikku tumedates värvides:
üldine pilt näitab õpilaste arvu vähenemist, õpetajaskonna jätkuvat vananemist
ja vähenemist. Lisaks sellele, et Saaremaa
õpetajaskond on Eesti keskmisega võrreldes oluliselt vanem, on see ka laias plaanis
madalama kvalifikatsiooniga.

Hilisemas vestluses asekantsler Lippiniga ütles ta veelkord, et reaalsust ei tasu
ilustada ega ka mitte üle dramatiseerida.
Meile ei pruugi need arvud meeldida ja
me ei taha neid uskuda, kuid numbrid on
need, mis nad on. Õpilaste arvu langusega üldhariduskoolides peab paratamatult
arvestama. Meie haridussüsteem on üles
ehitatud kuni 220 000 õpilasele üldhariduskoolides, kuid tänavu läheb meil kooli
üle vabariigi 150 000 õpilast. Selline olukord tahes-tahtmata toobki endaga kaasa
kas siis vaikse hääbumise või siis loomegi
täiesti uue süsteemi, mis arvestab sellega,
et meie koolisüsteemis on kolmandiku
võrra vähem õpilasi.
Kuid eks iga haridusvaldkonnas tegutsev inimene peab juba oma olemuselt olema see, kes näeb tulevikku oluliselt paremana, kui olevik võimaldab. Nii jääbki üle
soovida kõikidele haridustöötajatele jõudu
ja kindlat meelt uueks õppeaastaks.
Valmar Kass
kommunikatsiooni peaspetsialist

Kõik sotsiaalvaldkonna taotlusvoorus esitatud taotlused said rahastuse
25. augustil toimunud vallavalitsuse istungil kinnitati 2020. aasta sotsiaalvaldkonna II taotlusvooru tulemused. 30.
juunist kuni 26. juulini said mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud
taotleda Saaremaa valla eelarvest toetust
sotsiaalvaldkonnaga seotud tegevusteks
ja üritusteks. Sotsiaalvaldkonna jaoks
on prioriteetsed tegevused, mis toeta-

vad erinevate sihtgruppide igapäevast
toimetulekut.
Sotsiaalvaldkonna II taotlusvooru mahuks oli 18 000 eurot. Laekus 14 taotlust
ning valitsus otsustas rahastada kõik taotlused. Viis taotlust rahuldati täies mahus
ning üheksa taotlust sai osalise rahastuse.
Täies mahus toetati neid projekte, mis
keskendusid valdkondliku arengukava

eesmärkide saavutamisele, kus taotlus oli
uudne ning sotsiaalvaldkonna jaoks prioriteetne ja taotluse kulud on vajalikud,
mõistlikud ning kulusäästlikud.
Sotsiaalvaldkonna I taotlusvoor tühistati eriolukorra tõttu.
Valmar Kass
kommunikatsiooni peaspetsialist
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Kuidas möödus turismisuvi
Milliseks kujuneb Saaremaa
selleaastane turismisuvi, ei
oleks mais julgenud tõenäoliselt keegi ennustada. Nüüd, mil
hooaeg hakkab läbi saama, võib
enamik turismiasjalisi kergendatult ohata. Olukorda arvestades läks suvi päris hästi.

Taastumine kergem kui Tallinnal
Sama kinnitavad ka paljud saare turismiettevõtjad. Mai oli turismi mõttes üsna olematu.
Juunis hakkasid külalised vaikselt liikuma ja
juuli-august olid täitsa töised. Turismi kiirele taastumisele andis panuse ka üle keskmise
hea ilmaga suvi. Külastajate profiil oli sel suvel mõnevõrra teistsugune. Kuna Saaremaal
on üle poole turistidest ka varasemalt olnud

MTÜ-st Visit Saaremaa kasvas välja vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistus, mille juhi Helina
Andruškevitšuse (vasakult esimene) eestvedamisel jätkavad valla struktuuris senised MTÜ töötajad Kati Aus,
Riine Rander ja Kristina Mägi. Eveli Jürisson (keskel) siirdub sügisest uutele väljakutsetele. Foto: Irina Mägi

eestlased, oli meie lähtepositsioon üsna hea ja
taastumine kergem kui näiteks Tallinnal, kus
väliskülaliste arv on olnud väga suur.

oluliselt suurem kui varem.
EASi turismiarenduskeskuse uuringute
koordinaator Piret Kallas ütles: „Peamine tegur Läti ja Leedu puhul on ilmselt see,
et inimesed tahtsid lihtsalt vaheldust
Mai oli turismi mõttes üsna olematu. Juunis ja otsisid häid pakkumisi kodumaast
kaugemal (isegi kui kodumaal on
hakkasid külalised vaikselt liikuma ja
soodsam). Võimalik, et Eestisse reisis
juuli-august olid täitsa töised.
Lätist ja Leedust jõukam sihtgrupp,
kes tavaliselt oleks reisinud Lääne- ja
Nii moodustasidki suurima osa sellesuvis- Lõuna-Euroopasse, kuid nüüd ei riskinud
test saarekülalistest just eestlased. Lätlaste ja kaugemaid reise ette võtta ja tuli vahelduseks
leedulaste osakaalu tõusu on maininud ka Eestisse. Nende jaoks ilmselt hinnatase polpaljud majutusasutused. Soomlaste arv see- nudki argument, taheti lihtsalt kodust eemale
vastu on märgatavalt vähenenud. Turismiette- saada.“
võtjate tagasisidele sarnaneb ka Saaremaa turismiinfokeskuse statistika. Kolme suvekuuga Soomlased püsisid kodumaal
on infot käinud küsimas veidi üle 2000 kü- Soome turistid reisisid eelkõige kodumaal
lastaja, kelle hulgas eestlaste arv on sel suvel Juuni keskpaigani kehtis ka Soome valitsuse
soovitus välismaale mitte reisida ja inimesed
pidid reisilt saabudes jääma vabatahtlikku
eneseisolatsiooni. Ilmselt mängib rolli ka see,
et Soomest reisib meile palju vanemaid inimesi ja nemad on eriti ettevaatlikud.
Enim broneeringute tühistamisi ja reiside
kampaania #postkaartsaaremaalt, mille käigus
ärajäämist oli grupireisijate ja välismaalaste
sai mandri-tuttavatele ja laiale maailmale näisegmendis. Eestlaste ja individuaalturistide
data, et suur osa inimesi jätkas oma igapäevaarvu suurenemine mõnevõrra küll leeventegevusi ja olukord ei olnud nii hull, kui tunduda
das seda olukorda, kuid sellest hoolimata oli
võis.
osade turismiettevõtjate jaoks suvi siiski üsna
Erilist tähelepanu pälvis paralleelselt käinutune. Tagasisidest on kuulda olnud lauseid:
vitatud kampaania #postkaartsaaremaa„Külastus on olematu“, „Kliente on varasemale, kus tuntud saarlased või Saaremaa fänte aastatega võrreldes palju vähem“.
nid saatsid oma head mõtted video abil
Samas on ettevõtjate suust kostunud ka
teele ning ütlesid, mida nad esimese asjarõõmsamas toonis sõnumeid: „Numbrid on
na teevad, kui nad saavad taas Saaremaad
küll väiksemad kui eelmistel aastatel, aga patt
külastada.
oleks viriseda“, „Kartsin hullemat, aga läks
Juunis toimunud välikampaania „Enneparemini kui eelmisel aastal“, „Suvi on läinud
gi Saaremaal torme nähtud. Tule ja ranüle ootuste hästi“, „Sel suvel tegime läbi aegadu meitel!“ visuaal annab ka väikseid vihjeid
de oma rekordtulemused“.
2021. aastaks planeeritavale viikingiaastale.
Võta siis nüüd kinni, kuidas selleaastane
Loodetavasti uuel aastal puhuvad juba soojeturismisuvi läks. Tundub, et hooaeg on olmad ja rahulikumad tuuled.
nud heitlik ja ettearvamatu, nagu 2020. aasta
üldisemalt.

Ennegi Saaremaal torme nähtud
Helina Andruškevitšus
turismi- ja turundusteenistuse juhataja

T

ormiline kevad räsis Saaremaal ka kõige kangemaid kadakaid, aga ega tubli saarlane, kelle mereõhk on tugevaks teinud, lase ennast tormist häirida.
Saarlased on kriisi jooksul olnud tublid. See jäi
silma ja kõrvu ning olen paljudelt selle kohta ka
kiidusõnu kuulnud, aga eks tulemused kõnelevad enda eest ise. Visit Saaremaa suutis küllaltki
kriitilise meediatähelepanu keskel saarte kuvandit optimistlikuna hoida ja teistele eeskujuks
olla.
Läbi erinevate mainekujunduskampaaniate
nii Eestis kui ka naaberriikides kõnetati tuhandeid ja kohaliku kogukonna toel võimendusid
sõnumid veelgi. Väga nutikalt oli lahendatud

Tunnustame taas Saare maakonna ettevõtjaid

E

ttevõtlusnädal ja Saare maakonna ettevõtete tunnustamine tuleb taas. Tegemist on kõrgeima kohaliku tunnustusega ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on
enim mõjutanud Saare maakonna elukeskkonda, inimeste heaolu, suurendanud elanike
tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele ning aidanud kaasa maakonna
positiivsele ja tasakaalustatud arengule.
Võitlus nähtamatu vaenlasega ja kehtinud
piirangud on eeskätt Saaremaa ettevõtjaid
käesoleval majandusaastal eriliselt mõjutanud. Tänased majandusprognoosid on küll
oluliselt optimistlikumad, kui varakevadel
ette nähti, kuid kindlasti leidub neid, kellel
sellest kõigest väga keeruline väljuda on. Siseturismi kasv ja suurepärane suvi üllatasid tõenäoliselt meid kõiki. Kindlasti on ettevõtjaid,
keda uudne olukord negatiivselt puudutanud
pole, ning neidki, kes sellest kõigest hoopis
võitsid. Rasked ajad sünnitavad uusi lahendusi ja innovatsiooni. Seda oleme juba näinud
ja näeme kindlasti veel. Visaduse, püüdluste
ja keeruliste olukordade seljatamise eest tuleb ettevõtjaid märgata ja tunnustada. Ettevõtlikkust tuleb esile tõsta ka majanduslikult

KÜSIMUS

Miks Saaremaale on vaja
Toetava Hariduse Keskust?

Kristina Mägi
turismispetsialist

Statistikaameti majutuse arve suve osas veel
pole, seega nende põhjal midagi ennustada
ei saa. Küll aga annab esmased numbrilised
suunad kätte praamide üleveostatistika.
Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles:
„Saartele kehtestatud piirangute kadumise
esimesed päevad näitasid kohe suurt huvi
saartele liikumise osas ja olime ise mahtude
taastumise osas optimistlikud. Kokkuvõttes on aga kriisijärgne taastumine läinud üle
ootuste hästi – viimaste nädalatega on sisuliselt taastunud juba ka eelmise aasta rekordilised mahud. Välismaalaste hulgas on tajutavalt olnud suurim kasv Leedust pärit turistide
osas, aga ka lõunanaabrite lätlaste huvi saarte
külastamise vastu on tunnetuslikult olnud
suurem. Samas soomlaste arv väiksem just
grupi- ehk bussireiside vähenemise tõttu.“
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keerulistel aegadel.
Saare Arenduskeskus on kohalikke ettevõtlusauhindu jaganud juba 2010. aastast, mil
üleriigilise ettevõtlusnädala raames on nomineeritud tublimad tegutsejad tiitlitega „saare kange“, „saare nokkija“, „saare punnija“,
„saare startija“, „laada lahe“ ja „saare turundustäht“. Väikese tögamisena on erinevatel
aastatel välja antud ka „saare sohkija“ tiitel,
mille on saanud mõni mandri ettevõte, kes
oskuslikult ehib end võõraste sulgedega. Selle
nominatsiooni eest on näiteks Altia Eesti võtnud kätte ja renoveerinud Saaremaal erinevaid tuulikuid, et nende võõraste sulgede eest
kohalikele sümpaatne kummardus teha.
Erinevaid tunnustusi on Saaremaal jagatud
teisigi. Alates 2019. aastast otsustasime aga
need kõik üheks tervikuks siduda ning koostöös Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Saarte Koostöökogu ja kohalike omavalitsustega täname
ka sel aastal meie parimaid ettevõtteid ühiselt,
sõltumata tegevusvaldkonnast. Kategooriaid
on sel korral 12 ja kandidaate võib esitada
igaüks meist kuni 20. septembrini aadressil
www.minusaaremaa.ee.
Rainer Paenurk
SA Saare Arenduskeskus juhataja

Kategooriad:

1. Saare maakonna aasta eksportĳa
2. Saare maakonna aasta startĳa
3. Saare maakonna aasta tööandja
4. Saare maakonna aasta investeering/investeerĳa/arendusprojekt
5. Saare maakonna aasta uuendaja/novaator/rohetehnoloogia rakendus
6. Saare maakonna aasta turundustegu/
koostööprojekt/turundaja
7. Saare maakonna aasta inimene või tegu
turismis
8. Saare maakonna parim toiduaine
9. Saare maakonna parim toode/teenus
10. Saare maakonna parim maksumaksja
(kaks auhinda: kuni 15 töötajat ja 15+ töötajat)
11. Saare maakonna aasta ettevõte
12. Haridusuuendus või noorte ettevõtlikkust edendav tegu

S

aaremaal on kolmkümmend seitse haridusasutust ning kõigis
neis arendatakse ja haritakse
meie eneste lapsi, noori ja
tänapäevase kombe kohaselt
ka elukestva õppe tuules täisealisi kogukonna liikmeid
Helle Kahm
nii kohapealt kui mandrilt.
abivallavanem
Mõned on riigikoolid, nagu
Kuressaare ametikool ja TalTech EMERA meremajanduse keskus, ehitusjärgus on riigigümnaasiumina Saaremaa gümnaasium.
Meil on mitu erapakkujat, nagu eralasteaed
Kõige Suurem Sõber, MTÜ Metsküla Lastehoid, Luce kool ja Naerusuu lasteaed. Ülejäänud lasteaiad ja koolid kuuluvad Saaremaa
valla haldusalasse. Märkimata ei saa jätta ka
meie kogukonda rikastavaid erinevaid huviharidust pakkuvaid asutusi: kunsti-, muusikaja spordikoole.
Oluline lüli haridusruumis
Endine Kallemäe kool, tänane Saaremaa Toetava Hariduse Keskus on üks oluline lüli meie
mitmekesisest haridusruumist. Kooli pidamine tuli ametlikult valla haldusalasse üle alates
1. septembrist 2020. Praegu tegutseb kool kahes asukohas – Kallemäe külas ja Kuressaare
linnas aadressil Suur-Põllu 4.
Positiivne on see, et haridus- ja teadusministeerium riigikooli pidajana on arendanud
kooli tarbeks välja suurepärase kaasaegse taristu ning kooli, koos oma korrastatud ja lapsesõbraliku ümbrusega, on nimetatud hellitavalt
ka Saaremaa hariduse spaaks. Kallemäe kool
oli Saare maakonnas ainus kool, kus õpe toimus seni vaid põhikooli lihtsustatud riikliku
õppekava alusel lihtsustatud, toimetuleku ja
hooldusõppena. Lisaks on ja jääb kool Saare
maakonna jaoks kompetentsikeskuseks haridusliku erivajadusega laste õpetamisel ja arendamisel toimetulevateks ja vastutustundlikeks
kodanikeks.
Põhjuseid, miks otsustati Saaremaa Toetava
Hariduse Keskus liita Saaremaa valla haridusasutuste võrku, on erinevaid ja mitmeid. Haridus- ja sotsiaalvaldkonna vaates tagab liitmine meie erivajadustega õpilastega arvestamisel
veelgi mitmekesisemate võimaluste pakkumise ning kitsaskohtade ladusama korraldamise.
Tegemist hakkab olema põhikooliga, mis
pakub edaspidi haridust nii tõhustatud kui erituge vajavatele õpilastele. Põhimäärus võimaldab haridust pakkuda nii riikliku kui lihtsustatud riikliku õppekava alusel ja seda vajadusel
ka noorematele kui põhikooliealistele. Kool
pakub vajadusel ka majutust, mille kasutus
ei saa olla kunagi lapse ja lapsevanema jaoks
esmane valik, kuid mille olemasolu vajadust
mõne juhtumi puhul samuti ei maksa eitada.
Tähtis on järjepidevus ja kõrge kvaliteet
Kooli järjepidevuse ja kõrge kvaliteedi tagamiseks jätkavad koolis senine juht Kaire Kiil,
samuti senised õpetajad ja tugimeeskonna
liikmed. Asutus on endale seadnud kõrged
eesmärgid, pakkudes sealjuures tuge ja teadmisi kogu valdkonnale, nõustades kõiki haridusasutusi, tehes selleks koostööd kogu Saaremaa valla haridus- ja tugivõrguga nii kodudes
kui koolis.
Innovaatilisus, edasiviivatele haridusuuendustele avatud ning pidevas arengus olev
kool-oskusteabekeskus soovib õpilastele pakkuda vajaduspõhiseid tugiteenuseid, tagamaks
parimad võimalused põhihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks.
Sealjuures võib õpilane vajada tuge vaid mõni
kuu või aasta, et pärast oma kodukoolis õppeteed jätkata.
Kogu haridusvaldkond Euroopas ja ka Eestis
on üle läinud ja järjekindlalt arendamas kaasava hariduse põhimõtteid, nii on ka Saaremaa
oma haridusvõrgu üles ehitanud teaduspõhistele, inimlikele ja isiksust toetavatele alustele.
Muidugi on veel vaja uusi praktikaid arendada ja katsetada, seda saab teha iga päev
läbi uue omandamise ja selle töös kasutamise. Kaasava hariduse lahendused ei ole lihtsad
ega kergelt planeeritavad. Kaalutletult ja ausalt
ressurssidele, sh inimestele, eelarvele, taristule
jne otsa vaadates saab teha ka mõistlikke otsuseid. Koostöö, tahe ja usaldus on need, mis
meid kohale viivad.
Kõik eeldused hästi toime tulla on Saaremaal
olemas.
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ARVAMUS
Saaremaa gümnaasiumi
järgmised sammud

G

ümnaasiumi ehitus
on alanud! Kel vähegi huvi, võib kiigata Väljaku tänav 8 platsile,
kus ehitaja Nordecon juba
toimetab. Ühtlasi on vahepeal toimunud Saaremaa
Gümnaasiumi õppejuhi vaIvo Visak
limised, kus kaheteistkümne
Saaremaa
kandidaadi seast valiti välja
Gümnaasiumi
Kuressaare Gümnaasiumi
direktor
vilistlane Laura-Liisa Perova, kes on pikemalt töötanud mandril Kadrioru Saksa Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Toimetame alates 10. augustist
juba ühiselt kooli tervikkontseptsiooni kallal
ning valmistame ette järgmisi samme selleks,
et jõuaksime tulevaste õpilaste ning kogukonnaga laiemalt selle avalikustamiseni aasta
lõpus.
Soovitan hoida silma peal ka meie Facebooki
lehel „Saaremaa Gümnaasium“, kuhu jookseb
kõige viimasem info, mis puudutab kooliga
seonduvaid arenguid, ning mis on üheks keskkonnaks tulevastele Saaremaa riigigümnaasiumi personali puudutavatele värbamistele.
Septembris ja oktoobris on plaanis teha ring
peale kõigile Saaremaa põhikoolidele ning
gümnaasiumitele, et saaksime õpilastelt tagasisidet meie ideedele ning kuuleksime ära
nende ootused ja hirmud uue kooli ees. See
annab ühtlasi selge pildi, millist koolikultuuri
nemad ootavad ning kuivõrd kattub see meie
visioonidega.

Septembris ja oktoobris on plaanis
teha ring peale kõigile Saaremaa
põhikoolidele ning gümnaasiumitele,
et saaksime õpilastelt tagasisidet
meie ideedele ning kuuleksime ära
nende ootused ja hirmud uue kooli ees.
See annab ühtlasi selge pildi, millist
koolikultuuri nemad ootavad ning
kuivõrd kattub see meie visioonidega.
Laiem kogukonna kaasamine toimub oktoobri teises pooles, mil juba ka õpilaste ideedega täiendatud kontseptsioon jõuab koostööüritusel avalikkuse ette ning toimuvad
viimased ettevalmistused tervikkontseptsiooni
avalikustamiseks vallas.
Värbamiskampaaniaga alustame hiljemalt
detsembri alguses ning suurem osa intervjuudest ja värbamistest on soov ära teha 2021.
aasta jaanuari ning veebruariga. Kandideerimissõela läbinutega sõlmitakse uued lepingud
juba kevadel, kuid tööleasumise aeg on august
2021.
Uus meeskond tuleb esimest korda kokku
märtsis, mil alustatakse meeskonna ühiskoolituste ja ühisväärtuste sõnastamisega. Ühiskoolitused toimuvad veel ka mais ja paaripäevasena augustis. Seejärel peaks uuel kooliperel
olema võimalus sisse kolida vastvalminud koolimajja, et teha viimased ettevalmistused 1.
septembri avapauguks.
Igav igatahes pole!
26. augustil rääkisin Saaremaa valla hariduskonverentsil veidi pikemalt mõtteviisist, mida
koolijuhina ka uue kooli õpetajates kõige enam
otsin. Selleks on avatud meel ise õppida uusi
asju ning olla piisavalt julge katsetama ka neid
meetodeid, mida varem pole isiklikult proovinud. Ainult sellise suhtumisega saame ise
luua keskkonna, milles õpilastes kasvab oskus
olla paremad tulevikuga kohanejad ning osata
muutuseid uurida ning vajadusel neid ka ise
esile kutsuda.
Konverentsil rääkisin veidi enam ka disainmõtlemisest, mis ühelt poolt on küllaltki
hea laia tähendusväljaga, kuid samas suurte
rahvusvaheliste disainiettevõtete maiguga (nt
IDEO), kus suure raha eest lahendatakse suuri
(teenuse)disaini väljakutseid.
Koolikontekstis pean pigem silmas loovat
probleemi lahendamise, võimaluste nägemise ja disainiprotsessi teadmist ja oskust. Nende meetodite kasutuselevõtuga koolis soovin
enam läheneda võimalustele ja probleemidele
kollektiivselt ning luua selget ja ühtset keelt,
kuidas nendega tegeleme ja milliseid küsimusi
endalt küsime, enne kui tööle asume.
Vastavasisulised sissejuhatavad koolitused
uuele meeskonnale on osa 2021. aasta kevadel
algavatest ühiskoolitustest.
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Mida noored suvel tegid ja
mida pakkusid noortekeskused?

Juunis ja juulis viidi läbi riigihange arendaja leidmiseks ning hankekomisjon valis
kolme pakkuja hulgast Infovõrgud OÜ pakkumise kogusummas 46 080 eurot, mille
tulemusena valmib detsembri lõpuks kogu
terviklahendus.

Kuressaare Noortejaama korraldatud Saaremaa Öpilasmalevasse kandideeris 108 noort,
aga töökohti jätkus ainult 58
noorele. Töövestluste läbiviimist toetas oma professionaalse abiga Töötukassa Saaremaa
osakond.
Anneli Meisterson
noortekeskuse Noortejaam juhataja
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Peamised tööandjad olid Kuressaare Linnamajandus, Lääne-Saare ANK, Kuressaare
ANK Noortejaam, Mustjala Lasteaed-Põhikool, Coop Saaremaa kauplused, Saaremaa
Muuseum ja Mihkli Talumuuseum Vikil,
eralasteaed Naerusuu ja ActiveLife.
Malevasse tööle tulnud noored olid erakordselt motiveeritud ning tagasiside tööandjatelt
oli äärmiselt positiivne. Maitsva kõhutäiega
kostitas malevlasi Saaremaa Veski ning lisaks
tööle said noored osaleda ühistegevustes pärast tööpäeva lõppu. Toimus pärimusgurmee
Mihkli Talumuuseumis Vikil, maleva pulm,
maleva olümpia ning Muhu õpilasmalevaga
ühine kokkutulek Asva viikingite külas. Kõige
uudsema ja veidi ekstreemse elamusena oli
malevlastel võimalus korraldada Saaremaa
Muuseumi lõviaugus filmiõhtu. Filmiks oli
loomulikult „Lõvikuningas“.
Toimus võrkpallilahing Muhu õpilasmalevaga ning Nasva jõel käidi SUP-laudadega.
Selleaastast malevat iseloomustavad ka äärmiselt motiveeritud rühmajuhid, kes lisaks
igapäevasele juhendamisele suutsid maleva
kokkutulekuks panna kokku bändi 7 Proovi
Hiljem.
Saaremaa Öpilasmaleva päevik on kõigile
nähtav Noortejaama koduleheküljel ning oma
kogemusi malevas on kirjeldanud noored ise.
Õpilasmalev sai teoks tänu headele koostööpartneritele, tööandjatele ja ENTK (alates
01.08 Haridus- ja Noorteamet) projektitaotlusvoorule Malevasuvi 2020.
Kaarmal kolm vahetust laagrit
Kaarma laagrikeskuses toimus kolm vahetust
Saaremaa noortelaagrit. Tegemist on juba traditsiooniliste laagritega, mida korraldab Lääne-Saare ANK (avatud noortekeskus). Laagris
osalejate sõnul oli sel aastal eriti meeldejääv
retk öisesse Koigi rabasse ning Pidula wakepargi ehk veepargi külastamine. Orissaares
toimus päevalaager Orissaare noortekeskuse
eestvedamisel. Tornimäe noortekeskuse eestvedamisel oli võimalik kaks päeva veeta mini-

Malevarühma ühine SUP-lauasõit Nasva jõel. Foto:
Erakogu

laagris Udriku laiul.
Haridus- ja Noorteameti avatud noorsootöö toetusvooru (kokku 15 000 eurot) projektitoetuse eest soetati erinevaid vahendeid avatud noorsootöö tegemiseks õues ja
noortekeskuste ümbruses, mis toetavad nii
traditsioonilisi huvisid kui aitavad arendada
uuenduslikke ja noorte seas tõusva trendiga
tegevusi (nt slack-batuut).
Uued slack-batuudid asuvad Kuressaare
rannanoortekas, Lääne-Saare ANKi laagrikompleksis Kaarmal, Orissaare, Valjala ja
Tornimäe noortekeskustes.
Uuenduslikud mudelid täies hoos
Kõige kauem oodatud unistus on teoks saanud – mobiilse noorsootöö (MoNo) buss
on teinud 31 väljasõitu erinevatesse Saare ja Muhumaa piirkondadesse, kus ei ole
noortekeskust.
Minecrafti stiilis kujundusega ratastel noortekeskuses on erinevad võimalused ja vahendid noorsootöös osalemiseks ning vaba aja
veetmiseks. Väljasõitudel on selgitatud välja
noorte vajadused ja huvid ning sellest lähtuvalt hakkab MoNo buss pakkuma noorsootöö
teenust. Noorsootöötajad on saanud koolituse
ja praktika MoNo bussiga sõitmiseks.
Harjumaa, Saare- ja Muhumaa ning Hiiumaa koostöögruppide ühine eesmärk on välja töötada innovaatilise lahendusena noorteinfo rakendus, mis hõlmab üle-eestilist
veebiportaali, infoäppi ja digimono (chatbot) noorteinfo ühtse platvormi loomiseks
ning info kättesaadavuse ühtlustamiseks ja
võrdsustamiseks.

Infohunt koondab piirkonna info
Loodaval veebiportaalil Infohunt on kogu
info koondatud piirkonnapõhiselt ühisesse
veebikeskkonda. Info on noortele lihtsasti
kättesaadav ehk ühe kliki kaugusel. Fookus on
eelkõige sündmuste ja ürituste kuvamisel, mis
on vastavuses noorte vajaduste ja huvidega.
Loodav veebikeskkond on rakendatav, kui
info on pidevalt uuenev ehk igas piirkonnas
koolitatakse välja noorsootöötaja, kes vastutab info sisestamise eest.
Veebilehe INFOHUNT mõiste lahti seletatuna on ka rahvusvaheliselt igati mõistetav,
sest hunt tähendab jahti ehk siis infot jahtima.
HUNT eesti keeles aga ühendab huviharidust
(lühend HU) ja noorsootööd (lühend NT).
Lisaks on välja töötatud ka Infohundi logo,
mis kujutab asukoha ehk lokatsiooni märki
ning hundi käppa. Selle valisid noored 18 erineva kavandi hulgast.
Mobiiltelefoni rakenduse ehk noorteinfo
äpi eesmärk on noorteinfo noortele kiiremini
ja lihtsamini kättesaadavamaks muuta ning
vältida info üleküllust. Seetõttu edastab äpp
infot noorele lähtuvalt tema asukohast, vanusest ning märgitud huvidest ja eelistustest
erinevates valdkondades (nt sport, kultuur,
meelelahutus, muusika jne).
Rakendus hõlmab ka gamification’i ja tunnustuse komponenti ehk rakenduses kajastuvatel üritustel osalemise eest saavad kasutajad
tunnustusmärke, mille eest on võimalik saada
auhindadeks erinevaid tegevusi erinevatelt
koostööpartneritelt. Üritustel osalejad saavad
äpis anda ka tagasisidet ja teha ettepanekuid
(noorte kaasamine).
Digilahenduse juurde kuulub chatbot, mis
on üks oluline osa noorteinfo veebilahendusest ja infoäpist. Chatbot’i kaudu saab noor
suhelda noorsootöötajaga anonüümselt. Algselt suhtleb noorega robot, kuid teatud „red
flag“ sõnadega asendub robot noorte veebijuhendaja/psühholoogiga. Chatbot annab
võimaluse noortele end avada ning saada
anonüümselt vastused küsimustele, mida täiskasvanult otse küsida ei julge.
Loodav trendikas terviklahendus pakub
kvaliteetset noorteinfot ning parandab selle
kättesaadavust. Koostöögruppide piirkondade noored on ise olnud mudeli
planeerimise ja testimise
juures, nendelt on küsitud
sisendit ning tagasisidet
ehk noored on olnud igas
etapis kaasatud.

Puudega inimestele rajati kalastuskohad
Kati Aus
turismispetsialist

L

oodusturismi objektide ligipääsetavuse
hõlbustamise projekti „Nature Access
to All“ raames tehti Saaremaal erivajadustega kasutajatele ligipääsetavaks viis
kalastuskohta.
Kesk-Läänemere Interreg programmist
rahastatava projekti abil muudeti ligipääsetavaks kalastuskohad Kuressaare ja Roomassaare sadamas, Salme paadisadamas,
Nasva Klubi juures ja Kalaaugu jõe kaldal
Mullutu-Loode hoiualal.
Kalastuskohad said erivajadustega inimeste
vajadusi arvestavad piirded, ratastooliga liik-

lemiseks pandused, lauakesed kalastustarvikute hoidmiseks ja istepingid. Roomassaare
sadamas rajati eraldi kalastusplatvorm, mis
piirati turvalise piirdeaiaga. Investeeringute
maksumus kalastuskohtade parendamiseks
oli ligi 7000 eurot. Ehitust rahastas suures osas
Euroopa regionaalarengu fond.
Projekti raames korrastatakse looduspärandi objekte ja vaatamisväärsusi Eestis,
Lätis ja Soomes, et muuta need erivajadustega inimestele kättesaadavamaks (sh ratastoolikasutajatele, lapsekärudega, pimedatele,
kuulmispuuetega inimestele jt). Lisaks Saaremaa kalastuskohtadele on Eestis võetud eesmärgiks muuta ligipääsetavamaks Pärnu linna rannaala, Haapsalu Paralepa matkarada ja

Need korrad ei ole sagedased, kui näed, et euroraha on kasutatud puuetega inimeste elu-olu parandamiseks.
Viis kalastuskohta Saaremaal ei ole küll palju, kuid asi seegi. Kas need kohad on õigesti valitud ja kas
neist ka kala püüda saab, seda näitab järgmine kevad.
Valmistatud on need kohad tõesti nii, et puudega inimene saab neist kalastada turvaliselt.
Aga nagu näha, siis neid kohti saab kasutada ka teisiti. Näiteks lahtede vahel pargitakse sihikindlalt
euroliidu rahaga valmistatud kalapüügi koha peale auto järelhaagiseid. Seepärast teen ettepaneku tähistada sellele kalapüügikohale eelnev ala märgiga: „2 puuetega inimese sõiduki parkimiskohta“.
Tee äärde võiks paigaldada infotahvli ala kasutamise kohta. Sama peaks tegema ka ülejäänud neljal
kalastuskohal.
Jüri Heinlaid

rand, Lääne-Nigula valla Palivere terviserada,
Lääneranna valla Matsi sadama puhkeala ja
Matsalu rahvuspark.
Projekti juhtpartner on Kurzeme planeerimispiirkond Lätist. Projekti partnerid on
Metsähallitus Soomest ning Keskkonnaamet,
Pärnu Linnavalitsus ja MTÜ Lääne-Eesti Turism Eestist.
Projekt algas 1. mail 2019 ja kestab 30. aprillini 2021. Projekti kogumaksumus on 965 773
eurot, millest Euroopa regionaalarengu fondi
(ERDF) toetus on 762 932 ja Lääne-Eesti Turismi projektitegevuste eelarve 214 562 eurot.

Jüri Heinlaid koos saatjatega katsetab Kuressaare
sadama kalastuskohta. Foto: Kati Aus
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Saaremaa Halduse esimene aasta:
väljakutsed, rõõmud ja mured
Saia kalmistul on endise võsa asemel nüüd ilus roheline muruplats. Foto: Irina Mägi

Kahtlemata on Saaremaa Halduse esimesel tegutsemisaastal kõige enam tähelepanu
saanud kalmistud ja nende heakord. Eks avapaugu teemale
andis aasta algus, kui tegime
vangerdusi ka personalis.
Ainer Tiitson
Saaremaa Halduse juhataja

Vangerdused kandsid kolme põhilist eesmärki – hooldustaseme tõus, efektiivsus ning soov
pakkuda töötajatele enamat kui riiklik miinimumtasu.
Usun, et tänaseks oleme suuresti oma inimesed ja hooldused kalmistutel paika loksutanud ning varasemad erinevused hoolduskvaliteedis ületanud. Samas, kui meie hooldada
on 30 kalmistut (sinna juurde veel 5-6 vana
kalmistut), siis nende hulgas leidub alati ka
mõni, kus tuleb taset veelgi parandada – see
on aga meie igapäevatöö.
Esimese poolaastaga oleme saanud ka ise
palju targemaks ning juurde kogemusi, seda
paljuski tänu elanikele, kes on jaganud nii kiitust kui olnud ka piisavalt kriitilised, kui kuskil on toimunud meie poolt järeleandmine.
Kui vaadata aga suurt pilti, siis saame kindlasti oma töötajate üle uhked olla, sest üldine
hoolduse tase on tõusnud. Üheks näiteks on
kasvõi suuremahulised tööd sel kevadel Saia
kalmistul, kus võsastunud ala asemel on ilus
roheline muruplats. Sellise töö soovime ka
mitmel teisel kalmistul ette võtta.
Hauaplatside ümbrusest ja prügist
Ühte teemat seoses kalmistutega aga tahaksin siin natuke lahti rääkida – nimelt on päris mitmetel kalmistu külastajatel ootused,
et hooldaksime ka nende hauaplatside ümbrust. Mitmel kalmistul on see tõesti nii varasemalt ka olnud ja seda eelkõige seetõttu, et
kalmistuvaht on teinud rohkem, kui on tema
ülesanne. Tahaksin rõhutada, et kalmistute
eeskirja kohaselt (mis leitav valla kodulehel)
on hauaplatsi lähiümbrus (kuni poole meetri
raadiuses) hauaplatsi kasutaja hooldada.
Samuti panen inimestele südamele, et kalmistute prügikonteinerid on mõeldud siiski
vaid kalmistul tekkiva prügi jaoks ning küünlad ja muu plastikmaterjal käib selleks ette

Kalmistute prügikonteinerid on mõeldud kalmistul tekkiva prügi jaoks. Selline vaatepilt avanes hiljuti Mõnnuste kalmistu konteineri juures. Foto: Saaremaa Haldus

nähtud prügikonteineris, mitte biojäätmete
hunnikus.
Illustreerimaks meie muret, lisan kirjutisele
ka ühe hiljutise foto Mõnnuste kalmistu konteinerist. Kahjuks on selline pilt muutumas
pigem tavapäraseks. „Tänu“ sellisele tegevusele kulub meie eelarve mittesihipäraselt ning
nii mõnigi muu vajalik töö kalmistutel võib
seetõttu kannatada.
Üle miljoni ruutmeetri avalikke alasid
Suveperioodil on kahtlemata meie suureks
väljakutseks valla avalike alade niitmine ja
trimmerdamine. Koostöös teenuskeskuste
juhtidega kaardistasime eelmise aasta lõpus
ära kõik alad, mida tuleks hooldada. Kokku
saime ca 1,1 miljonit ruutmeetrit! Tänase seisuga on antud alade hooldamiseks kulunud
ligikaudu 5000 (loe: viis tuhat) liitrit kütust!
Paneb mõtlema ja arutama – kas nii suurel alal ja sellise tihedusega niitmine on „üle
võlli“ või on seda just parasjagu? Ühel hetkel
oleks ehk mõistlik alustada sellekohast diskussiooni. Võin näiteks tuua Saksamaa, kus
paljud niidualad on muudetud metsalilledega kaetud „putukate ja lindude“ alaks, või siis
alad, kus rinnuni „maltsapõld“ ei häiri kedagi,
vaid vastupidi – nii hoitakse ühelt poolt loodust ja säästetakse kütuse ja masinate kasutusega keskkonda.
Põgusalt ka teeäärte niitmisest – tänaseks
on meie selle aasta teine niiduring jõudnud
poole peale, kasutame oma nelja traktorit
ning lisaks toimetavad kaks traktorit meie all-

töövõtjana. Kokku niidame kaks korda aastas
ca 750 kilomeetrit valla teid, siia juurde veel
ka kergliiklusteede ääred, mida niidame kolm
korda aastas.
Kui suve alguses esimesel niiduringil võis
osades piirkondades niidukvaliteet olla ebaühtlane, siis sügiseks oleme oma tehnikat
täiendanud ning taset tõstnud. Kuid ka siin
tuleks kasuks väike arutelu, kui tihti oleks
mõistlik teeääri niita. Oleme saanud elanikelt
arvamusi, et seda tuleks teha vähemalt kolm
korda aastas (nagu suurtel riigimaanteedel),
samas riigi poolt kinnitatud teede hooldusnõuete järgi tuleks enamikul valla teedel niita
vaid üks kord aastas.
On olnud tegus aasta
Kokkuvõtteks – seni on olnud äärmiselt tegus aasta, oleme saanud palju õppida, palju
kogemusi tööde korraldamisel ja teinud ka
nii mõnegi vea, mille pealt õppida ja saada
paremaks.
Soovin meie Saaremaa Halduse töötajatele
jõudu üheks aasta suurimaks väljakutseks –
lehekoristuseks. Usun, et tänu soetatud tehnikale saame sel aastal natukenegi väiksema
vaevaga selle töö tehtud!
Kohtumiseni juba uute lugudega Saaremaa
Halduse teemadel ning julgustan elanikke
meiega otse ühendust võtma, kui on ettepanekuid tööde parendamiseks või korraldamiseks. Seni on see kahjuks käinud suuresti
ajakirjanike vahendusel, mis ei ole päris õige
viis igapäevatöid korraldada.

Abikäed said tänutäheks käsitöökäterätikud

A

prillis tegi Saaremaa käsitööselts KadakMari koostöös Saaremaa vallavalitsuse, Saarte Koostöökogu ja Saarte
Häälega üleskutse valmistada käterätte tänutäheks neile, kes kevadel COVID-19 põhjustatud keerulises olukorras oma abikäe ulatasid. Kõigile rätikutele tehti masintikand
kirjaga „Aitäh, abikäed!“ ja tikkimist toetas
Saarte Koostöökogu projekti „Hoo andmine
kogukonna koostöövõrgustikele!“ raames.
Suvel kokku kogutud käterätikud edastati
vallavalitsuse sotsiaalosakonnale, kes annab
need üle maakonna hoolekandeasutustele –
nii saab korraga tänatud võimalikult palju
abikäsi.
Abivallavanem Marili Niits tõdes, et kriisi
lahendamisel oli abiliste ring palju laiem ning
avaldas suurt tänu kõigile, kes nõu ja jõuga
panustasid. „Tänuüleskutse „Aitäh, abikäed!“
on suurepärane näide, kuidas erinevate valdkondade inimesed hoolimist ja toetust üles

näitasid. Käterätikute kaudu saavad tänatud
Pärsama, Kihelkonna, SA Hooldekodu Saaremaa Valss, Muhu Hooldekeskuse SA ja SA
Kuressaare Haigla hooldekodud ning Kuressaare Hoolekande, Kuressaare Perekodu ning
Kuressaare Gümnaasiumi köögi ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi köögi ja õpilaskodu
personal, samuti meie koostööpartner
Hoolekandeteenused AS,“ märkis Niits.
Saaremaa Teataja

?

Kas eterniidi vastuvõtt jätkub veel või on
kogused juba täis?
Kolmel seni toimunud kogumispäeval on vastu võetud
206 tonni eterniiti ja muid
asbestijäätmeid. Järgmised
kogumispäevad toimuvad
•3. septembril Sandla keskuses, Kallemäe kaupluse ja
Kahtla koolimaja juures.
Katrin Koppel
•8. septembril Kõrkvere
jäätmete
seltsimaja ja Kavandi seltpeaspetsialist
simaja juures, Puka külas
Pöide endise kaupluse juures ja Saikla töökoja
juures.
Tasuta võetakse vastu Saaremaa valla kodumajapidamistes tekkinud asbestijäätmeid igas
kogumispunktis kell 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 asbestijäätmed. Kui kogus täitub oodatust varem,
siis võib viimastes kogumispunktides olla vastuvõtt piiratud (täpsem info kohalikust teenuskeskusest). Soovi korral võimaldab jäätmete
vastuvõtja ka tasulist asbestijäätmete transporditeenust majapidamisest lähimasse kogumispunkti. Teenuse soovist palume teada anda telefonil 5623 3230. Eterniidi kogumisringi viib
läbi AS Ragn-Sells ja selle läbiviimist toetab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Kuidas on läinud piirangutega/ajaline liikluskorraldus Kuressaare kesklinnas?
Ajaline parkimine algas 1.
juulil. Kuna suve tipphooaeg
on läbi, siis liiklus on hõrenenud ja vabu parkimiskohti rohkem. Ka on hakatud
kasutama parkimiskella ja
pidama kinni ajalisest piiranguga parkimisest. InimeMare Aulik
sed on tegelikult väga mõistjärelevalve
vad ja saavad aru, miks see
peaspetsialist
kehtestatud on. Loodame, et
nii ka jääb! Ilmselt on mõjunud ka see, et enam
me üldiseid hoiatusi ei jaga, vaid rikkujate osas
alustatakse kohe hoiatusmenetlust.
Kas sügis toob kaasa muutusi bussiliikluses? Kuhu teatada, kui on soov teha graaﬁkus muudatusi? Mida teha, kui bussĳuht
ei taha nõudepeatuses peatuda?
Sügisel jätkub tavapärane
talvine sõidugraafik, mis algas 1. septembrist. Kui on
soov teha graafikus muudatusi, tuleb oma soov koos
põhjendustega edastada
Saaremaa vallale aadressil
vald@saaremaavald.ee.
Kaarel Tang
Kui juht ei taha nõudepeatranspordinõunik
tuses peatuda, tuleb sellest
teavitada valda aadressil vald@saaremaavald.
ee. Kindlasti peaks olema mainitud nõudepeatuse nimi, kuupäev, umbkaudne kellaaeg ja
liininumber.
Mida peab tegema, et saada luba puude
maha raiumiseks? Näiteks võeti garaažiühistu maal maha täies elujõus suur puu,
selle asemel, et vaid kärpida oksi, mis
ulatuvad garaaži katusele.
Iga konkreetset puud vaadatakse eraldi ja luba antakse,
kui puu on ohuks kinnisvarale. Üks asi on katusele
ulatuvad oksad, mida saab
kas tagasi lõigata või üldse
ära saagida ilma puud märkimisväärselt kahjustamata,
Marii Prii-Pärn
maastikuarhitekt kuid on ka juhtumeid, kus
puu on vundamendile nii lähedal, et kahjustab hoone konstruktsioone, ja
sel juhul tuleb teha valik puu ja hoone vahel.
Linnas ja alevikus on puu (rinnasdiameetriga üle 12 cm) raieks juurekaelalt vajalik taotleda raieluba. Kuressaare linnas on luba vajalik
ka puu hoolduslõikuseks. Raieloa taotlemise
kohta leiab infot www.saaremaavald.ee/haljastus.
Ootame lugejate küsimusi
telefonil 452 5022 või
e-aadressil merike.pitk@saaremaavald.ee
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SPORT
Saaremaa vald sai omavalitsuste
suvemängudel 6. koha

15.–16. augustil toimusid
Paides 45. omavalitsuste suvemängud, kus osales ligi
2000 võistlejat 54 omavalitsusest.
Saaremaa oli seekord esindatud 50 sportlasega, seda
üheksal alal kaheteistkümnest (kergejõustik, naiste
võrkpall, orienteerumine,
kettagolf, jalgrattakross, mälumäng, trikitõukeratas, pe- Jalgrattur Melissa Kivi pälvis
tubli 5. koha.Foto: Aivi Auga
tank, juhtide võistlus).
Kui aasta algul kinnitatud
kalendri põhjal pidi võistlus toimuma juulis, siis seoses kevadise viirusepuhanguga lükati suvemängude toimumine augustisse. Kindlasti mõjutas see ka meie võistkonna
komplekteerimist. Kokkuvõttes saame aga suurte valdade
arvestuses (üle 8000 elaniku) koju toodud kuuenda kohaga
väga rahul olla.
Rohkelt medaleid said kaela kergejõustiklased. Tarmo
Mändla saavutas (mehed 50+ vanuseklassis) I koha 3000
m jooksus (10.17,17) ja III koha 800 m jooksus (2.23,97).
Naiste kuulitõukes sai II koha Leana Vahter (12.06) ja III
koha Airike Kapp (11.34). Naiste kettaheites sai II koha
Maarja Helm (40.36) ja III koha Airike Kapp (38.94). Naiste
kõrgushüppes, kus 1.–3. koha saanud lõpetasid võrdse tulemusega 1.68, sai III koha Teele Treiel.
Tütarlaste arvestuses saavutas kaks neljandat kohta Eliise Luks, seda 800 m jooksus (2.38,31) ja 1500 m jooksus
(5.32,12). Samadel distantsidel saavutas 6. koha Lisett Alt.
Naiste 1500 m jooksus sai Eliise Hoogand (5.17,06) 6. koha.
Naisveteranide 35+ vanuseklassis sai Helina Pärn 5. koha
400 m jooksus (1.06,79) ja 6. koha 1500 m jooksus (5.25,72).
Tunnustust väärib naiste 4. koht võrkpallis. Kõik esimesed võistkonnad olid väga kõrge ja ühtlase mängutasemega. Meie noorel naiskonnal jäi otsustavatel hetkedel puudu
ehk kogemusest ja enesekindlusest, kuid rahuldust pakkus see, et seljataha jäid palju tugevamad ja kogenumad
võistkonnad.
Tihedas konkurentsis, 31 võistkonna hulgas võitsid
6.–8. koha mälumängurid. Võistkond esines koosseisus Tiit
Pruul, Anders Vragel, Kaarel Eero, Marko Siil ja Tenno
Sividi. Küsimused olid keerulised ja peamurdmist jagus ka
koduteele.
Kettagolfis oli meie võistkonna edukaim seeniorsportlane Liina Solotarjeva, saavutades oma vanuseklassis 5. koha.
Arvukalt oli esindatud meie jalgrattakrossi võistkond. Valdade üldarvestuses saavutati 6. koht. Siin tunnustus meie
noorsportlastele. M16 vanuseklassis sai kõrge II koha Oliver Oolup. 8-aastane Melissa Kivi saavutas tubli 5. koha
N-16 arvestuses.
Omavalitsuste mängudel on kindel ja tähtis koht ka nn
juhtide võistlusel. Juhtide võistlus koosneb erinevatest aladest, milleks sel korral oli tuletõrjeseina ronimine, osavusvõistlus ja mobiiliga orienteerumine. Saaremaa valla esindajana on alati rivis abivallavanem Jüri Linde, kes sel korral
saavutas üldarvestuses I koha.
Aivi Auga
spordinõunik/võistkonna esindaja

Mustjalas võistlesid külad

Mustjala piirkonna küladevaheline XXV jalgpall ja XI petank toimusid augusti teisel nädalavahetusel kooli staadionil. Jalgpalliturniiri võitis Võhma küla võistkond koosseisus Henry Hõbe,Timo Ader, Laur-Justin Auväärt, Ken
Roosima, Victoria Vihman ja Rome Jelissejev.
Teise koha saavutas Küdema küla võistkond koosseisus
Karl Karlos Burk, Kris Kristofer Burk, Sten Iprus, Oliver
Põlder, Tanel Tool ja Andi Brauer.
Kolmandaks tuli Tagaranna küla võistkond koosseisus
Karel-Mattias Kolli, Hans-Andres Haller, Jorgen Reitalu,
Kaspar Aring, Tobias Laﬀranque. Parim väravakütt kaheksa väravaga oli Henry Hõbe ja parimaks väravavahiks
valiti Victoria Vihman.
Petanki karika võitis Kugalepa küla võistkond koosseisus Rain Aagver, Olari Otsalt, Janek Merimets. Teine koht
läks Mustjalale (Reet Mägi, Raivo Heinmets, Jaan Kaju)
ning kolmandaks tuli Vanakubja küla (Riina Mägi, Veiko
Voosalu, Ragne Heinmets).
Auhinnalisi kohti autasustati karika, medalite ja meenetega. Järgmisel suvel korraldame lisaks mölkiturniiri.
Mustjala kultuuri- ja spordiseltsing
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Ristivälja – mitme küla kooskäimiskoht

Anu Viljaste
seltsingu Ristivälja esimees

S

eltsingu Ristivälja asutasime 2003.
aasta märtsis eesmärgiga muuta
Orinõmme ja Liigalaskma külade
elu huvitavamaks. Asutajaliikmeid oli 22
ja eks see arv ole nüüd mitmekordistunud,
kuigi seltsinguna me liikmete arvestust nii
põhjalikult ei pea ja liikmemaksu ei korja.
Need kaks küla, mida seltsing ühendab –
Orinõmme ja Liigalaskma –, on aastatega kokku kasvanud ja ikka omi tegemisi koos teinud. Seltsing sai omale nimeks Ristivälja koha järgi, mis asub kahe
küla vahel ja sai meie külade ühiseks
kooskäimisplatsiks.
Esimeseks suureks vajaduseks ja väljakutseks sai külaplatsi väljaehitamine, kuhu
ilmtingimata pidid ära mahtuma korralik
välikäimla, jalgpalliväljak, võrkpalliplats
ja külakiik – isegi kaks kiike, sest eakamad
külaelanikud soovisid endale oma kiike,
kuhu lihtne peale ronida.
Platsil oli ka kunagi varem külakiik ja
palliplats, natuke küll teise koha peal. Siin
asus ka kolhoosi ajal ehitatud masinakuur,
mille ehitasime ümber külamajaks.
Tööd tehti talgu korras
Kuna külaplatsil oli puhas paene pind, mis
kadakaid ja väikseid mände täis, vedasime
sinna kümneid koormaid täitemulda, et
muru kasvama panna. Kõiki töid tegime
talgu korras, kindlal päeval nädalas.
Lapsi oli meil toona kahe küla peale palju ning kusagil oli tarvis oma energia välja
elada. Eks nüüdki, kui noored koju tulevad, on pallimäng Ristiväljal ikka au sees.
Suure tõuke ja innu andis rahvale esimene rahastus 4000 krooni kohaliku
omaalgatuse programmi (KOP) poolt ning
toonase Orissaare valla abi, mis näitas, et
ajame õiget asja. Ka külasse elama asunud
soomlased andsid oma rahalise panuse
seltsingu heaks, seda tänu Ristomatti Ratiale, kes meie ettevõtmisi alati toetas.
Külaplats sai valmis juunis 2004 ja suvel toimus värskel platsil ka teine külade
kokkutulek. Esimene sai peetud aastal
1991, nii pikk vahe tuli sisse sellest, et eelmine kooskäimiskoht tagastati endistele
omanikele.
Nii et võttis aega, mis ta võttis, kuid valmis meie Ristivälja sai. Selle eest suur tänu

Köievedu on alati osavõturohke. Fotomälestus 2009. aasta külakokkutulekust. Fotod: Erakogu

Vaade Ristivälja külaplatsile.

Jaagu-Mardi perele, kes oma maatükil toimetada lubab ja selle seltsingule alaliselt
tasuta kasutada andis.
Ühised üritused külaplatsil
Nüüdseks oleme oma pesa palju arendanud – väike majake (endine masinakuur)
on suuremaks ehitatud. Kuna küttekolle
on olemas, saame seda ka talvel kasutada. Maasi külaplatsilt toimetasime kohale
korraliku lava, ehitasime korvpalliväljaku,
saame mängida ketasgolfi ja palju muudki.
Meie seltsi ja tegemistesse on oodatud
ka Maasi kandi inimesed. Viimane külade
kokkutulek 2019 toimuski üheskoos.
Ühiselt peame pallimänguõhtuid, jaaniõhtuid, külade kokkutulekuid, oleme
ka aastavahetusel külaplatsile kogunenud,
kutsunud külla huvitavaid külalisi ja pillimehi, osaleme igal aastal Teeme Ära talgu-

tel, üllatasime Ristiväljat läbinud roheliste
jalgrattaretke osavõtjaid retromuusika ja
koduse mahlaga ning kes ei teaks Orinõmme retrodiskot, mis jõudis üleriigilisse televisiooni isegi kahel korral ja lõpuks
läks nii suureks, et pidime võtma väikese
pausi ning mõtlema, kuidas edasi minna.
Külade elanike sünnipäevad ja klasside
väljasõidud meie platsile on sagedased ja
oodatud, kuid kahjuks on ka kutsumata
pahalisi sekka juhtunud, kes portsu rumalusi teinud, neid küll enam külla ei oota!
Eks kogu meie külaplats ja Ristivälja
seltsingu tegemised olegi projektipõhiselt ning ühise nõu ja jõuga üles ehitatud.
Mõni on andnud suurema panuse, teine
väiksema, kuid kõik see on tulnud õigel
ajal ja õiges koguses.
Enam seltsingud toetust küsida ei saa,
kuid saime õnneks kõige tähtsamad ja
suuremad ehitused enne tehtud. Palju aitas arendusele kaasa ka retrodisko väike
toetus. Nüüd on meid toetamas Saaremaa
vald, selle eest suur tänu! Saame hoida külaplatsi niidetuna ja prügivabana ning kõigile mõnusa kohana aja maha võtmiseks.
Ootame 12. septembril külla!
Võtame esimest korda osa ka 12. septembril Saaremaa Toidufestivali raames toimuvast sündmusest „Külla külla“. See saab
olema järgmine ühine proovikivi, kus kõik
saavad oma nõu ja jõuga abiks olla.
Tulge meile külla ja näete väikse seltsingu toimetamist oma silmaga!

SAAME TUTTAVAKS

Teespetsialist Raivo Kahm

R

aivo Kahm (pildil) töötab Saaremaa
vallas teespetsialistina 10. augustist.
Raivo on sündinud Kuressaares
ja elanud kuni kõrgkooli astumiseni toonases Pihtla vallas Kuusiku külas. Oma
kooliteed alustaski ta 1974. aastal Pihtla
8-klassilises koolis.
„Kahjuks põles koolimaja 1976. aasta
talvel suures osas maha ja tuli minna linna
kooli, kõigepealt Kuressaare põhikooli ja
siis Kuressaare 2. keskkooli,“ räägib Raivo.
1985. astus ta Tallinna Tehnikaülikooli
ehitust õppima, kuid juba esimesel kursusel tuli minna kaheks aastaks Nõukogude
armeesse.
„1987 tulin armeest ja järgmisel aastal
lõpetasin esimese kursuse. Siis tuli aga
suur naisevõtuisu ja abiellusin Hellega,
kellega oleme nüüdseks juba 32 aastat
koos elanud,“ kirjeldab Raivo. „Sündis
poeg Raido. Jätkasin õpinguid kaugõppes
ja asusin tööle Saare KEK-i, kus tegelesin
peamiselt ehitusgeodeesiaga. 1993 lõpe-

tasin TTÜ ehitusinsenerina. Samal ajal
lagunes ka suur Saare KEK ja asusin tööle
Saaremaa Liha- ja Piimatootmiskoondisesse ehitusinsenerina.“
Algas uue tapamaja ehitus ja hiljem
remont piimatööstuse poolel. Lisaks tuli
Raivol tegelda töökaitse küsimustega. Isiklikus elus sündis 1995. aastal tütar Regina.
2004. aastaks said piimatööstuses euroremondid tehtud ja Raivo asus tööle ASi
Kuressaare Ehituse projektijuhina, seda
ametit jagus kuni käesoleva aastani.
„Sai ehitatud väga erinevaid objekte,
spaahotellist kuni robotlüpsiga laudani.
Kuressaares üheks meeldejäävamaks ja
keerukamaks objektiks oli näiteks Kuressaare rannahoone,“ räägib Raivo.
Koos abikaasaga ollakse suured reisihuvilised, lisaks välismaale püütakse igal aastal külastada Eestis erinevat maakonda.
„Sel aastal käisime Ida-Virumaal. Saaremaal oleme abikaasaga läbi käinud enamiku matkaradasid, mõnda neist korduvalt,

aga otsime ka kodusaarel pidevalt uusi
kohti, mida avastada.“
Raivo ütleb, et erinevate Saaremaa nurkade tundmine annab palju juurde ka
praegusel, teemeistri töökohal toimetamisele.
„Oleme ka suured lemmikloomade pidajad. Praegu on meil 11-aastane hundikoer ja 15-aastane kass. Koer Lennaga
oleme käinud pikemaid ja lühemaid radu,
nüüd, mil koer on vanem, jäävad ka teed
kahjuks üha lühemaks.“

VALD ARVUDES
Augustis elanike arv kasvas

Augustikuus sündis Saaremaa vallas 29 last ja suri 24 inimest, valda tuli elama 71 ja vallast lahkus 70 inimest, seega kokku kasvas elanikkond
kuue inimese võrra. Kui aga 1. jaanuaril 2020 elas Saaremaa vallas 31 435 elanikku, siis 1. septembri seisuga on elanike arv 31 574.
Külade petanki võitjad: (paremalt) Veiko Voosalu, Riina Mägi, Ragne
Heinmets, Reet Mägi, Raivo Heinmets, Regina Heinmets, Olari
Otsalt, Janek Merimets, Rain Aagver. Pildilt puudub Jaan Kaju.

Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist
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VALD ANNAB RENDILE

Ruumi Koolimaja kinnistul Lümandas

Saaremaa Vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise teel
rendile ilu- ja juuksuriteenuste osutajale Lümanda küla Koolimaja kinnistul kooli majandushoones 30 m² ruumi seitsmeks aastaks ruutmeetri rendi alghinnaga 2 eur/m².
Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 07.09.2020 kell
12 märgusõnaga „Lümanda rent“ kinnises ümbrikus Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Marientali tee 27, Kuressaare linn, Saaremaa vald 93820 või e-posti teel vald@saaremaavald.ee. Pakkumised avatakse 7. septembril kell 13
aadressil Marientali tee 27, Kuressaare.
Lisainfo: Lümanda teenuskeskuse juhataja Jaanika Tiitson
(jaanika.tiitson@saaremaavald.ee, tel 452 5141) ning vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee,
tel 520 8011).

VALD MÜÜB

Endise Kihelkonna vallamaja ja garaaži

Saaremaa Vallavalitsus müüb osta.ee oksjonikeskkonnas Kihelkonna alevikus Pargi tn 2 kinnistu (kinnistu registriosa
number 638934, katastritunnus 30101:003:0331, pindala
5183 m², maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa).
Enne müüki toimub kinnistu jagamine: moodustatakse
tee (katastriüksus 71491:001:1607, pindala 793 m², sihtotstarve transpordimaa), mis jääb Saaremaa vallale; ning müüdav katastriüksus 71401:001:1608 Pargi tn 2 (pindala 4374
m²), millele jäävad endine vallamaja (ehitisregistri kood
120782761, ehitise alune pind 532,2 m²) ja garaaž (ehitisregistri kood 120546330, ehitise alune pind 215,3 m²).
Kahel garaažiboksil on tähtajatud rendilepingud, mida on
võimalik lõpetada 30-päevase etteteatamisega. Enampakkumine lõpeb 14.09.2020 kell 12. Enampakkumise alghind on
38 000 eurot, tagatisraha 3800 eurot, pakkumise samm 100
eurot.
Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011).

Enampakkumine

SA Lääne-Saare Kultuurivara kuulutab välja enampakkumise
Nasva klubi kohviku (Sõrve mnt 53, Nasva alevik) ruumidesse
rentniku leidmiseks.
Rendilepingu tingimustega ning ruumide plaaniga saab tutvuda Saaremaa valla veebilehel www.saaremaavald.ee.
Renditavate ruumidega tutvumiseks palume kokku leppida
aeg SA juhatajaga, tel 591 85 799.
Kirjalikud pakkumised tuleb esitada hiljemalt 11.09.2020
digitaalselt e-posti teel: nasva.klubi@saare.ee või kinnises
ümbrikus aadressil Marientali 27, Kuressaare, Saaremaa vald.

Maa-amet müüb

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Saaremaa vallas Nasva alevikus asuva Rannamaa
kinnistu müügiks (katastritunnus 43301:001:0982, pindala
28271 m², alghind 3970 eurot, tagatisraha 390 eurot) müügiks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.09.2020 kl 11. Täpsemat infot saab Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee või
oksjonikeskkonnas aadressil www.riigimaaoksjon.ee.

Riigivara põllumajanduslikuks
kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.09.2020.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt www.
maaamet.ee.

Tulekul külade ümarlaud

Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakond teeb
ettevalmistusi järjekorras teise külaelu ümarlaua korraldamiseks. Külavanematele, kodanikuühendustele ja kõigile
huvilistele suunatud ümarlaud on kavas 28. oktoobril kl 1619 Lümanda majas. Täpsem programm ja ajakava ilmub 1.
oktoobri vallalehes. Info: Eda Kesküla, eda.keskula@saaremaavald.ee, tel 452 5028.

Algab akude kogumiskampaania

Keskkonnaministeerium viib 7.–20. septembril läbi akukampaania. Kampaania eesmärk on suunata inimeste tähelepanu
sellele, et patareid ning akud tuleb peale kasutamist koguda
liigiti ja viia kogumiskasti või jäätmejaama.
Patareid ja akud sisaldavad mitmeid ohtlikke aineid, mistõttu nende muudest jäätmetest eraldi kogumine ja kogumiskasti või jäätmejaama viimine on väga vajalik. Nii hoiame
ära keskkonna reostumise ning edendame ringmajandust.
Oluline on iga inimese kui ka suurettevõtete tegevus, sest
väikestest kogustest saavad lõpuks kokku suured.
Saaremaal on patareide ja väikeakude kogumiseks vastavad kastid kõigis kauplustes. Samuti saab neid tasuta ära
anda Kudjape ja Maasi jäätmejaamades. Pliiakusid ostetakse
kokku Sikassaare Vanametallis ja Kapra Vanametallis.
Keskkonnaosakond

Semiir võtab vastu uusi õpilasi

Tantsukool SEMIIR avab 2020/21. hooajal neli uut gruppi:
mudilased (5–6-aastased lapsed), juunior 1 (tüdrukud 1.–3.
klass), noored 2 (poisid ja tüdrukud 7.–12. klass), poisid (alates
1. klassist).
Uusi õpilasi võtame vastu ka järgmistesse gruppidesse: juunior 3 (tüdrukud 4. –6. klass) ja akrobaatika (tüdrukud 1.–3.
klass).
Tasuta proovinädal toimub 31. augustist kuni 6. septembrini.
Uute õpilaste vastuvõtt kestab kuni septembri lõpuni. Kiirustage, sest kohtade arv on piiratud!
Registreerimine www.semiir.ee. Info tel 5342 1881.
Tantsukool Semiir

Suur turupäev

5. septembril kell 10–15 saavad Kuressaare keskväljakul kokku Saaremaa Ehtne toote märgikandjad ning kohalikud tootjad ja käsitöölised.
• Ühe suure ja avara telgi all saab otse tootjatelt endilt osta parimate hindadega väärt saaremaist kaupa.
• Kohal on Andruse mahe- ja turismitalu taluloomad.
• Lastele on lustimiseks põhupallid.
• Minni Hobutegevus pakub väikese tasu eest võimalust sõitu
teha – kohal on poni ja hobune!
• Mõnusat laadameeleolu loob lõõtsamees Ain Hannus.
• Tootjate tegemisi tutvustab päevajuht Rasmus Tüüts.
Kuressaare Kultuurikeskuses sees ja ümbritseval alal toimub
samal ajal Sügislaat, kohal ettevõtted üle Eesti ja kaugemaltki.
Tulge kogu perega!

Sügislaat

Saaremaa Toidufestivali Sügislaat toimub juba 10. korda, 4. ja
5. septembril Kuressaare kesklinnas, kultuurikeskuses ja seda
ümbritseval alal.
Sügislaadal on kauplejaid üle Eesti ja soovi osalemiseks on
avaldanud ka naabrid Lätist ja Leedust.
• Kultuurikeskuse saalis ja fuajees on esindatud ilu- ja loodustooted ja teenused, käsitöö meilt ja mujalt, ehted jm huvitavad
tooted ja teenuseid pakkuvad firmad.
• Välialal on kohal Peipsi sibul, laialdaselt taimevalikut ja istikuid, samuti käsitööd, punutud korvid. Laupäeval on kauplemas ka Seedri Puukool.
• Seekord pakume ka toidufestivalile kohaselt rohkem toidukaupa. Kohal on nii eestimaine toit kui ka maitseelamusi
Kreekast, Gruusiast jm. Pakutakse maitseaineid, singikraami,
kala, köögi- ja puuvilju. Magusa eest hoolitseb Pai Pagar jpm.
• Mõlemal päeval saame päevajuhi eestvedamisel rohkem tuttavaks ettevõtjate ja kauplejatega.
Ootame Teid Kuressaare Kultuurikeskusesse ja seda ümbritsevale alale reedel, 4. septembril kell 10–18 ja laupäeval
kell 10–15.
Lisainfot toidufestivali kava kohta leiate: www.saaremaatoidufestival.ee

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistuse

ARHITEKTI

vaba ametikoha täitmiseks

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Nasva klubi
6. septembril kl 11–15 suur sügislaat. Kohalik ja eestimaine
talutoodang, degustatsioon, parima isevalmistatud hõrgutise valimine. Laada õnneloos, kohvik ja kirbuturg. Üritust
aitab korraldada Nasva Elamus MTÜ.
12. septembril kl 10–15 laste snäkikohvikud Saaremaa
Toidufestivali raames. Loe lähemalt www.saaremaatoidufestival.ee
Marily Valkijaineni näitus „Värvikad loomalood“, avatud
1. oktoobrini.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
24. septembril kl 19 Tornimäe näiteringi etendus „Pisuhänd.“ Pilet 5 eurot.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
13. septembril kl 11–13 MTÜ Kihelkonna Tiok ja Kihelkonna Rahvamaja sügislaat. Oodatud on müüjad (aiasaadused, hoidised, mesi, koduloomad ja -linnud, pagaritooted,
munad jne) ja ostjad.
Hoidiste konkurss, kauneima lilleseade valimine, võta kaasa
oma aia NUNNU, loterii mehiste ja maiste võitudega Kangru
LP OÜ-lt. Palun anna oma müügisoovist teada tel 5550 5281.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
8. septembril kl 19 Merike Paberitsi soolokontsert „Ühe
torupilli lugu“.
LEISI
Pärsama rahvamaja
7. septembril kl 18 Vananaistesuvekontsert. Ühiskontserdil
esinevad Rukkilill Kihelkonnalt, Kohvitantad Hiiumaalt,
Marleen Kuressaarest ja Muigud Pärsamalt. Tasuta.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
6. septembril kl 17 Saaremaa Toidufestivali raames Koogikontsert, esineb Kalle Sepp, piletid kohapeal – täiskasvanu 12 eurot, pensionär ja kuni 15 a laps 6 eurot.
KURESSAARE
Ajamaja galerii
Enno Alliku maalinäitus „Mere süles“, avatud 30. septembrini.
Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee

kandideerimise tähtaeg 11.09.2020
Lisainfo veebist noortekeskus.kuressaare.ee

Arhitekti ülesanneteks on:
• töötab välja ruumialaseid kontseptsioone ja tingimusi;
• osaleb Saaremaa valla ruumilises planeerimises;
• ehituslubade, kasutuslubade, ehitusteatiste, kasutusteatiste menetlemine arhitektuurses osas;
• projekteerimistingimuste menetlemine;
• kodanike nõustamine arhitektuursetes küsimustes.
Kandidaadilt eeldame:
• erialast kõrgharidust;
• erialase töö kogemust;
• oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja rakendamise oskust;
• meeskonnatööoskust;
• algatusvõimet, loovust, esinemis- ja suhtlemisoskust;
• arvuti kasutamise oskust
Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise võimalust;
• arenguvõimalust;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• kindlat palka.
Ametikohale kandideerijal palume esitada:
• avaldus koos motivatsioonikirjaga;
• CV;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• kandideerija poolt vajalikuks peetavad muud dokumendid.
Dokumendid esitada hiljemalt 10. septembriks 2020 Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare, märgusõna „Arhitekt“.
Ametijuhend on leitav Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee.
Täiendav info: vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 513 4049,
mark.grimitliht@saaremaavald.ee.

SEPTEMBER
4. september

Inspiratsiooniseminaar
„Teekond täiuseni“

Alar Ojastu

14. september

Kodujutud - toiduainete säilitamine ja
hoidiste valmistamine

Õile Aavik

21. september

Aiajutud - sügistööd aias

Kai Ellart

5. oktoober

Kultuurijutud - elust Indias

Sahil Chauhan
Narinderpal Singh

15. oktoober

Sissejuhatus õllekultuuri (väljasõit
Pihtla Õllekööki)

Karl Hallik

21. oktoober

Interjööri kujundamine ja loomine I

Triin Tisler

26. oktoober

Aiajutud - kalmuhaljastus

Kai Ellart

9. november

Mood & teadlikud valikud

Merle Lõhmus

16. november

Looduslik ja mürgivaba kodupuhastus

Helen Orav-Kotta

25. november

Interjööri kujundamine ja loomine II

Triin Tisler

OKTOOBER

NOVEMBER

Registreerides vähemalt kolmele koolitusele, on soodustus -10%
Eesti keele õpe mitte-eestlastele ja inglise keele õpe taasalustajatele kokkuleppel.

Lisainfo: Krista Hallik, tel 526 9690
Registreerimine:
www.ktg.edu.ee/rahvaylikool

FB: Kuressaare Rahvaülikool
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PÄRDI
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Kuressaare Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia
kutsub tasuta koolitusele
elukestvas õppes
vähem osalenud täiskasvanuid:

KURESSAARES
9. september

INGLISE KEEL KLIENDITEENINDAJATELE

(ALGTASE, maht 40 h)
algus 15. septembril 2020 kell 17.30. Koolitaja Reet
Lulla, Saaremaa Ühisgümnaasiumi inglise keele
õpetaja.

Kuressaare
Laurentiuse kirik
kell 18

KANON
POKAJANEN
Ansambel Vox Clamantis

KOOLITUS ON TASUTA!
Info ja registreerimine: tel 455 6576, 5551 1922 või
e-post osilia@oesel.edu.ee, www.oesel.ee/osilia

Dirigent Jaan-Eik Tulve

M E E D I A P A R T N E R

Festivali kunstiline juht
Tõnu Kaljuste
www.nargenfestival.ee

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli
„Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused
vabahariduslikes koolituskeskustes (AKS)”
raames (nr 2014-2020.1.06.18-0125)

Mihklikuu Kuressaare Päevakeskuses
Reedel, 4. septembril kell 13 Kuressaare Hoolekande juhataja
Ene Vahteri ümarlaud.
Esmaspäeval, 7. septembril kell 13 fotoringi näituse „Sügisele
vastu“ avamine.
Reedel, 11. septembril kell 13 laulureede Mariniga. Vanavanemate päeva tähistamine väikese üllatustervitusega.
Esmaspäeval, 14. septembril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Kolmapäeval, 16. septembril kell 13 „Naised ja naiselikkus“.
Vestlusringi juhib Elja Parbus.
Reedel, 18. septembril kell 13 „Vanavanemate rollist ajaloos
ja tänapäeval“. Vestlusringi juhib Saarte praost Anti Toplaan.

Kolmapäeval, 23. septembril kell 13 „Mälestusi Kuressaarest“.
Fotod hävinud majadest. Pilte näitab ja tutvustab Maret Soorsk
Saaremaa Muuseumist.
Reedel, 25. septembril kell 13 laulureede. Laulame Mariniga
tuntud laule.
Esmaspäeval, 28. septembril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Kolmapäeval, 30. septembril kell 13 laulame neid laule jälle
Elja Parbuse juhendamisel. Artur Rinne 110.
Näitused:
7.-30. septembrini fotoringi näitus „Sügisele vastu“.

Saun kell 9.00–16.30
Esmaspäev, neljapäev – naised
Teisipäev, reede – mehed
Kolmapäev – peresaun
Vajalik eelnev registreerimine telefonil 453 3528.

Toitlustamine päevakeskuses:
Tööpäeviti kell 9–15. Soe toit kell 11.30–15.
Tööpäeviti sooja toidu kojukanne lepingulistele klientidele.
Septembris alustavad tööd ringid. Oodatakse uusi liikmeid.
Täpsem info päevakeskusest.

REKLAAM

Mugavalt ja turvalistelt
saad ökokaupa tellida

www.bio4you.ee
ww

Meie kauplused asuvad:Tallinnas
TTallinnas Järve
Jä
Keskuses Pärnu mnt 238, Foorumi Keskuses Narva mnt 5,
Arsenali Keskuses Erika
E
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

