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Saaremaa vallavalitsus täpsustas
koduteenuse sisu ning kehtestas hinna
Saaremaa vallavalitsus täpsustas oma 22. septembri istungil
1. aprillist 2021 kehtima hakkava koduteenuse sisu ja määras teenustele hinnad.
Mare Naaber
sotsiaalosakonna juhataja
Gabriela Rooso
sotsiaalnõunik

Koduteenuse esmaseks ülesandeks on toetada
inimest oma kodus elamisel siis, kui tervise
või erivajaduse tõttu on igapäevaste toimetuste tegemisel vaja mõningast lisaabi. Olgu
siis tegemist toidukaupade ja ravimite koju
viimisega, vee ja küttepuude tuppa toomisega
või abistamisega pesemisel ja riietumisel. Eesmärk on, et kõigil oleks võimalik oma kodus
elada nii kaua, kui tervis ja toimetulek seda
teenuse toel lubab.
Koduteenuse olemuse mõistmiseks on hea
meenutada kevadist kriisiaega, kui paljud
meist toetusid karantiinis olles või haigusest
paranedes toidu jm eluks esmavajalike kaupade kättesaamisel kas oma tuttavale, pereliikmele või sõbrale.
Saaremaa vald on oma hallatava asutuse
Kuressaare Hoolekande kaudu osutanud koduteenust valdade ühinemisest alates. Kui
2018. aastal osutasime teenust 360-le ja 2019.
aastal 441 inimesele, siis tänavu on teenust
osutatud juba 542 inimesele. Teenuse kasutajate kasvu üle on ainult hea meel, sest see
näitab, et teadlikkus teenuse kasutamise võimalusest on tõusnud, teenus on Saaremaal
vastu võetud ja vajalik.
Koduteenuse sisu ühtlustamine
Oleme pea kolmeaastase teenuse osutamise
kogemuse pinnalt saanud tänu teenuse kasutajate tagasisidele hulga targemaks. Meie
spetsialistid on kogunud tagasisidet teenuse
kasutajatelt intervjuude käigus ning oleme
seda saanud ka igapäevase teenuse osutamise
jooksul.
Samuti oleme tagasisidet kogunud sotsiaalteenuste arendusprojekti käigus, mille raames
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Abruka on üle kõige ja
vaatab pealt,
mis siin toimub
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Aia tänav ehitatakse
välja osaliselt

V

allavalitsus kinnitas oma 29. septembri
istungil riigihanke „Kuressaare Aia tänava rekonstrueerimine ja läbimurde ehitamine“ tulemused.
Vastavalt hankekomisjoni ettepanekule tunnistas vallavalitsus edukaks aktsiaselts Merko
Ehitus Eesti pakkumuse maksumusega 3 277
575,44 eurot koos käibemaksuga kui majanduslikult soodsaima pakkumuse.
Lähtuvalt hanke alusdokumendis toodud
tingimusest on vallavalitsusel õigus lükata tagasi pakkumused ühe või mitme tööliigi/lõigu
rekonstrueerimistööde osas ning sõlmida hankeleping vastavalt hankesse jäetavate lõikude
mahtu arvestades, kui ei ole piisavalt raha kogu
projekti elluviimiseks. Sellest tulenevalt sõlmitakse aktsiaseltsiga Merko Ehitus Eesti hankeleping maksumusega 1 978 687,05 eurot koos
reservi ja käibemaksuga.
See tähendab, et Aia tänav pikendatakse kuni
Lootsi tänavani – ehitatakse läbimurre Tuulte
Roosi elamurajooni. Töid on plaanis teha järgmiselt: Lootsi tänava lõigul Põduste jõest kuni
Pootsmani tänavani, Aia tänava lõigul Lootsi
tänavast kuni Aia tänav 25, lisaks rekonstrueeritakse olemasolev Põduste jõe sild ja ehitatakse
sinna kõrvale kergliiklussild.
Saaremaa Teataja

„Mina vanadekodusse ei lähe!“ on Maire Metsäär resoluutne, lisades, et kuni ta saab kodus hakkama, ei näe ta vajadust hooldekoju minna. Hakkama saab ta tänu koduhooldusele.
Maire Metsäär on tegelikult üks esimesi kuressaarlasi, kes hakkas koduhooldusteenust saama,
seda juba 1994. aastal. Siis ei olnud veel Kuressaare Hoolekannet ja kogu linna peale oli kaks
koduhooldajat ehk abilist, nagu ta ütleb. Maire tunnistab, et on oma hooldaja Marika Kakkoga väga
rahul. Marika toob talle poest toidu ja apteegist rohud, aitab tubade korrastamisel, pesemisel ja
riidesse panekul ning saadab teda ka arsti juures käimisel.
Süüa endale, ka sooja toitu, valmistab Maire ise. Ka õue saab praegu sotsiaalmajas elav Maire
Metsäär rulaatori abil ise, sest majas on selleks kaldtee olemas. Arsti juures käimiseks tuleb tellida
aga ratastool ja sotsiaaltransport.
Foto: Irina Mägi

osutati muu hulgas ka koduteenust ligemale
90 inimesele üle Saaremaa ning mille rahastus tänavu detsembris lõpeb.
Kogutud info põhjal saame öelda, et peamiseks probleemiks on olnud koduteenuse väga
lai määratlus, mistõttu on olnud segadus, milliseid toiminguid koduteenuse raames koduhooldaja saab teha ja milliseid mitte.
Just teenuse sisu täpsustamine on olnud
koduteenuse arenduse peamiseks fookuseks.

Koduteenuse raames osutatavad toimingud:

•Sooja toidu kojuvedu;
•Abistamine asjaajamisel – arstile registreerimine, arvete tasumine, abivahendite ja ajakirjanduse
tellimine, abistamine toetuste ja teenuste taotlemisel jm avalike teenuste korraldamisel jms;
•Abistamine pesu pesemisel masinaga või pesupesemise korraldamine väljaspool kodu;
•Abistamine kütmisel – puude tuppa toomine (kuni 4 korvi ühel korral), ahju panemine, tuha välja
viimine;
•Vee toomine (kuni umbes 20 liitrit ühel korral);
•Toidukaupade ja majapidamistarvete toomine kokku lepitud toidupoest (kuni umbes 5 kg);
•Ravimite ostmine ja koju viimine, vajadusel ravimite komplekteerimise korraldamine, ravimite
võtmise järelevalve;
•Abivahenditega varustamine;
•Kliendi vahenditega eluruumi korrastamine, mida inimene igapäevaselt kasutab, või abistamine
korrastamisel (nt suurema prügi kokku korjamine, põranda pühkimine või tolmuimejaga puhastamine, prügi väljaviimine jms);
•Pisitööde korraldamine (nt elektripirni vahetus, väikeseadme patarei vahetus);
•Pangaautomaadi juures ja kokkulepitud toidupoes käimine kuni üks kord kuus (juhul kui teenuse
kasutaja saab sooritada oste iseseisvalt);
•Toidu soojendamine;
•Abistamine söömisel, joomisel ning toidunõude pesemisel;
•Abistamine pesemisel kodus või pesemisvõimaluste puudumisel teenuseosutaja juures;
•Abistamine riietumisel;
•Habeme ajamine, juuste harjamine;
•Potitooli tühjendamine ja pesemine;
•Mähkmevahetus ja intiimpiirkonna pesu (sh lamatiste ennetamine ja profülaktika);
•Voodiriiete vahetus;
•Arsti juures saatmine (kabinetti kaasaminek);
•Kliendiga koos invainventari laenutuses käimine (kuni 1 tund kohapeal);
•Kliendi saatmine ametiasutustes asjaajamisel (kuni 1 tund kohapeal).

Selle töö käigus oleme võtnud teenuse n-ö
pulkadeks lahti ning loetlenud ära toimingud,
mida koduteenuse raames osutatakse.
Teiseks peamiseks tagasisideks teenuse kasutajatelt on olnud soov käia ise toidukaupluses, selle asemel et kauba tooks koju koduhooldaja. Sotsiaalhoolekande seadus, mis
annab koduteenuse osutamisele raamid, toidukauplusesse inimese viimist ette ei näe. Oleme aga seisukohal, et kaupluses käimine juhul,
kui teenuse kasutaja saab teha ostud iseseisvalt, peaks olema koduteenuse osa. Seetõttu
leiab meie koduteenuse toimingute loetelust
korra kuus kokkulepitud toidupoes käimise.

Koduteenuse olemuse mõistmiseks on
hea meenutada kevadist kriisiaega,
kui paljud meist toetusid
karantiinis olles või haigusest
paranedes toidu jm eluks
esmavajalike kaupade kättesaamisel
oma tuttavale, pereliikmele
või sõbrale.
Kolmas oluline tagasiside ja soov teenuse
kasutajatelt on olnud, et koduhooldajal oleks
nende jaoks toiminguid tehes senisest enam
aega ja ta ei peaks kohe edasi ruttama. Ka sellele oleme teenuse arenduse käigus tähelepanu
pööranud.
Endiselt jääb Kuressaare Hoolekanne koduteenuse väliselt osutama teenuseid, mida vald
ei rahasta, ning seetõttu on võimalik inimesel
otse ilma vallapoolse koduteenuse vajaduse
hindamiseta neid asutuselt tellida. Huvi korral
saab nende teenuste kohta infot Kuressaare
Hoolekande juhatajalt Ene Vahterilt telefonil
53 45 1013.
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Valla veebilehe kaardirakendus sai auhinna

S

eptembris toimus juba 17. korda traditsiooniline Eestimaa Esri kasutajate konverents „GIS – geograafia kaudu“. Konverentsil anti välja ka kaks auhinda: „Aasta GIS-i
tegu“ ja „Parim veebikaart 2020“.
Auhinna „Parim veebikaart 2020“ pälvis sel
aastal Saaremaa vallavalitsus valla geoportaali
eest www.saaremaavald.ee/kaardid. Mainitud
kategoorias olid nomineeritud veel Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Hendrikson & Ko, Keskkonnaagentuur ja TÜ Eesti Mereinstituut.
Saaremaa Teataja

Algas konkurss Eerik
Haameri kunstiauhinnale

Saaremaa vallavalitsus kuulutas välja kandidaatide esitamise Eerik Haameri nimelisele
kunstiauhinnale.
Saaremaa vald on andnud Eerik Haameri auhinda välja kolm aastat, 2017. aastal kunstnik
Uno Roosvaltile, 2018. aastal Karel Koplimetsale ning 2019. aastal Juta Kivimäele ja Isabel
Aaso-Zahradnikovale. Selle Kuressaare linnavalitsuse algatatud auhinna eesmärk on tunnustada silmapaistvaid saavutusi kunsti valdkonnas ja
jäädvustada saarlasest kunstniku Eerik Haameri
mälestust.
Eerik Haamer oli 20. sajandi silmapaistvamaid
eesti maalikunstnikke, kuigi tema elutee pikem
osa möödus pagulasena Rootsis elades. Inimese ja teda ümbritseva keskkonna kujutajana lõi
ta sisutihedaid ja säravaid teoseid kõigil oma
loomeperioodidel.
Eerik Haameri kunstiauhind on Saaremaa vallavalitsuse ja Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi
koostöös välja antav tunnustus, mis omistatakse
eesti autorile, kelle 2020. aasta loomingus on kunstiliselt kõrgel tasemel leidnud mõtestamist Eestimaa saatus ja siinsete inimeste elu.
Eerik Haameri nimeline kunstiauhind on ainuke Saaremaa valla poolt väljaantav vabariiklik
auhind, mis antakse üle 20. veebruaril 2021. aastal Kuressaare Raekojas. Kandidaate Haameri
auhinnale saab esitada Kuressaare raegaleriile 31.
detsembrini 2020.
Anneli Teppo-Toost
kultuuritööspetsialist
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DETAILPLANEERINGUD
Kuressaare linnas Arhiivi tn 18
ja 20 detailplaneeringu avalik
väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7
alusel, et Saaremaa Vallavalitsus võttis 22.09.2020 korraldusega nr 2-3/1666 vastu Kuressaare linnas Arhiivi tn 18 ja 20
detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.–29. oktoobril
2020.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Kuressaare linnas
ja hõlmab Arhiivi tn 18 (katastritunnus 34901:012:0096,
100% ärimaa sihtotstarbega) ja Arhiivi tn 20 (katastritunnus 34901:012:0123, 100% ärimaa sihtotstarbega)
katastriüksuseid.
Detailplaneeringu eesmärk on ärihoonete planeerimine,
liikluskorralduse põhimõtete ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.
Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ja olemasolevate kruntide piire ei muudeta. Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks määratakse väikeettevõtluse hoone ja
tootmishoone maa ning määratakse ehitusõigus hoonete
ehitamiseks. Mõlemal krundil on lubatud hoonete arv 2 (Arhiivi tn 18 krundil neist üks olemasolev, kui see rekonstrueeritakse + 1 planeeritav), hoonete suurim lubatud ehitisealune
pind 1200 m² (Arhiivi tn 18 krundil olemasolev 197 m² +
planeeritav kuni 1003 m²), lubatud hoonete suurim kõrgus 9
m ja maksimaalne korruselisus on 2.
Juurdepääs planeeringualale on Arhiivi tänavalt, mille pikendusena tuleb rajada täiendav teelõik kuni Arhiivi tn 18 ja
20 maaüksusteni. Tee on kavandatud tupikuna ümberkeeramise kohaga tee lõpus. Tee katendiks kasutada kruuskatte
pindamist või asfalti. Tee täpsed laiused, kalded, profiilid
ja kattematerjalid lahendatakse projekteerimise käigus. Tee
laius peab võimaldama päästetehnika liikumist. Parkimine
lahendatakse mõlemal krundil eraldi, täpne parkimine lahendatakse krundisiseselt koos hoone(te) ehitusprojektiga.
Krundid ühendatakse vee- ja kanalisatsioonitrassidega
ning soojusvõrguga. Mõlemal krundil on olemas liitumine
Elektrilevi OÜ-ga.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 16.–29. oktoobril 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 9. novembril
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 aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10,
Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

VALLAVOLIKOGU
Vallavolikogu 25. septembri istungil:

Võeti vastu Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve kogumahuga 882 349 eurot.
Toimus määruse eelnõu „Piirangud alkohoolse joogi
jaemüügil kohapeal tarbimiseks Saaremaa vallas“ II lugemine ja suunati see III lugemisele.
Tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu
25. mai 2000. a otsusega nr 35 kehtestatud „Kuressaare
linna Pikk tn 64 detailplaneering“ Pikk tn 64c ja Pikk tn
64e osas.
Tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 4. novembri 2003. a korraldusega nr 750 kehtestatud
„Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp“ Merikotka tn
43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas.
Anti luba Sindelkatuse Osaühingule kinnisasjade omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse §
4 lõike 6 kohaselt Kihelkonna piirkonnas Kõruse külas.
Anti nõusolek vallavara otsustuskorras võõrandamiseks
(Kuressaare linnas, Sirge tn 1 ja Sirge tn 4 kinnistud) aktsiaseltsile Hoolekandeteenused hinnaga 56 000 eurot.
Muudeti Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a
määrust nr 16 „Saaremaa Vallavolikogu töökord“, et volikogu komisjonide istungeid saaks läbi viia ning nendel
osaleda virtuaalselt.
Abivallavanem Helle Kahm andis volikogule ülevaate
revisjonikomisjoni 7. novembri 2019. a aktiga tehtud ettepanekute täitmisest.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

KÜLAVANEMAD

S

aaremaa vallavalitsuse 15. septembri istungil kinnitati viieks aastaks Orissaare piirkonna Orinõmme
küla külavanemaks Kalle Kärner.
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Selgunud on
tänavused aasta tegijad
7.–16. oktoobril toimub juba 23. täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mille raames peetakse erinevais Eestimaa paigus arvukalt
täiskasvanuharidust populariseerivaid ning
õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi.
Tähistatakse elukestvas õppes osalemist
ning tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.
Täiskasvanud õppija nädal on elukestvat õpet propageeriv üritus (motoks on
„Õnneks on vaja õppida“), et teadvustada
elukestva õppe ja täiskasvanute koolituse
tähtsust ning üks eesmärk on selle raames
tunnustada tublimaid tegijaid.
Aasta õppija
on Marjana Luist
Saare maakonna aasta õppijaks 2020 valiti kolme
kandidaadi seast Marjana
Luist (pildil), kes töötab
Eesti Metodisti Kiriku
arendusjuhina. Marjana õppis
aastatel 2017–2019 Tartu Ülikooli Pärnu
kolledžis teenuste disaini ja juhtimise õppekaval ning lõpetas selle cum laude. Marjana
panustab vabatahtliku tööga Kuressaare Toidupanka ja Eesti Metodisti Kiriku Reeküla
kogudusse, olles ka mõlema organisatsiooni juhtkonna liige. Ta on alati elurõõmus,
teotahteline ja visa oma püüdlustes. Marjana tõstatab eesmärgi ja viib selle ka täide.
Aasta õppija 2020 eripreemia pälvis Vilma Rauniste
(pildil), kes töötab päevalehe Meie Maa maaelu ja
maakonna külgede toimetajana. Seeniorõppijana võtab ta alates 2012.
aastast osa TÜ Väärikate Ülikooli Saaremaa loenguprogrammist. Kaheksa õppeaasta jooksul on Vilma
kirjutanud väärikate ülikoolis esinenud
loengute põhjal kokku 92 artiklit. Need

artiklid on väga oodatud: väärikas eas õppurid kuulavad loengut loengusaalis ja
teistkordselt on neil võimalik lugeda Vilma
kirjutatud artiklit.
Aasta õppija 2020 nominent on veel Triin
Meekler, kes töötab müüjana ning lõpetas
oma viie lapse kõrvalt Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi.
Aasta õpitegu –
Kuressaare haigla
loengusari
Aasta õpitegu 2020 on
loengusari „Kuressaare
haigla kohtub kogukonnaga“, eestvedaja Edward
Laane (pildil). Loengusari sai
alguse 2018. aastal ja jätkub siiani.
Loengusarja „Kuressaare haigla kohtub
kogukonnaga“ esimese loengu teemaks oli
verevähk, millest kõneles Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane, kes oli ka sarja
algataja.
Loengusarja raames on esinenud erinevate valdkondade kõrgelt hinnatud spetsialistid, kes toovad meditsiinivaldkonna
teaduspõhist infot kohaliku kogukonna
liikmeteni.
Loengud on toimunud pärast lõunat
haigla koolituskeskuses, et pakkuda võimalust osalemiseks võimalikult paljudele
huvilistele. Loengud on tasuta ja eelregistreerimiseta. Kohalik kogukond on väga tänulik võimaluse eest saada uut infot ja tänu
sellele mõista paremini tervise valdkonna
ning oma või lähedaste tervisega seotud
teemasid.
Teine aasta õpiteo 2020 nominent on
„Kõljala õpib“, mille eestvedaja on Silje Vaik. Koos on ikka õpitud uusi oskusi, saadud inspiratsiooni üksteise töödest
ja õpitud paremaid töövõtteid. Isetehtud kingitused on hinnas kõigi Kõljala
inimeste kodudes.

Aasta koolitaja on
Madli-Maria Naulainen
Aasta koolitaja 2020 on Madli-Maria Naulainen, kes töötab õpetaja-haridustehnoloogina ning täiskasvanute koolitajana.
Madli-Maria juhendamisel toimus distantsõppe käivitamine täiskasvanute koolitamises koolituskeskuses Osilia.
Madli-Maria armastab väga oma tööd,
õpetajatööd nii noortega kui ka täiskasvanute koolitamist. Tal on rõõm seista õppijate arenemise juures, näha nende kasvamist. Samas on ka vastutus – püüda alati
vaadata avatud silmadega, suunata õppijaid nii, et igaüks leiaks omale sobiva tee.
Aasta koolitaja 2020 nominendid on
veel Anu Lomp, kes koolitab koolitajaid,
ning Mari Lepik, kes on Tartu ülikooli
lektor ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts
eestvedaja.
Õppijasõbralik tööandja on
Baltic Workboats AS
Aasta õppijasõbralik tööandja 2020 on
Baltic Workboats AS. Ettevõte võimaldab
oma töötajatel osaleda nii tasemeõppes
kui ka täiskasvanute täienduskoolitustel. Ettevõte on avatud töötajapoolsetele
koolitussoovidele. Töötajatele pakutakse
sisekoolitusi ning uute teadmiste ja oskuste jagamist kolleegilt kolleegile. Läbi
ettevõtte arengu toimub pidev töötajate
arendamine ja oskuste nüüdisajastamine.
Baltic Workboats on hea näide, kuidas üks
ettevõte võib vedada sektori arengut terves
regioonis.
Maakonna tunnustusüritus (kutsetega)
toimub 14. oktoobril kell 14 Kuressaare
Raekojas.
Meelis Kaubi
haridusnõunik
Saare maakonna TH koordinaator

Vald toetab treenerite ja juhendajate kutsekvalifikatsiooni tõstmist
Saaremaa Vallavalitsus on eraspordiklubidele ja erahuvikoolidele pearaha taotlemiseks kehtestanud nõuded treenerite ja
juhendajate haridustasemele, kuna peame
oluliseks, et meie laste ja noortega tegelevad vastavat eriala või kutsetunnistust
omavad spetsialistid. Samas oleme saanud
tagasisidet, et kutsekvalifikatsiooni taotlemine ja Saaremaalt koolitustel käimine on
kulukas, mistõttu klubidel puudub sageli
võimekus sellesse panustamiseks. Sellest

tulenevalt on Saaremaa valla 2020. aasta
huvihariduse ja huvitegevuse kavas ette
nähtud rahalised vahendid selle probleemi lahendamiseks.
Toetame ühe klubi ühe treeneri (juhendaja) kutsekvalifikatsiooni tõstmist
või taotlemist 450 euroga aastas. Katame
koolituse tasu või koolitusel osalemisega
seotud kulud eelpool nimetatud summa
väärtuses. Samuti peame oluliseks, et toetuse soovijad oma tegevused huviharidus-

registris registreeriksid.
Huvilistel palume täpsema info saamiseks võtta ühendust haridus- ja noorsootöö osakonnaga. Kontakt: noorsootöö ja
huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo,
tel 452 0569, e-mail: lindia.lallo@saaremaavald.ee, või registrispetsialist Helen
Vainula, tel 4525 054, e-mail: helen.vainula@saaremaavald.ee.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Veel saab taotleda toetust huviharidusele ja -tegevusele
Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava
toetuse taotlusvoor on avatud veel kuni 6.
oktoobrini. Taotlusi saab esitada Saaremaa
valla iseteeninduskeskkonnas, kus institutsiooni juhil tuleb teha volitus projekti
esitaja(te)le.
Taotlusvoorus jagatakse laiali 60 000 eurot ning maksimaalne toetussumma ühe
taotluse kohta on 5000 eurot. Projektikonkursile on oodatud 7–19-aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja
koostöötegevuste innovaatilised projektid
Saaremaa valla piirkondades.
Toetust eraldatakse huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja kaasaegsete
meetodite rakendamiseks huvihariduse ja
huvitegevuse pakkumisel. Toetuse jagamise
eesmärk on muuta huvitegevus ja huviharidus võimalikult paljudele noortele kättesaadavaks ning toetada tulevasi elukutsevalikuid. Toetatakse ka vahendite soetamist.
Prioriteediks on tegevused, mis loovad
osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad põhikooliealisi õpilasi; toetavad erivajadustega laste ja noorte
osalemist; seovad mitteformaalõpet ja for-

maalharidust; lähtuvad noorte tegelikest
huvidest ja soovidest.
Toetust saavad taotleda haridus- ja
noorsootöö valdkonna tegevusi pakkuvad juriidilised isikud, mittetulunduslikud
ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja
Saaremaa vallavalitsuse hallatavad asutused
tingimusel, et tegevus on suunatud Saaremaa valla lastele ja noortele.
Hindamiskomisjon hindab taotlusi üheksa kriteeriumi alusel punktidega nullist
viieni ning projektid reastatakse keskmise
hinde alusel. Toetust eraldatakse pingerea
alusel kuni rahaliste vahendite jätkumiseni.
Hindamiskomisjonil on õigus eraldatavat
taotlussummat vähendada, kui sellest tulenevalt säilib võimekus projekti osaliseks
elluviimiseks.
Esitatav taotlus tuleb allkirjastada ning
taotleja peab kinnitama, et
•on esitanud varasemate projektide aruanded (mille tähtaeg on saabunud) või
taotlenud pikendust;
•tal ei ole riiklike maksude võlgnevusi või
tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt
arvestatud intressivõlga ning võlgnevusi

valla ees;
•toetust ei taotleta oma eelarvest kaetavate kulude asendamiseks (valla hallatavate
asutuste puhul), kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks,
hoonete ja rajatiste ehitamiseks, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude
eest tasumiseks;
•vastab määruses sätestatud tingimustele;
•taotluses esitatud andmed on õiged.
Taotlejaid informeeritakse kirjalikult
nende suhtes tehtud otsusest kahe nädala
jooksul pärast vastava otsuse vastuvõtmist.
Vallavalitsuse hallatavatele asutustele eraldatakse toetus alaeelarvesse ning osakonna
juhataja otsuses määratakse aruande esitamise tähtaeg. Juriidilisest isikust toetuse
taotlejaga sõlmib vallavalitsus toetuse eraldamise lepingu.
Lisainfo ja kontakt: Lindia Lallo, lindia.
lallo@saaremaavald.ee, tel 4525 5069, Helen Vainula, helen.vainula@saaremaavald.
ee, tel 4525 064.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

MTÜ Vöimalus avas neljanda taotlusvooru
Taotlusvooru projektid on oodatud 1.
detsembriks e-posti aadressile voimalus@
voimalus.org.
Toetatav projekt peab olema suunatud
kogukonna kasuks, samuti on toetuse saamise eelduseks projekti jätkusuutlikkus.
Näiteks kui Vöimaluse toel rajatakse küla
spordiväljak, peab küla olema võimeline

seda ise üleval pidama ja korras hoidma.
2019. aasta algul loodud MTÜ Vöimalus
on Saaremaaga seonduvate mittetulunduslike projektide elluviimisesse panustanud ligi 159 000 eurot. Lisaks toetas fondi
rahastaja Kristjan Rahu tervishoiukriisi
alguses Saaremaa valda täiendava 100 000
euroga. Tänavu kevadvoorus rahastati 27

taotlust summas 50 000 eurot. Sügisese
taotlusvooru maht on samuti 50 000 eurot.
Lisainfot (sh seni toetatud projektide nimekirja) ja taotlusvormi leiab Vöimaluse
kodulehelt www.voimalus.org.
Merit Trei
fondi tegevjuht
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Ettevõtlusõpe
julgustab
ab ja inspireerib
Üle-eestilise ettevõtlusnädala
hakul on rõõmustav tõdeda, et
ettevõtlikkust jagub ka Saaremaa õpilastel ja nende juhendajatel.
Kristiina Maripuu
abivallavanem

Ettevõtlusnädala üheks sihtgrupiks ongi just
noored. Noorte osalemine ettevõtlusteadlikkust arendavates tegevustes on eesmärk ka
valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni
arengukavas.
Valjala põhikoolis ettevõtlust õpetav Ülle
Kuusk-Kupits toonitas, et ettevõtlikkust ei
saa õppida vaid klassiruumis. „Näiteks oleme korraldanud ettevõtluspäevi ja õppekäike
ning osalenud konkurssidel. Koostöös Saare Arenduskeskusega viime ellu programmi
„Ettevõtlikkus sinus eneses ja sinu ümber“,
mille tegevusteks on õppekäigud Saaremaa ettevõtetesse, õppereis Tartu Ettevõtluskülla ja
Mihklilaada korraldamine,“ kirjeldas Kupits.
15. septembril toimus koolis ettevõtlus- ja
inspiratsioonipäev, millest said korraga osa
kõik kooliastmed. Töötubades jagasid oma
kogemusi Saaremaailm MTÜ, InCap OÜ,
Diamond Documentaries OÜ, Flusso OÜ, Kinobuss MTÜ, Maagilised loodushinged MTÜ,
Wabariigi Purjelaevaühing MTÜ, Raahel Fotod ja Vaka OÜ.
Pekka Rooväli Wabariigi Purjelaevaühingust rõõmustas, et kõik olid hingega asja
juures. „Sünergia oli tugev ja toda oli näha
korraldajate, õpilaste ja juhendajate silmist.
Õpilased elasid kaasa kõikides teemades ja
küsimusi jagus kamaluga. Tore on näha, et on
võimalik – aga ka suur vajadus – saare tõelisi
juuri laste ja noorte ellu tuua.“ Juba on sündinud plaan hakatagi koolides selliseid merendusõppepäevi läbi viima.
Kooli hoolekogu esimees Marian Tamm
arvas, et kindlasti said õpilased julgustust ja
innustust. „Noortes ettevõtlikkuse arendamine on väga oluline, sest ettevõtlikud inimesed
saavad tulevikus paremini hakkama ja suudavad oma unistusi ellu viia,“ lisas Tamm. Ettevõtlikkust said Valjala õpilased rakendada ka
26. septembril Mihklilaadal. „Tore oli näha,
kuidas lapsed olid täis tegutsemistahet, et oma

Wabariigi Purjelaevaühing kirjutas Valjala põhikoolis toimunud ettevõtlus- ja inspiratsioonipäeva kokkuvõtteks: „Päris suur tegemine oli tegusa päeva lõpetuseks lapsi viikingipaadi küljest lahti tirida ja mette ei
tahtnud nad meid minema lasta. Seega leppisime kokku, et näeme kevadel ja suvel juba merel.“
Sten Kongas juhendamas 3. klassi töötuba „Meri, laevad, mereohutus“. Foto: Pekka Rooväli

toodangust lahti saada,“ meenutas Tamm.
Saare Arenduskeskuse noorte ettevõtluskonsultant Triin Arva nõustub, et elus hakkamasaamiseks peab olema ettevõtlikkust, aga
see ei tähenda, et igaühest peab saama ettevõtja. „Ettevõtlussarja „Saaremaa Päike“ ideid ja
töid vaadates on suund, et aina rohkem huvitutakse sotsiaalsest ettevõtlusest, keskkonna-

temaatikast ja mittetulunduslikust tegevusest,
nagu mujal maailmas. Valjalaski oli inspiratsioonipäev korraldatud sedaviisi, et osalevate
ettevõtjate taust ja tegevusvaldkond oleksid
võimalikult eriilmelised,“ märkis Arva, lisades, et ehkki ettevõtlikkust arendatakse paljudes ainetundides, on konkreetsete tegevuste
fookuses seda õpilasteni palju lihtsam tuua.

Tähtis on esimene samm

Valdav osa noortest lahkub saarelt, et kõrgemat teadmist ja uusi oskusi mujal taga nõuda. Kõigile
meeldiks, kui üha rohkem neist noortest kodukohta tagasi tuleks ja oma ambitsioonid just siin
realiseeriks. Seetõttu pean ülioluliseks ettevõtluspisiku levitamist maast madalast. Olgu selleks
siis ettevõtlusõppe sidumine erinevate ainetundidega, noorte ettevõtluskonkursid, õpilaslaadad,
ettevõtete külastused või inspireerivad kogemuslood, läbi mille ettevõtluse ja kodukohaga selgem ja sügavam side tekib.
Äsja lugesime lehest, kuidas meie tubli koolipoiss kätepesutaimeri leiutas. Statistilist kinnitust
on leidnud tõsiasi, et õpilasfirmade loomisprotsessides osalenud noored loovad hilisemas elus
oluliselt suuremal määral omi ettevõtteid. Eelnev annab piisava aluse ettevõtlusteadlikkuse levitamise vajalikkusele haridussüsteemis. Täna kannab juba seitse Saaremaa kooli uhkusega tiitlit
„Ettevõtlik kool“. Ettevõtlusaktiivsus Saaremaal on üks kõrgemaid Eestis. Selle tingib asjaolu,
et perifeerias on vähem võimalusi ja tuleb olla nutikas ning leida pidevalt uusi väljundeid, et siin
hakkama saada ja omale sobiv töökoht tagada. Mulle tundub, et neid saarlasi, kes tegelevad vaid
ühe asjaga, on vähem. Enamasti on kõigil mitu rauda korraga tules. 5. oktoobril algav üle-eestiline
ettevõtlusnädal on just see koht, kus peas keerelnud uued ideealged ettevõtlusvormi valada ning
see esimene samm ära teha. Tutvu programmiga: ettevotlusnadal.ee/kuressaare/. Kõik ettevõtlusnädala üritused on osalejaile tasuta ning vajalik on eelregistreerimine.
Rainer Paenurk
Saare Arenduskeskus SA juhataja

Tunnustamist on pigem vähe kui palju

J

uba teist aastat järjest korraldab Saaremaa vald koostöös erinevate organisatsioonidega Saare maakonna ettevõtlusauhindade tänugalat. Eesmärk on panna
tähele inimesi ja ettevõtteid, kes igapäevaselt
näevad palju vaeva ja kulutavad energiat, et
luua parem tulevik meile kõigile.
Saaremaa Ettevõtjate Liidu (SEL) põhilises
fookuses tänugalal on just Saare maakonna
aasta ettevõtte väljakuulutamine ja sellega
seonduv. Eelmisel aastal sai selle au osaliseks
Arensburg OÜ. Viimastel aastatel on võitja
auks paigaldatud August Kitzbergi tänavale
juba kümme pinki koos graveeritud metallist
tahvliga, sama traditsioon jätkub ka tänavu.

Kandidaadid on esitatud
2020. aasta on olnud tõesti keeruline ja raske, seetõttu võib tekkida küsimus, kas tunnustamine ja tähelepanu juhtimine on kõige tähtsamad. Kui oleme arutanud tänugala
vajalikkust, oleme jõudnud arusaamisele, et
tunnustamist on pigem vähe kui palju, nii et
ilma kõhklusteta oleme veendunud ürituse
vajalikkuses.
Kandidaatide esitamine on lõppenud – esitati 202 ettevõtet või toodet – ning hindamiskomisjon teeb juba tööd parimate väljaselgitamiseks. Olles mitmeid kordi seda teinud,
saan väita, et see töö ei ole lihtne. Ettevõtete
2019. aasta majandusnäitajad on üheks hindamise aluseks. Võrdleme neid eelmiste perioodide näitajatega ja sealt on võimalik veidi
aru saada, kas ettevõte on arenenud või mitte.
Lisaks on vaja hinnata ühiskondlikku poolt,
seda, kuidas ettevõte lööb kaasa Saaremaa elu
edendamises ja on aktiivne ka ühiskondlikes

EELMISTE PERIOODIDE
AASTA ETTEVÕTTED:

AS Baltic Workboats (2009), AS Saaremaa Laevakompanii (2010), Merinvest OÜ
(2011), Kõljala Põllumajanduslik OÜ (2012),
Alunaut OÜ (2013), Sandla Puit OÜ (2014),
Saaremaa Lihatööstus OÜ (2015), Saaremaa Piimatööstus AS (2016), Reta Puit OÜ
(2017), Arensburg OÜ (2018).

Aasta ettevõtja 2019 oli Arensburg OÜ ja selle juht
Terje Nepper.

tegevustes. Alati tuleb kasuks see, kui ettevõte
lööb aktiivselt kaasa MTÜ-des, mis tegelevad
kohaliku arengu ja valupunktidega. Hindamine on osades kategooriates üheselt selge
ja arvudele tuginev, kuid paljudes tuleb sisse
emotsionaalset subjektiivsust. Igal juhul on
hindamiskomisjon pädev seda tegema ning
otsused on nüüd ja ka tulevikus õiglased.
Kiitust väärivad paljud
Anname hinnanguid kaheteistkümnes kategoorias. Kas seda on palju või vähe, näitab aeg
ja diskussioon kogukonnas. Tänugala raames
juhitakse tähelepanu paljudele ettevõtetele ja
nende töötajatele. See teeb suurt rõõmu, kuid
tunnustamist väärivaid ettevõtteid on alati
rohkem.
Praegu hindame ettevõtte tegevust eelnevate aastate põhjal, kuigi paljud võivad tunda
just praegu raskusi. Tahan tänastele tegutse-

vatele ettevõtetele avaldada suurt toetust ja
kiita neid. Saaremaal tegutsevad ettevõtted on
eriti südikad. Alati üritatakse leida lahendusi
ja uskuge mind, need lahendused on olemas.
Harukordselt ruttu on ettevõtted reageerinud
muutustele, mis meid sel aastal on tabanud.
Töötajad on saanud aru, et ettevõttes tuleb tegutseda meeskonnana ühise eesmärgi nimel. Me ei tea täpselt, mida toob meile
järgmine nädal, kuu või aasta. Viimase mõne
kuuga oleme üritanud sellega harjuda, aga
kohanemine ei ole veel täielikult lõppenud.
Sellele vaatamata on usk tulevikku mingil
määral taastunud ja uus normaalsus hakkab
peagi koduseks muutuma.
Parimad ettevõtjad saavad tunnustatud 16.
oktoobril toimuval ettevõtlusauhindade tänugalal Kuressaare Kultuurikeskuses.
Robert Pajussaar
SELi juhatuse esimees
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Kui musikaalsed on Saaremaa
lapsed ja kuidas tähistate
teie rahvusvahelist
muusikapäeva?

Täna, 1. oktoobril on rahvusvaheline muusikapäev, mida tähistatakse tasuta kontsertidega üle Eesti. Kuressaare kultuurikeskuses
annavad kell 17 kontserdi Kirke Karja (klaver), Raimond Mägi (kontrabass) ja Karl-Juhan
Laanesaar (löökpillid), esitades Eino Tambergi
loomingu töötlusi: rekompositsioonid viiulikontserdist ja „Concerto grossost“. Kuna tänavu täitub sada aastat ka Voldemar Panso
sünnist, tuleb esitusele tõlgendus Pansole
pühendatud Tambergi I sümfooniast.

K

ärla muusikako oli
õppeaasta algas sel
sügisel pisut teistmoodi – ühe ürituse raames
pidasime maha nii kevadel
ära jäänud lõpuaktuse kui
ka uue õppeaasta avaaktuse.
Oli väga tore taaskohtumine
Imbi Kolk
üle pika-pika aja.
Kärla muusikakooli direktor
Meie muusikakoolis on
alanud õppeaastal toimetamas nelikümmend särasilmset noort, keda
juhendavad ja suunavad seitse pühendunud
pedagoogi.
Kõige populaarsem pill õpilaste seas on klaver, järgnevad plokkflööt, saksofon, klarnet,
kitarr, karmoška ja kannel. Suur huvi on meie
eelkooli vastu, kus sel aastal õpib kümme last.
Loodame üheskoos väga, et kuri viirus meid
taas isolatsiooni ei sulge ja et rõõm koosmusitseerimisest oleks vahetu ja täiuslik!
Austades Terviseameti soovitusi me rahvusvahelist muusikapäeva sel aastal konkreetse
üritusega ei tähista. Küll aga jätkub toredaid
muusikalisi hetki tundidesse, kus õpetajad
üllatavad õpilasi, esitades neile kuulamiseks
mõne oma lemmikpala, vürtsitavad esitust vahvate kommentaaride ja selgitustega, jutustavad
lugusid heliloojatest jne. Loomulikult musitseeritakse ka üheskoos.
Kindlasti soovitame õpilastel 1. oktoobri
õhtul vaadata telerist rahvusvahelise muusikapäeva galat, kus lisaks meeleolukale kontserdile
antakse üle aasta kõige oodatumad muusikaauhinnad.

S

aaremaa lapsed on
alati musikaalsed olnud ja on ka edaspidi. Saaremaalt on muusikamaastikule tulnud palju
tipptasemel professionaalseid muusikuid.
Tänu Saaremaa muusikaMartti Nõu
koolidele on musikaalsetel
Orissaare
lastel võimalus oma andeid
muusikakooli
direktor
arendada ja saada kvaliteetset muusikaharidust, et selle
abil muusikat kõrgemal tasemel edasi õppima
minna.
Rahvusvahelist muusikapäeva oleme Orissaare muusikakoolis traditsiooniliselt tähistanud
nii, et oleme nooremate õpilastega läinud külla
Orissaare lasteaeda ja andnud seal muusikapäevale pühendatud kontserdi.
Orissaare muusikakoolis õpib praeguse seisuga 85 õpilast, kellele loodetavasti lisanduvad
lähemal ajal eelklassi õpilased, kes alustavad
tunde oktoobris.
Muusikakoolis on kõige populaarsem eriala
läbi aegade ikka klaver olnud, siis kitarr ja seejärel juba viiulid, vaskpuhkpillid, rahvapillid
jne.

K

uressaare muusikakoolis õpib käesoleva õppeaasta
alguses 189 õpilast. Populaarsemad pillid on traditsiooniliselt klaver, mida
õpib 60 õpilast, viiul (26
last) ja kitarr (21 õpilast).
Tarmo Berens
Kuressaare muusikakooli
Kuressaare
muusikakooli
õpilased on rahvusvahelisel
direktor
muusikapäeval tarbija rollis.
Võimalus on külastada Kuressaare kultuurikeskuses toredat kontserti.
Samas kutsume kõiki üles saama osa meie kooli 70. sünnipäeva kontsertidest oktoobris-novembris. Jälgige reklaami ja infot saab ka kooli
kodulehelt www.kuressaaremuusikakool.ee.
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Pilt Lapivaip 100 näituselt. Foto: erakogu

ARVAMUS
Ootustest ja ootamisest

J

älle on sügis, eilsesse on
jäänud keeruline kevad
ja suvi. Loodus hellitab
meid värvide ja päikesepaistega. Ilm on tuuline ja ega
mõttedki väga rahulikud
ole. Hinges on rahutus ja …
igavene ootus.
Tiiu Aro
Nii me olemegi ju loodud.
vallavolikogu
Lastena tahame suureks saaesimees
da, seejärel kellekski saada.
Siis pere loomise ja laste suureks saamise ootus.
Nii me oma eluteed käime.
Eks ootusi ja ootamist on mitmesugust.
Kas lihtsalt oodata või tegutseda oma ootuste
nimel?
Doris Kareva: „Meie ei määra, mismoodi meid
mäletatakse. Võime vaid valida, mis on see, mida
me ei teinud.“
30 aastat tagasi, 1. oktoobril sai Kuressaare
linn (ja ka Muhu vald) esimesena taasiseseisvunud Eestis omavalitsuse staatuse. Ootused
olid suured ja ka areng oli kiire. Võib suure tõenäosusega öelda, et ootused täitusid. Oktoobris
2017 sai aga Kuressaarest ühinemisprotsessi tulemusena suure Saaremaa valla osa. Kuressaare on jätkuvalt ainus linn meie saarel ja Saare
maakonna keskus. Siin elab kolmandik valla
elanikest.
Kas niisugune areng on olnud ootuspärane?
Juhuslik kindlasti mitte, selle nimel arutleti ja
vaieldi, kuni jõuti otsusteni. Tänavune nn koroonakevad tõestas, et ühinemisotsused on olnud õiged. Koos olime elu korraldamisel ja lahenduste leidmisel tugevamad. Saime hakkama
ja astume sügisesse optimistlikult.
Meie vallas on välja kujunemas oma tavad,
nii vallaülesed kui piirkondlikud. Ootame
saama- ja saunapäevi, leivapäevi, näiteseltside
ülesastumisi, triipe ja maitseid, laulupidusid ja
tantsuetendusi, talguid, kirikukontserte, külamatku ja veel palju muudki. Suvi oli tegus,
üritusi ja rahvarohkeid sündmusi jätkus meie
saare igasse nurka. Ka valla teed saavad iga
aastaga paremaks, mis teeb kohalejõudmise
nauditavaks.
Meil on korras rahvamajad ja rikkalikud raamatukogud, kus töötavad pühendunud ja asjatundlikud inimesed. Lasteaiad, koolid ja noortekeskused on igati heas füüsilises ja vaimses
seisus ning valmis vastu võtma lapsi nii maapiirkondades kui Kuressaares. Meil on usaldusväärne haigla ja head hooldekodud. Me oleme
kaitstud.
Meie kirikud ja kogudused on toimekad,
paraku rahanappuse tõttu kõigi ajalooliste sakraalhoonete kordategemise tempo on
aeglane. Vaatamata erinevatele hirmudele on
meie kalmistud hästi hooldatud ja rõõmustavad
silma.
Meie igapäevast elamise taset tagavad meie
ettevõtted ja ettevõtjad, kõik maksumaksjad,
pea igaüks meist.
See suvi oli teistsugune. Linn oli vaiksem, turiste vähem. Polnud traditsiooniks saanud ooperipäevi, tänavapiknikku … Hoovipiknikud ja
õunakohvikud aga toimusid nii linnas kui maal.
Kokkuvõtvalt on rõõm tõdeda, et elu suures
vallas on hea. Nõus, et bürokraatiat on lisandunud, kuid vallaelanike võrdne kohtlemine
on seeläbi paranenud. Loodetavasti on ka see
olnud meie ootus.
Mis koroona meiega tegi? Kas hirmutas ja
halvas ning tegi kurjaks ja süüdistavaks? Mina
usun ja loodan, et tegi meid hoopiski tugevamaks. Õpetas hindama tõelisi väärtusi, hoidma
lähedasi ja hoolima, märkama ja abistama.
Mida oodata sügisest ja võbelevast koroonalainest, mis paratamatult ka meid siin saarel mõjutab? Kindlasti tuleb mõista, et kõik möödub,
me kohaneme. Ja tuleb meeles pidada, et me
kõik oleme haavatavad, nii meie hing kui ihu.
Hea sõna, selged käitumisjuhised on väga vajalikud. Ürituste ärajätmine ei ole jätkusuutlik.
Pigem on oluline meist igaühe vastutustundlik
käitumine ja selge arusaam sellest, kus osaleda
ja millest eemale hoida see, mis kujundab olukorra meie vallas ja kaugemalgi.
Minu kogu südamest tulev ootus on, et oleksime ühtehoidev kogukond. Vähemalt mandrilt
vaadatuna oleme sellisena alati paistnud. Oleme
seda ka päriselt, hoiame kokku, hoiame ennast,
nii on ka kõik teised hoitud! Turvalist sügist
kõigile nii maal kui linnas, lasteaias ja koolis,
kodus ja tööl.
Vahur Afanasjev:
Kuhu olen ise praegu teel?
Kaua õitsen? Kuni veri keeb.
Kunagi saab minust lilletoit,
Seni koiduni tantsin ja ükskõik.

Lapivaip 100 näitus jõudis Saaremaale
Eesti sajandaks sünnipäevaks meisterdasid
lapitööhuvilised uhke kingituse. Sada eesti
naist võttis nõuks õmmelda sel puhul igaüks ühe 1 x 1 meetri suuruse lapivaiba, nii
et neist sai kokku 100 meetrit ilu kehastust
tekstiilis! Kõik vaibad koguti kokku, ühendati
omavahel ning neist kujunes näitus, mis on
rännanud mööda Eestimaad juba mitu aastat.
Näituse üldteemaks on „Minu Eesti täna“, iga
autor sai seda oma nägemust mööda tõlgendada, millisena paistab nüüdne Eesti ning mis
on oluline ja kallis.
„Lipp lipi peal, lapp lapi peal pole ainult
sibul, vaid meie kliimas ka inimene – oma
kihilise riietuse sees. Pikk sügis, külm talv ja

tuuline kevad on meie esiemad pannud kuduma, õmblema, tikkima, lappima,“ mõtiskleb lapivaibaprojekti eestvedaja Sirje Pakler
albumi „Lapivaip 100. Minu Eesti täna“ sissejuhatuses. „Kuid me pole võtnud seda kui
sundi, vaid elame värvides ja mustrites välja
oma rõõmu, ikka lipiti ja lapiti. Lapi nõiad olla
ju need kõige kõvemad nõiad.“
Vaiba autorid on alates 7. klassi õpilastest Aegviidust kuni 90-aastase memmeni
Põlvamaal. Ka Saare maakonnast on mitu
autorit ja seepärast on eriti põnev näitust
külastada ja „omadele kaasa elada“. Kokku töötas vaibanäituse valmimisel 177 inimest, kelle töörõõm jääb meile imetlemiseks

Tuleb suurte pidude aasta

T

uleva aasta juunikuud võiks Saaremaal
nimetada tõeliseks rahvakultuuri peokuuks. Nimelt toimuvad juunis kolm
suurt pidu: 5.–6. juunil maakonna tantsupidu ning pärast jaanipäeva, 26. juunil saavad saarlased ja meie külalised osa laulupeost
koos meeleoluka rahvapillipeoga.
Laulupidu „Teel“ pidi tegelikult toimuma
juba tänavu juunis, kuid lükkus ettenägematutel põhjustel järgmisse aastasse ning tuleb
siis ehk seda võimsamalt. Teelolek saab veidi
pikem ja annab kooridele rohkem aega harjutada ning korraldajatele pidu ette valmistada.
Inimene on alati teel – eluteel, koduteel,
rännuteel, eneseteostamise teel jne. „Saareelanike jaoks on füüsiline teelolek üks elu läbivaid tegevusi. Saarele tulek ja saarelt minek
ei ole lihtsalt tulek ja minek. See on teekond.
Teekond koju ja kodust välja. Saarlasele on
kodutunne tähtis. Ka iga ulgusaarlane tahab
sisimas kodusaarele tagasi. Oma mõtteis on
ta alati siia teel. Ükskõik kus ka ei viibita, ikka
jäädakse saarlaseks,“ on öelnud laulupeo teema ideeautorid Raul Vinni ja Anu Lepik.
Koos laulupeoga rahvamuusika pidu
Üheskoos laulupeoga toimub ka vahva rahvamuusika pidu. Kokku tulevad erinevad rahva-

pillide mängijad üle maakonna ja loovad külalistele rõõmsa meeleolu Kuressaare kesklinnas, et siis üheskoos alustada rongkäiku
Lossihoovi laulupeole.
Laulupeole ootame ligi 1400 lauljat. Esinevad meie oma maakonna suurepärased koorid kui ka kõrgetasemelised külaliskoorid üle
Eesti. Laulud, mis hakkavad kõlama, on meile
tuttavad ja kallid. Mitmed neist kutsuvad kaasa laulma ja puudutavad meid sügavalt.
Tantsupidu „Tuules“ kutsub aga juuni alguses rahvatantsuhuvilisi keerutama tantsu
nii, et jalgades tuul. Idee autorid Triino Lest
ja Eena Mark ning nende meeskond on öelnud, et peo eesmärk on hoida ja väärtustada
saarlase uhkust ja olemust: koguda ja tõsta
esile saaremaise tantsulooja loomingut, kaasata noori tantsujuhte peo protsessi ning eesti
rahvajutuaastal otsida ja leida lugusid tuulest.
Tantsupidu lausa kahel päeval
Kuna varasem pidude korraldamise kogemus
näitab, et saarlased soovivad väga osa saada
oma maakonna pidudest, siis selleks, et kõik
soovijad ohutult tribüünidele ära mahuksid,
on plaanis korraldada tantsupidu lausa kahel päeval. Samuti oleks ühepäevane ülipikk
peopäev väga kurnav meie kõige väiksema-

loodetavasti kauaks.
Seda suurepärast näitust saab näha juba
rahvamajades Kihelkonnal, Sandlas, Taritus
ja Kärlal. Oleme näituse jaganud erinevatesse
kuudesse ja mitme piirkonna vahel. Septembrist kuni aasta lõpuni rändab näitus erinevate
piirkondade rahvamajadesse nii Saaremaal
kui Muhus. Loodetavasti on kogu tervik näha
mais 2021 Kuressaare Kultuurikeskuses.
Lapivaibanäituse 100 meetrit armastust
oma maa ja rahva vastu on looming, mida 100
aasta pärast nimetatakse ehk rahvakunstiks.
Anneli Teppo-Toost
kultuuritööspetsialist

tele osalejatele lasteaedade rühmadest
ja algkoolidest.
5. juunil ehk laupäeval toimuvad
proovid ja pühapäeval kaks kontserti – ennelõunane peaproov-etendus koos
publikuga ning õhtune peaetendus. Loomulikult ei puudu sealt vahelt ka tõeliseks
kihelkondade peoks organiseeritud tantsuline
rongkäik.
Tantsupidu „Tuules“ räägib seekord loo
Saaremaast ja saarlastest, sellest, mis meile
omane ja tähtis, läbi pärimuse ja tuule – tuul
loob, muudab, aitab meenutada ja mäletada.
Kui mäletame oma juuri, julgeme suuremalt
unistada ja suuremalt luua.
Mõlemad peod, nii tantsupidu kui laulupidu koos rahvapillipeoga, puudutavad
saarlase südant ja teevad hingele pai. Tule
kindlasti kuulama, vaatama ja tundma seda
erilist üheskoos hingamise tunnet, mida
laulu- ja tantsupidu 2021. aasta juunis saarlastele toovad.
Kristel Peel
kultuurinõunik

Tuul t(l)õi tantse tantsupeole küllaga

S

aare maakonna uute tantsude konkurss
„Tuulte toodud tantsud“ sai kenasti peetud. Kuigi keeruline kevad veeretas meie
teele mõningaid takistusi, mõtlesime konkursi
tingimused pisut ümber ning kõik laabus.
Kuna kokkusaamised ja ühised üritused olid
pikalt keelatud, viisime ka tantsudekonkursi
tänapäevasesse keskkonda – internetti. Seega
toimus virtuaalne konkurss, kuhu kõik soovijad said oma tantsuvideo saata. Juba enne selgitasime osalejatele, et žürii ei hinda tantsimise
kvaliteeti, vaid ikka tantsuloomingut.
Ja nii läkski. Konkursile esitati 21 uut tantsu,
mis ületas meie kõigi ootusi ja lootusi. Tore üllatus oli seegi, et konkursile laekus töid väljastpoolt Saaremaad ning osales ka selliseid tantsuloojaid, kes pole seda enne avalikult teinud.
Konkurss oli tasavägine ja žüriil oli arutamist küllaga. Žüriisse kuulusid oma ala asjatundjad: Agne Kurrikoﬀ-Herman, Helle-Mare

Kõmmus, Kristiina Vilipõld, Tanel Ting, Eena
Mark. Kuna tantse hinnati videode põhjal, toimus ka žürii koosolek virtuaalselt – igati kaasaegne ja kontaktivaba toimetamine.
Konkursi tulemused said sellised:
•lasteaialapsed – I koht Kai Jürlau „Tuule
vembud“.
•1.–4. ja 5.–9. klassi rühmad – I koht Maia
Tõhk „Tantsiksin“.
•C-rühmad – I koht Reti Kilvet „Merelaine“.
Eripreemia Margerite Mesila „Las me õitseme“.
•täiskasvanute segarühmad – I koht Virge
Varilepp „Tiidus-tiidus“.
•naisrühmad – I koht Anne Keerd „Vöökiri“. Eripreemia Piret Kunts „Mõeldes memmele“.
•väärikate rühmad – kuna oli esitatud vaid
üks tants, otsustas žürii jätta selles kategoorias
auhinna välja andmata.
Augusti keskel toimus ka esimene Saare

maakonna tantsujuhtide suvekool, kus ühiselt
vaadati suurelt ekraanilt kõiki tantse ning valiti
publikulemmik, milleks osutus Anne Keerdi
naisrühmadele loodud tants „Vöökiri“. Palju
õnne kõikidele võitjatele!
Uute tantsude konkursi eesmärk oli saada
uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari
kogu tantsuperele. See eesmärk täitus.
Samas oodati tantse 2021. aasta Saaremaa
tantsupeoks. Saame kinnitada, et konkursiga
saadi palju head materjali. Tantsupeo kunstiline meeskond on tantsud ära vaadanud ning
nende hulgast oma valiku peo repertuaari
jaoks juba teinud. Loodame nii mõndagi uut
tantsu näha 5.–6. juunil 2021 Saare maakonna
tantsupeo kavas. Ootame põnevusega uut loomingut meie suurel peol.
Triino Lest
korraldusmeeskonna liige

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 1. oktoobrist kuni 15. oktoobrini
2020 on avalikul väljapanekul:
Kuressaare linnas Roomassaare tee 1 „Kuressaare lennujaama lennuraja pikendus“ detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse alale kaamera irdtorni rajamise
ehituslikke tingimusi.
Muraja küla Lautri, Rannavälja ja Õuna detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse Tiigi

maaüksusele kavandatavate ehitiste arhitektuurilisi tingimusi.
Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel ja Kuressaare Tallinna tn 10 asuvas vallamajas. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.

9.–18. oktoobril on avalikul väljapanekul Mändjala külas Aaspere ja Ranna kinnistu detailplaneeringu alal asuva Haigru põik
2 kinnistule detailplaneeringuga kavandatud hoone arhitektuurilisi ja kujunduslikke tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Haigru põik 2 kinnistule planeeritud abihoonele kavandada lamekatus ja elamule
osaliselt lamekatus detailplaneeringujärgse viilkatuse asemel.

Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.
saaremaavald.ee ja vallavalitsuses (Tallinna tn 10 infolauas).
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819
või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Piret Miller
arhitekt

Inge-Ly Ansip
arhitekt
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Kodu koos kooliga
M

eie linnas on palju ning erinevaid
võimalusi lastel
hariduse omandamiseks.
Kuid peredel, kellel on
s o ov t e h a e l u mu u t u s
ja asuda elama maapiirkonda, on vaja kaaluda
Riina Saar
erinevaid kasutegureid
Pihtla Kooli
uues elukeskkonnas.
direktor
Esmajärjekorras jääb kaalukausile piirkond, kus lapsel on võimalik saada
haridust kodu lähedal. Suureks abiks on,
kui pere saab oma lapsed viia nii lasteaeda
kui ka kooli. Üks selline võimalus on peredele
Pihtla koolis.
Lasteaia ja kooli
ühendamine päästis kooli
Kunagi, viisteist aastat tagasi, otsustas Pihtla
vallavalitsus ühendada Sandla lasteaia Pihtla
algkooliga. Üheks põhjuseks oli laste vähesus nii Pihtlas kui Sandlas. Lasteaias oli üks
liitrühm ja kool pidi jätkama kolme klassiga. Kahe üksuse ühinemine säilitas kooli
tulevikuks.
Tänane kool koos lasteaiaga on viieteist
aasta jooksul suuremaks kasvanud. Praegu on
lasteaias kaks rühma ja koolis neli klassi ning
ühtekokku on koolis koos lasteaiaga üle poolesaja lapse. Viimastel aastatel on Pihtla piirkonnas noorte perede osakaal suurenenud ja
lastega peresid tuleb aina juurde.
Pere jaoks on oluline, kui laps alustab kodu
lähedal lasteaias käimist ning jätkab samas
koolihariduse omandamist. Nii on laps koos
perega seotud kooliga üle kümne aasta. Tekib
pikaajaline hea ja soe ühtse pere tunne.
Lapse jaoks on turvaline ja kindlam, kui
tema jaoks on üksmeelne toetav meeskond.
Just kooli ja kodu vaheline usalduslik suhe
loob lapse jaoks turvalise keskkonna.
Liitrühmade ja -klasside keskkond aitab
lapsel paremini sotsialiseeruda, õppida suhtlema erinevas vanuses lastega. Ühtses keskkonnas õppides saab laps eluks vajalikke oskusi, hea suhtlemis- ja keskendumisoskuse
ning iseseisvuse. Õpetaja roll on selles väga
suur. Õpetajalt oodatakse avatud suhtlemist

Lasteaia spordipäev. Poku rühma lapsed koos õpetajate Kaili Kaasiku ja Viive Samsoniga ergutamas
noorema rühma lapsi kiiremini jooksma. Foto: Irina Mägi

ja tööle pühendumist. Lisaks loob õpetajaskonna ühtne ja avatud meel lisaväärtust kogukonnaga koostööks.
Algklassilapsele on
tähtis õppida kodu lähedal
Kooli eripära ja väärtused on ajas muutunud.
Praegu saame oma väärtustena välja tuua
loodusläheduse, tervislikud eluviisid, liikumisaktiivsuse, võimalused Soobiku õppe- ja
seiklusrajal matkamiseks ja õuesõppe; projektiga „Kiusamisest vabaks!“ tegelemise;
liitrühma ja -klassi kui lapse sotsiaalse arengu loomuliku keskkonna; lapse jaoks sujuva ülemineku lasteaiast kooli; mängulisuse;
hea koostöö peredega ja loodud võimalused
huvitegevuseks.
Koolil on käes aeg koostada arengukava
järgnevaks viieks aastaks ja mõelda, kuhu
edasi.
Soovime, et meil oleks rühmad ja klassid lapsi täis, et sportimisvõimalused areneksid ja et kogukonnaga säiliks hea koostöö. Kahtlemata on veel mõtteid ja suundi,
kuhu edasi minna, ja need on vaja tegevuskavasse kirja panna. Sel õppeaastal seame
eesmärgiks tervise ja turvalisuse teemad.
Praeguses kiiresti muutuvas elus ja kevadisest kriisiperioodist välja tulles on lapse

jaoks kõige olulisem turvatunne ja teadmine, et sind vajatakse seal, kuhu sa kuulud.
Oluline on, et laps saaks algklasside perioodil õppida võimalikult kodu lähedal, see tähendab kodu koos kooliga.
Pihtla lasteaed ja kool neljale
klassile on suurepärane näide
kodu ja kooli koos toimimisest. Väärtused, mida koos
kantakse, tuginevad turvalisusele ja õpilaste arengu
toetamisele. See annab hea
stardi järgnevaks elutsükliks,
Helle Kahm
et suuremasse kooli minnes
abivallavanem
oleks lapsed vaimult tugevad
ja valmis uuteks arenguülesanneteks.
Me teame oma ressursse ja teame ka, kui oluline on lasteaia ja kooli kodulähedus just nooremaealistele. Samas teame ka, kui oluline on õpilasele
juba teisest kooliastmest valikuvõimaluste ja sotsiaalsete suhete suurendamine.
Saaremaa on küll Eesti suurim saar, kuid maailma mõistes ikka väike ja kodune koht, kus mõistlikud kaugused võimaldavad lapsevanematel teha
oma laste suhtes mõistlikke valikuid.

Saaremaa vallavalitsus täpsustas
koduteenuse sisu ning kehtestas hinna

 ALGUS LK 1

Koduteenuse sisulise arendamise ja arutelude käigus oleme jõudnud ka vajaduseni
kehtestada koduteenusele teenuse kasutaja
omaosalus.
Teenusele hinna kehtestamine on vajalik
seetõttu, et teenuse saajate arv on igal aastal
kasvanud ligi saja inimese võrra ning omaosalus aitab teenuse tagada kõikidele abivajajatele ka edaspidi. Samas peame ka oluliseks
soodustada, et inimene saaks anda oma panuse enda heaolu tagamisse. Üheks viisiks seda
sotsiaalteenuste kasutamisel teha on teenuse
eest osaliselt tasuda.
Selleks, et teenuse kasutajatel oleks aega
hinnaga harjuda, kehtestas Saaremaa Vallavalitsus oma 22. septembri otsusega hinna alates
aprillist 2021. Koduteenuse hind kasutajale
alates 1. aprillist 2021 on järgmine:
•4 eurot kord, kui teenuse kasutajaid on üks
ühel elamispinnal;
•6,5 eurot kord, kui teenust vajab kaks leibkonna liiget.
Tegemist on inimese omaosalusega, ülejäänud osa koduteenuse kuludest kaetakse Saaremaa valla eelarvest.
Teenus on hinnastatud teenuse korra alusel
ning üks koduteenuse kord sisaldab:
1) ühte külastust teenuse kasutaja juurde
ja vajadusel varustamist määratud ravimite
ning toiduainetega ja eelnevalt kokkulepitud
tegevusi (näiteks puude toomine, abistamine
pesemisel) tema kodus või
2) koduhooldaja poolset saatmist, kui inimene vajab abi kodust väljas (näiteks arsti
juures või ametiasutuses käimisel).
Teatud juhtudel võib sotsiaaltööspetsialist
inimese soovil ta koduteenuse maksmisest vabastada. Need juhud on järgmised:
1) inimesel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja peale alaliste eluasemekulude maha-

arvamist on kolme kuu sissetulek ühe pereliikme kohta kuus alla Vabariigi Valitsuse
kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri või
2) inimese enda ning ülalpidamiskohustusega lähedaste kolme kuu sissetulek on peale
alaliste eluasemekulude mahaarvamist ühe
pereliikme kohta kuus alla Vabariigi Valitsuse
kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri.
Samuti on erandlikel juhtudel õigus inimene maksmisest vabastada vallavalitsuse
sotsiaalkomisjonil.
Iga teenuse kasutaja vajadustele vastavad
toimingud ning sagedus pannakse kirja sotsiaaltööspetsialisti ja teenuse kasutaja koostöös koostatud hooldusplaani. Hinnastamise
raames on uuendatud osutatavate toimingute
loetelu, et teenus oleks võimalikult paindlik
ning vastaks inimeste vajadustele.
Kuidas toimub üleminek uuele korraldusele? Tänavu oktoobrist kuni tuleva aasta märtsini võtavad piirkonna sotsiaaltööspetsialistid

kõikide tänaste teenusekasutajatega ühendust, et muudatusi selgitada ning tekkinud
küsimustele vastata.
Teenuse kasutaja ja sotsiaaltööspetsialisti koostöös vaadatakse kehtiv hooldusplaan
üle, et täpsustada teenuse osutamise sagedust
ning osutatavaid toiminguid. Vajadusel külastab sotsiaaltööspetsialist klienti.
Kui teenuse kasutaja vajadused on täpsustatud, siis muudab koduteenuse osutaja Kuressaare Hoolekanne lepingut ning lisab sinna
hinna ja edastab lepingu teenuse kasutajale
allkirjastamiseks.
Inimesed, kes praegu koduteenust ei kasuta, aga seda vajavad, saavad teenust taotleda
endistviisi piirkonna sotsiaaltööspetsialisti
poole pöördudes. Tänavu oktoobrist kuni
märtsi lõpuni koostatavate hooldusplaanide
ning lepingute osas arvestatakse juba ka sellega, et 1. aprillist 2021 tasub inimene koduteenuse eest osaliselt ise.

Küsimuste korral palume pöörduda
oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole:
Piirkond
Kuressaare
Kaarma ja Kuressaare
Torgu
Salme
Kaarma ja Kärla
Lümanda ja Kihelkonna
Mustjala
Leisi
Orissaare
Pöide
Valjala
Pihtla

Spetsialisti nimi
Aina Prei
Kerli Gutman-Laht
Juta Sepp
Kaia Kuul
Signe Lõhmus
Heleri Jõgi
Kristina Kauber
Maret Ignatovitš
Merilin Nöör
Aili Ansper
Kairi Nuut
Kai Albert

Telefoninumber
524 6243
5306 9517
5910 8403
5915 1803
529 6067
5750 2452
5191 2715
5343 6289
5334 0903
5386 1279
5450 2187
5332 7274

LUGEJA
KÜSIB

?

Kuidas toimetada jäätmejaama suuremõõduline ese, nt mööbliese, kui omal ei ole
transporti? Sageli on inimesed pannud vanad
mööblitükid prügikonteineri kõrvale, aga
prügifirmad neid sealt ju ära ei vii?
Korraldatud jäätmeveo hanget ette valmistades soovisime liita suurjäätmed korraldatud jäätmeveoga nii, nagu
see on mitmes teises omavalitsuses. Sel juhul pakub
ka suurjäätmete veoteenust
jäätmevedaja, kellelt tellitakKatrin Koppel
se vastavalt vajadusele suurjäätmete
peaspetsialist
jäätmete vedu ja pannakse
vana diivan, madrats, vaip
vms eelnevalt kokkulepitud päeval prügikasti
juurde. Teenuse eest tasumine toimub tavaliselt
kuupmeetri alusel.
Paraku otsustati Saaremaal järgmiseks kolmeks aastaks suurjäätmeid korraldatud jäätmeveoteenusega mitte liita. Seega tuleb inimesel
endal transpordivõimalus leida – paluda tuttavate abi või tellida mõnelt ettevõttelt transport
jäätmejaama.
Mõned korteriühistud on aeg-ajalt tellinud
suure konteineri, kuhu kõik maja elanikud
saavad oma suurjäätmed panna. Kui külakogukond soovib ja saadakse tasumises kokkuleppele, võib ka terve küla tellida endale ühise
konteineri suurjäätmete äraveoks.
Konteinerite kõrvale ei ole lubatud suurjäätmeid jätta. Kui seda on tehtud, peab need ära
koristama maaomanik.
Aastaid tagasi pakkus OÜ
Prügimees nn kolatakso teenust, aga praegu pakume
vaid suuri konteinereid alates
7 m3 suurjäätmete äraveoks ja teeme nendega
vedu üle Saaremaa. Huvi korral saavad kodanikud saata e-kirja: saaremaa@keskkonnateenused.ee, millele vastatakse, kui palju selline
teenus maksab.
Urmas Meerits
Prügimees OÜ
tootmisjuht

Mis on saanud Kuressaarest kui Euroopa
spordilinnast 2020? Kas mingid üritused toimuvad ka spordilinna egiidi all?
Kevadel alanud viirus lõi
suuresti segamini kõik meie
plaanid. Sel suvel ja sügisel on edasi lükatud või ära
jäänud mitmed spordilinna
egiidi all toimuma pidanud
üritused. Kõik sündmused
Aivi Auga
tehakse väiksemas mahus
spordinõunik
ja ilma suure reklaamita. Küll on aga spordilinna egiidi all sel aastal
veel Saaremaa Kolme Päeva Jooks (16.–18. oktoober), Orissaare sügismatk ja sügisjooks (4.
oktoober).
Seoses COVID-19 tingitud kitsendustega
sündmuste ja ürituste läbiviimisel on meil võimalus spordilinna tiitlit kasutada veel pool aastat ka 2021. aastal. Aga tiitel jääb alles ja meil
on alati võimalik end esitleda kui ühte Euroopa
spordilinna.
Olen puudega inimene ja liigun karkudega.
Kuidas ma pääsen Kuressaare keskväljaku ääres asuvasse Lõngapoodi? Kuna ma käin seal
regulaarselt, siis kas oleks võimalik peatuda
autoga Lõngapoe ees näiteks 15 minutit?
Lõngapoe ees on bussi- ja
taksopeatus. Liiklusseaduse
kohaselt on bussipeatuses lubatud autodel üksnes peatuda sõitjate peale- ja
mahaminekuks, juhul kui ei takistata ühissõidukite või taksode liiklust. Seista ega parkida
seal ei tohi.
Keskväljakul on invaparkimiskohad ainult
apteegi ees.
Jüri Linde
abivallavanem

Kuhu teatada, kui mulle ei tule koju Saaremaa
Teataja?
Kir jutage palun e-posti
Merike Pitk
Saaremaa
aadressil merike.pitk@saaTeataja toimetaja remaavald.ee või helistage

telefonil 452 5022. Edastame selle info Omnivale. Valla infoleht Saaremaa Teataja peab Saaremaa vallas jõudma tasuta igasse postkasti. On ka küsitud, kas lehte
saab tellida, näiteks mandrile. Kahjuks seda
võimalust pole, küll aga on võimalik lugeda
lehe digiväljaannet Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee.
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SAAREMAA KANDID

Abruka on üle kõige ja vaatab pealt, mis siin toimub
Uue sajandi algul taastasime Abrukal pukktuuliku, mille sisseseade oli
nii hästi säilinud, et oleks
võinud tänapäevalgi tööd
teha, kui keegi saarel ainult vilja kasvatanuks.
Mitmed arvasid, et saare
sümbolina peaks sellest
kujunema tulevase muuseumi osa.
Marje-Mari Tuulik
MTÜ Abruka Muuseumi Selts
juhatuse liige

2001. aasta augustis asutasimegi
mittetulundusühingu Abruka Muuseumi Selts, mille liikmete hulgas on
ka suvesaarlased. Seltsi eesmärgiks
seadsime saareelu edendamise, ajaloolis-koduloolise pärandi kogumise
ja säilitamise, saare ajaloo koostamise ning muuseumi rajamise.
Muuseumi-seltsimaja asukohaks
valisime vana mõisaaegse kalasoolamiskuuri, mille roogkatus oli läinud
ja maakiviseinad kippusid laiali vajuma. Hoone otsasein oli kolhoosiajal
osaliselt lõhutud ja kombain sisse
aetud. See oli peremeheta vara, mis
asus saare ajaloolises keskuses, vana
mõisaaseme vastas. Vallalt saime
hoone kasutusõiguse 30 aastaks.
„Kurat, raha vedeleb maas!“
Esialgu olid seltsi juhatuse liikmete
käed ja mõtted seotud maja renoveerimiseks raha hankimisega. Oli
mitmeid tagasilööke, sest projekte
ei osanud meist keegi kirjutada. Kui
kurtsin küla peal oma rahamuret,
siis käratas üks mees mulle: „Kurat,
raha vedeleb maas, mine korja üles!“
Olin solvunud, sest polnud niisuguse
kärkimisega harjunud, kuid trotsist
näidata, et ma pole allaandja, õppisin projekti kirjutamise ära – Hasartmängumaksu regionaalprogrammile
ning kohalikule omaalgatusprogrammile. Viimasest ehk KOP-ist
oleme jätkuvalt oma tegemiste jaoks
raha saanud.
2005. aasta suvel avasimegi Abruka Maja ukse. Vaatamata mitmetele
üleskutsetele tuua muuseumile vanavara, ei toodud meile kuigi palju
esemeid, hoopis rohkem saime aga
fotosid. Ja nüüd ripub üleval püsifotonäitus Abruka elust ja inimestest.
Ega 150 aastat tagasi küla kui niisugust saarel olnudki. Oli riigimõis,
mida majandati Salme, Üüdipe ja
Kaimri talupoegade abil, kes kõik
kuulusid Abruka riigimõisa alla. Alles 1870-ndaks aastaks asutati saarele
20 talukohta. Sellest siis ka vanavara
nappus.
Nagu mujalgi, nii teeme ka meie
mitmeid töid talgu korras ning
nüüdseks on saanud traditsiooniks
maitalgud ning korra isegi aastalõpu
talgud.

Abruka III üleilmne kokkutulek 2019. aastal algas Abruka lipu heiskamisega. Taamal laululava. Foto: Irina Mägi

Abruka pukktuulik. Foto: Krista Lember

Traditsiooniks on kujunenud
iga-aastased temaatilised külapäevad, mille käigus oleme korraldanud
kolmed abrukalaste üleilmsed kokkutulekud. Viimati mullu suvel, kui
Abruka kooli asutamisest täitus 140
aastat, selle puhul saime ka muuseumile olulist arhiivimaterjali kokkutulnute käest.
Muuseumi rajamise kõrval tegelesime usinalt Abruka ajaloolise, suulise ja kirjaliku pärandi kogumisega,
nii arhiivides kui kohapeal. Siin lõid
agaralt kaasa saare vanemad inimesed. Selle tulemusena valmis raamat
„Abruka ajast aega“, esimene pikem
ülevaade Abruka ajaloost keskajast
tänase päevani. Ilmus see aastal 2011
Abruka Muuseumi Seltsi väljaandena.

lede ja pasunate saatel. Heiskasime
lipu, jõime kohvi ja sõime kringlit.
Taasiseseisvumispäeval kogunesime taas kookide ja küpsetistega
Abruka Majja, pidasime kõnesid,
arutasime Muuseumiseltsi asju ning
osalesime viktoriinis.
Juba teist aastat järjest korraldasime lastele kolmepäevase suvelaagri,
kus vabatahtlikud juhendajad viisid
läbi loodusmatku, joonistamis- ning
saviõpet, ujumis-, rahvatantsu- ning
muusikatunde. Lastele on tutvustatud samuti esmaabi võtteid ning
SUP-Iaua kasutamist ja kokandust.
Samuti oleme korraldanud edukalt
kohvikute päevi.

Suved täis sündmusi
Muuseumiseltsi põhitegevus langeb
suvekuudele. Seepärast on need kuud
täis üritusi, millest mõne tähendus
on saarelt isegi kaugemale jõudnud.
2008. aastal pidasime Abruka esimese laulupäeva, külla kutsusime Triin
Kochi kolm koori – Tartu Ülikooli
Naiskoori ja Kammerkoori ning
Ülikooli Naiskoori Tallinna Vilistlaskoori, milles laulavad kaks meie
suvesaarlast.
Üritus meeldis lauljatele nii väga,
et tänavu augustis pidasime juba 13.
korda Triin Kochi kooride laulupäeva, nüüd juba 12. korda Võrumaal
Sulbis Triin Kochi esivanemate maal.
Logistiliselt oleks läinud väga raskeks
seda traditsiooniks kujunenud laulupäeva saarel korraldada.
Teine traditsiooniline üritus, nüüd
juba 9. korda, on vendade Tuulikute nimeline välkmale turniir, millest

võtab osa kogu Saaremaa maleparemik. Ning oodatult toimub see iga
aasta augusti esimesel pühapäeval.
Korra on toimunud isegi Abruka
tantsupäev, seda küll mitte meie, vaid
kõrgkoolide rahvatantsurühmade algatusel. Pidu oli nii hoogne, et kahe
numbri vahel ei jõudnud naabriga
muljeidki vahetada. Rahvatants on
tõega populaarseks muutunud.
Meie tegemistest tuleb veel mainida Abruka laululava ning lastele
mänguväljaku ehitamist – mõlemad
projektipõhiliselt.
Abruka Majas on, lisaks püsinäitusele Abruka elust, igal suvel uus
kunstinäitus, sel aastal näiteks fotonäitus Saaremaa 100 Kuressaare
muuseumist, mida rohkearvulised
külastajad, eriti aga saarlased ise,
hoolega uudistavad.
Oleme kutsunud kontserte andma
meie tuntud muusikuid ja lauljaid.

Meil on käinud etendusi andmas
Variuse teater, Haapsalu Rahvateater, Kose rahvateater Kikerdised aga
juba teist korda. Nimelt on viimase
kahe teatri lavastaja-dramaturg Maie
Matvei suur Jüri Tuuliku loomingu
austaja ning dramatiseerinud ja lavastanud nii „Meretaguse asja“ kui
ka „Nässu“, sel aastal aga Ülo Tuuliku
jutustuse „Kipaka Alma siga ja raketipüstoli“.
Nad on saanud sooja ja südamliku vastuvõtu osaliseks, ootame neid
tagasi.
Tuulikud 80 raames esines ka Eesti
teater Soomes Jüri Tuuliku kuuldemänguga „Ameerika mäed“.
Suve tähtsamate sündmuste hulka
kuuluvad nii võidupüha kui taasiseseisvumispäev. Juba teist aastat korraldasime Võidupüha Marsi, heliseva
kivi juurest Abruka Majani. Sel aastal
koguni elavjõu ning tehnikaga, vi-

Abruka Maja, kus asub ka muuseum. Foto: Taavi Tuulik

Selts muutis nime
Sel aastal leidsime, et meie mittetulundusühing peaks tegutsema teise,
Abruka Külaseltsi nime all. Abrukalaste koosseis on tuntavalt uuenenud,
rohkesti on uussaarlasi, meile teevad
muret nüüd juba prügi ja olmejäätmed, septikute tühjendamine ning
ehitusmaterjalide vedu saarele. See,
kuidas saada saarele prügipressi ning
muid igapäevaseks eluks hädavajalikku kraami.
Karantiini ajal oli talvine elanike
arv peaaegu võrdne suvisega. Tänu
internetile ja valguskaablile said paljud pidada kodukontorit ning koolitada lapsi saarel. Ning suvel kasvas
Saaremaa elanike arv viie abrukalase
arvel.
Lõpetaksin Jüri Tuuliku sõnadega Abruka tuleviku kohta: „Abruka
ei vaja kaastunnet ega kaasaelamist,
tema elab oma väärikat elu edasi,
ükskõik, mis seal peal toimub. Abruka on üle kõige ja vaatab pealt, mis
siin toimub.”

Kuressaare linnastaadionil jooksis pool tuhat last

L

äinud kolmapäeval anti start 15.
heategevuslikule teatejooksule,
mis tõi üle Eesti 28 linnas ja
asulas koolinoored parkidesse, staadionitele ja linnakeskustesse. Jooksust võttis osa üle 11 000 lapse. Tegu
oli Eesti suurima koolinoorte spordiürituse ja üleeuroopalise spordinädala avaüritusega Eestis.
Heategevuslik teatejooks avas
spordinädala ka Saare maakonnas.
Kokku jooksis sel päikeselisel sügispäeval Saare- ja Muhumaal 624 last
14 koolist, osalejateks 4.–9. klasside õpilased. Tiimis oli 8 liiget ja iga

osaleja läbis 200 meetri pikkuse distantsi. Kuressaare linnastaadionile
kogunes 544 last 11 koolist ja Muhu
Liivale 80 last 3 koolist. Võitjaid välja
ei selgitatud, oluline oli osavõtt.
Kuressaares said päevajuht Alver
Kivi juhtimisel reeglid selgeks ning
soojendusvōimlemine Marili Otstaveli (Fitlife) juhendamisel tehtud.
Vallavanem Mikk Tuisk jagas häid
soovitusi ja andis avapaugu soojendusringiks, mida juhtisid vōrkpallurid Keith Pupart ja Johan Vahter.
Teatejooksu heategevuslik aktsioon kutsub inimesi annetama

Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusesse rajatava mängulise terviseraja loomise toetuseks.
Sellest tuleb Eesti esimene patsientidele suunatud terviserada haiglas.
Terviseraja loomist saab toetada,
helistades heategevusnumbril 900
7777 (ühe kõne hind 7 eurot) või
tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE
451010220268957228 märksõnaga
Teatejooks.
Kaie Järvelaid
Saaremaa Spordiliidu peasekretär

Lapsed alustavad soojendusringi võrkpallur Keith Puparti eestvedamisel.
Foto: Irina Mägi
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja

4. oktoobril kl 15 Alfa kursus. Korraldaja Nelipüha kogudus.
9. oktoobril kl 19 Vändra harrastusteatri Sirja etendus „Ühe tiivaga
inglid“. Pilet 5 eurot.
21. oktoobril kl 18 kohtumine mägironĳa ja reisikirjaniku Andres
Karuga. Tasuta.
24. oktoobril kl 20 sügisene tantsuõhtu Ivo Linna ja Antti Kammistega. Vajalik kohtade broneerimine. Pilet 8 eurot.

PIHTLA
Sandla rahvamaja

1. oktoobril kl 12–16 pensionäride pidu. Külas Margus Muld filmiga
„Eesti Vabariik 100 Saaremaal”, tantsuks mängib Ivar-Bänd, muusikaline kava SÜG-i ansamblilt Varsakabi.
3. oktoobril kl 11 „Hakkame santima“ koolitus kogukonna inimestele.
Registreeri siin hakkamesantima.ee/koolitus-kogukondadele/
4. oktoobril kl 11–14 laat „Ostan, müün, vahetan“ rahvamaja ees.
Info tel 53025620.
Täiskasvanud Õppija Nädala raames:
7. oktoobril kl 18 toning-treeningu tund, juhendaja Marilii Otstavel,
tasu 5 €.
12. oktoobril kl 18 kehakoorimiskreemi õpituba, juhendaja Heler
Põld, tasu 8 €, registreerimine tel 53025620.
16. oktoobril kl 20 Sügispidu, tantsuks mängib Kairit&Toomas Duo.
Pääse 10 € müügil Sandla kaupluses ja rahvamajas. Laudade ja kohtade broneerimine tel 53025620.
Näitus „Lapivaip 100. Minu Eesti täna“ avatud T, N kell 10–15, K
kell 12–18, samuti ürituste ajal kuni 24. oktoobrini.

KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja

1. oktoobril kl 19 „Kui mina hakkan laulemaie, siis jääb küla kuulamaie“. Tähistame rahvusvahelist muusikapäeva Kihelkonna segakoori minikontserdi ja tuntud laulude ühislaulmisega. Ainult kuulata võib ka! Kostitame kohvi, tee ja maiusega. Tasuta.
2. oktoobril eakate päev. Kl 14 Salme vallateatri seeniortrupi etendused „Klassikokkutulek“ ja „Ühe öö saladused“. Kl 15 kohvilaud. Osalustasu 2 eurot. Helista Sirjele tel 5550 5281.
8. oktoobril kl 19 Kärla näiteseltsi esituses Tiia Selli „Redel“. Lavastaja Marika Paas. Pilet 5 €.

LÜMANDA
Taritu

20. oktoobril kl 19 Kuressaare teatri etendus „Armastuse kirjad“.
Eelmüük Taritu rahvamajas ja Piletimaailmas (pilet 10 €), tund enne
kohapeal (12 €).

Lümanda rahvamaja

2. oktoobril kl 11 Kuressaare teatri etendus „Naksitrallid“.

LEISI
Karja rahvamaja

13. oktoobril kell 18.30 filmi-vestlusõhtu ümbermaailma purjetaja
Ahto Valteri dokumentaalfilmi autori Jaanis Valguga.

Pikendati ARHITEKTI KONKURSI tähtaega
Saaremaa vallavalitsus pikendas avalikku konkurssi
ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistuse arhitekti vaba ametikoha täitmiseks kuni
15. oktoobrini 2020.
Dokumendid esitada hiljemalt 15. oktoobriks 2020 Saaremaa
vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või
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.

Kuressaare Raegalerii

Siiri Talli akvarellid „Kummardus peaaegu kadunud maailmale“, avatud 10. oktoobrini.
3. oktoobril kl 12 „Naksitrallid“

1. oktoobril kl 11 Kuressaare teatri etendus „Naksitrallid“.
1. oktoobril kl 20 Karja rahvamaja näitetrupi lustakas lugu „90-ndad
(segaste) võimaluste aeg“.
6. oktoobril kl 19 kinoõhtu „Viimased“.
8. oktoobril kl 10 Orissaare lasteaia Laulumaias.
8. oktoobril kl 19 kontsert Juhan Uppin – Vabariigi pillimees, piletid
eelmüügis kultuurimajas.
13. oktoobril kl 10–14 doonoripäev.
15. oktoobril kl 16 Ida-Saaremaa ja Muhumaa Laulumaias.
20. oktoobril kl 14 kinovaheaeg lastele „Ruuduline Ninja“.
20. oktoobril kl 19 kinoõhtu „O2“.
21. oktoobril kl 14 kinovaheaeg lastele „Bamse ja kõuekell“.
29. oktoobril kl 15 Maasi ordulinnuse arengukoosolek.
30. oktoobril kl 19 Orissaare muusikakooli juubelikontsert.
31. oktoobril kl 10 Sasku.

PÖIDE
Tornimäe rahvamaja

29. oktoobril kl 19 Vana Baskini Teater, Polygon Teater ja Teatrikool. Andrus Eelmäe ja Tõnu Oja (Eesti Draamateatrist) Mika Myllyaho komöödias „Garaaž“. Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal. 17 €
täispilet ja 15 € sooduspilet. Piletite broneerimine Tornimäe rahvamajas tel 524 6612.

Thule koda

15. oktoobril kl 19 Kuressaare muusikakool 70 kontserdisarjas
esinevad Erko Niit ja Laura Junson. Kõlab muusikute originaallooming. Tasuta.

Meedla koda

16. oktoobril kl 17 Kuressaare muusikakool 70 kontserdisarjas
esinevad Kuressaare barokkorkester ja solistid Ingel Tagaküla ja Eva
Punder. Kavas Vivaldi, Corelli ja Purcell. Tasuta.

Auriga keskus

1. oktoobril kl 18.30 kammerkoor Eysysla esitab neli laulu muusikapäeva puhul. Dirigent Veikko Lehto.

Saaremaa spordikool

2. oktoobril kell 20 Kuressaare tervisespordisarja Liikudes Tervemaks etapp ÖÖORIENTEERUMINE Leisis, Sepa 3.
11. oktoobril kell 11 Kuressaare tervisespordisarja Liikudes Tervemaks etapp RATTAMATK. Start Kuressaare Staadionilt, Staadioni 6.
Lisainfo www.saaremaaspordikool.ee.
Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee

TEATED

Teavitame, et jätkuvalt on ära anda tasuta täitepinnast Ringtee
9 krundil Kuressaares. Kodanikel, kellel on soov oma krunti täita,
palume võtta ühendust Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek
Koppeliga e-posti teel marek.koppel@kuressaare.ee.
Palume arvestada, et pinnase peale laadimine ja vedu ei ole tasuta.
Kui kodanikel on häid mõtteid, kuidas mäge kohapeal eksponeerida,
siis anda sellest samuti vallale teada.
Saaremaa Pensionäride Ühenduse kaudu on võimalik osa saada
spaa tervisepaketist (Pärnu) 18.–22. novembril. Osavõtusoovist
anda teada oma piirkonna volinikule.
Aili Juhkam
Saaremaa Pensionäride Ühendus

Vald müüb Puka külas Pihlaka kinnistu

Saaremaa Vallavalitsus müüb Osta.ee portaalis (www.osta.ee) Pöide
piirkonnas Puka külas Pihlaka kinnistu (kinnistu registriosa number
3944234, katastritunnus 63401:001, pindala 4369 m², elamumaa), millel asub kahekordne puidust korterelamu (ehitisregistri kood 106021414, ehitisealune pind 251 m², suletud netopind
473,5 m², nelja kahetoalise elamispinna ja kahe ühetoalise elamispinnaga).
Enampakkumine algab 5. oktoobril ja lõpeb 6. novembril 2020.
Enampakkumise alghind on 8400 eurot, tagatisraha 840 eurot. Lisainfo: tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 4525107, 5208011).

Saaremaa Teataja
Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse
SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI ametikohale
ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks
lapsehoolduspuhkuse ajal
osalise koormusega (0,5 kohta)

1. oktoobril kl 17 muusikapäev. Eino Tamberg 90. Kirke Karja (klaver), Raimond Mägi (kontrabass), Karl-Juhan Laanesaar (löökpillid).
Tasuta kontserdid üle Eesti!
3. oktoobril kl 15 „Vene, Valgevene, Ukraina muusika – Eesti linnades“. Kavas: ansambel Zlatõje Gorõ, folklooriansambel Bõlitsa,
Eduard Toman. Sissepääs on vaba.
Kultuurikeskuse saalis Saaremaa Kunstiklubi 42. sügisnäitus,
avatud 12. detsembrini.

Kuressaare Teater

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja

Saaremaa Teataja

KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus

Vald annab rendile osa Orissaare bussipaviljoni ootesaalist

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Orissaare
alevikus Kuivastu mnt 26a kinnistul (reg nr 4027734, katastritunnus 55001:008:0365, pindala 437 m², sihtotstarve ärimaa) asuva
bussipaviljoni (ehitisregistri kood 120554988, ehitisalune pind 256
m², kasutusel 1993. aastast) ootesaalist osa (kogu ootesaali pindala
24,7 m², rendile antav pind kuni ca 12 m²) rendile andmiseks.
Osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 20 eurot, rendi algsuurus 5 eurot/m² kuus. Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 5. oktoobril kell
12 Saaremaa Vallavalitsusse Marientali tee 27. Lisainfo: tiit.pold@
saaremaavald.ee, tel 452 5107, 520 8011.

Marketing Instituut kutsub TASUTA koolitustele:

Ettevõtlikkuse programm Hobist Ärini „Ideemäng“ 8. oktoobril kell 10
Kuressaare Noorte Huvikeskuses Pihtla tee 3;
„Kuidas luua kasulikke suhteid?“ 10. oktoobril kell 12 Kuressaares
Suur-Sadama 49 Nora majas ja 13. oktoobril kell 10 Kuressaare
Noorte Huvikeskuses Pihtla tee 3.
Sihtgrupp: vanuses 55+ mitte töötavad inimesed; lastega kodus olevad vanemad; noored täiskasvanud (kuni 29-aastased, kellel on lõpetamata põhi-, kesk- või kutsekool). Vajalik eelnev registreerimine:
mi.ee/koolitused/tasuta-hobist-arini-koolitusprogramm.
Lisainfo kairit.lindmae@gmail.com; 5451 2202.

Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistuskoha eesmärk on sotsiaalnõustamine Saaremaa vallas.

Nõuded kandidaadile:

• sotsiaaltööalane kõrgharidus (võib olla ka omandamisel);
• hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel;
• asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide
vorminõuete tundmine, oskus koostada dokumente ning oma
töövaldkonna üksikakte.
• Kasuks tuleb B-kategooria juhilubade omamine.

Omalt poolt pakume:

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;
• erialast täiendkoolitust.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide
koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 14.
oktoobriks 2020 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare,
märgusõna „Sotsiaaltöö peaspetsialist“.
Lisainfo: Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee
tel 452 5056

Kuressaare Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia
kutsub tasuta koolitustele elukestvas
õppes vähem osalenud täiskasvanuid:
KLIENDITEENINDUSE ALANE INGLISE KEEL
(maht 40 h)
algus 14. oktoobril 2020 kell 17.30. Koolitaja
Riina Haljas, Kuressaare Gümnaasiumi inglise
keele õpetaja ja täiskasvanute koolitaja.
TOIMETULEK KONFLIKTIDEGA (maht 16 h)
algus 23. oktoobril 2020 kell 17. Koolitaja Kaja
Puck, psühholoog ja täiskasvanute koolitaja.

KOOLITUSED ON TASUTA!

Info ja registreerimine: tel 455 6576, 5551 1922 või
e-post osilia@oesel.edu.ee, www.oesel.ee/osilia
Koolitused toimuvad Eesti Vabaharidusliidu projekti
„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“
raames (nr 2014-2020.1.06.16-0062)

OKTOOBER
5. oktoober

Kultuurijutud - elust Indias

Sahil Chauhan
Narinderpal Singh

6. oktoober

Inglise keel taasalustajatele (40 h)

Janika Pannel

7., 14. oktoober Muretsemise vähendamine (veebis)
Täiskasvanud Õppija Nädala eri

Katrin Alujev

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

17. november

Looduslik ja mürgivaba kodupuhastus Helen Orav-Kotta

25. november

Interjööri kujundamine ja loomine II

NOVEMBER

Triin Tisler

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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1. oktoober 2020

Esmaspäeval, 5. oktoobril kell 12 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Esmaspäeval, 5. oktoobril kell 13 näituse „Leida Prii ja Meinhard
Prii lapsepõlve joonistused aastatest 1935–1936“ avamine. Tõnis
Kipperi koostatud väljapanek oma ema ja onu töödest.
Reedel, 9. oktoobril kell 13 laulureede Mariniga.
Esmaspäeval, 12. oktoobril kell 15 mälumäng. Mängujuht Helmut Sääsk.
Reedel, 16. oktoobril kell 13 „Meie igapäevast leiba anna meile
tänapäev“. Lõikustänupüha. Vestlusringi juhib Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool.
Kolmapäeval, 21. oktoobril kell 13 „Hea nali elust enesest“.
Vestlusringi juhib Elja Parbus.
Neljapäeval, 22. oktoobril kell 13 „Kriisid igas eas“. Kõneleb
Saaremaa naiste tugikeskuse nõustaja Kairit Lindmäe.

Reedel, 23. oktoobril kell 13 laulureede. Laulame Mariniga tuntud laule.
Esmaspäeval, 26. oktoobril kell 15 mälumäng. Mängujuht Helmut Sääsk.
Teisipäeval, 27. oktoobril kell 13 laulame neid laule jälle Elja
Parbuse juhendamisel. Kustas Kikerpuu ja Horoskoop.
Kolmapäeval, 28. oktoobril kell 13 kohtumine Saaremaa valla
sotsiaalosakonna juhataja Mare Naaberiga. Kõneleme valla sotsiaalteenustest.
Näitus: 5.–30. oktoobrini „Leida Prii ja Meinhard Prii lapsepõlve
joonistused aastatest 1935–1936“. Tõnis Kipperi koostatud väljapanek oma ema ja onu töödest.
Toitlustamine päevakeskuses:
tööpäeviti kl 9–15. Soe toit kl 11.30–15.
Tööpäeviti sooja toidu kojukanne lepingulistele klientidele.
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Ralliraadio on Kadi raadio!

OKTOOBRIKUU KURESSAARE PÄEVAKESKUSES

Isikustatud pileti saad osta Piletilevist.
Katsetele võta kaasa pilet, isikut tõendav dokument ja kanna maski.
Kuni 14-aastastele on pilet tasuta.

TORGU SÜGISLAAT

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

www.saaremaaralli.eu
2m

Torgu sügislaat toimub 10. oktoobril algusega kl 10 Torgu kogukonnamajas. Olete oodatud ostma ja müüma. Müügikohad on tasuta
(soovitatav oleks ette teatada). Linnast tulevate laadaliste jaoks on
tellitud buss väljumisega Kuressaare raekojaplatsilt kell 11. Vahepeatus Salmel (kl 11.15–11.20). Buss viib ka tagasi. Info tel 53409472,
5251896.

REKLAAM

TRÜKIARV:
14 050

Hooli endast
ja teistest!
Hoia distantsi!
Ära tule, kui
tunned ennast haigena.
Rohkem infot vaata

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

