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Lümanda raamatukogu teeb tihedat koostööd kohaliku kooliga. Raamatukogu juhataja Urve Vakker ja tema nimekaim, Lümanda põhikooli õpetaja Urve Vakker
Mälgu nädalaks ettevalmistusi tegemas. Mälgu nädal tähendab August Mälgu 120. sünniaastapäevaks korraldatud ettevõtmiste sarja. Foto: Irina Mägi

Maaraamatukogud
on muutuste tuules
Jaanuaris täitub kaks aastat,
mil külaraamatukogud on Saaremaa vallavolikogu otsuse kohaselt olnud Saare maakonna
keskraamatukogu alluvuses.
Merike Pitk
toimetaja

„Varem allusime vallavanemale, nüüd keskraamatukogu direktorile,“ võtab selle muudatuse ühe lausega kokku Kärla raamatukogu
juhataja Ülle Maimann.
Ühinemise plussidena nimetab ta, et on üks
käsuliin, üks eelarve, ühtne juhtimine, ühine arendustegevus, ühtne dokumentatsioon,
tihedam suhtlus ja koostöö. „Meie jaoks on
muutunud asjaajamine lihtsamaks, kuid keskraamatukogu sai palju tööd juurde,“ tõdeb
Maimann.
Muudatusi on veelgi: 2019. aastast on vähendatud ka mõne haruraamatukogu töökoormust ja lahtiolekuaegu ning toimunud
on koondamisi.
Lugejate arv kasvab
„Suuri põhjapanevaid muutusi siiski raamatukogudes pole,“ kinnitab keskraamatukogu
direktor Anu Vahter. Pearaamatukoguhoidja
Maire Rauk lisab, et Saaremaa vallas on kõik
maaraamatukogud võrdsed – staatuse järgi on
need haruraamatukogud. Mõnes maakonnas
on aga nii keskraamatukogu kui ka erinevates
valdades valla keskraamatukogu ja haruraamatukogud. „Meil on struktuur selgem.“
Saare maakonna raamatukoguvõrku kuuluvad lisaks meie valla raamatukogudele (Saare
maakonna keskraamatukogu ja 26 haruraamatukogu) ka Ruhnu ja Muhu valla (Hellamaa, Liiva) raamatukogud.
Kuigi võib arvata, et koos maaelanike arvu
kahanemisega väheneb ka lugejate arv, siis nii
see pole. Hoopis vastupidi.
„2019 oli hea aasta, sest pea kõigis külaraamatukogudes ja keskraamatukogus kasvas lugejate arv ja ka külastuste hulk,“ tõdeb Maire
Rauk. Lugejate arv kogu maakonnas kasvas

2% ja külastused isegi 6,2%, kojulaenutus aga
2,8%.
„Kahjuks tänavu sellist kasvu ilmselt ei tule,
sest koroonaajal olid raamatukogud suletud
ja tuli piirduda kontaktivaba laenutusega, ei
olnud võimalik korraldada üritusi ega koolitusi,“ lausub Rauk.
Aga kui arvatakse, et põhiline lugeja on
pensionär, siis ka see pole tõsi. „Kõige suurema osa moodustavad ikkagi tööealised inimesed ja õpilased,“ ütleb Anu Vahter. „Võib-olla
pensionärid viibivad lihtsalt kauem raamatukogus, sest neil on aega rohkem ja nad tahavad suhelda.“
Orissaare raamatukogust kinnitati, et lugejate esikolmikus on tööinimesed, 1.–9. klassi
õpilased ja pensionärid, suvel on agarad laenutajad ka suvitajad. Ja kui võrrelda viimase
kolme aasta andmeid, on lugejate arv väheke
tõusnud.
Valjala raamatukogu juhataja Tiia Lätt toob
näiteks, et kui 2018. aastal oli nende raamatukogus 4571 laenutust, siis 2019. aastal 6675 ja
tänavu üheksa kuuga 4232 laenutust. „Aasta
lõpuni on veel aega ja laenutuste arv jõuab
vast 2018. aasta tasemeni,“ oletab Lätt. Laenutuste suure arvu põhjuseks peab ta seda,
et Valjalas on suhteliselt suur – 104 õpilasega
põhikool ja ca 80 lapsega lasteaed.
Põhilised lugejad on Valjalas aga töötavad
naised ja pensionärid. „Lapsed laenutavad
enamasti kohustuslikku kirjandust. Nende
seas lihtsalt lusti pärast lugemist väga ei ole.
Juurde on tulnud ka meeslugejaid,“ räägib
Tiia Lätt.
Raamatukogu ühendab kogukonda
Lümanda piirkonnas on kaks raamatukogu,
neist Taritu on avatud kahel ja Lümanda kolmel päeval nädalas. „Mõlemas on lugejate
arv suurenenud,“ ütleb Lümanda ja Taritu
raamatukogude juhataja Urve Vakker. „Peale
raamatute laenutatakse palju ajakirju, vähem
ajalehti. Pakkuda on ka erinevaid auviseid.
Järjest sagedamini leiab kasutamist raamatukogude vaheline laenutus ehk RVL – kui soovitav raamat kohalikus kogus puudub, saab
selle tellida teistest raamatukogudest.“
Kuna Lümanda raamatukogu kolis 2019.
aasta augustis renoveeritud Lümanda Majja,

kus asuvad ka põhikooli esimesed neli klassi,
on sealsed õpilased Vakkeri sõnul väga sagedased raamatukogu külalised, osaledes ka
raamatukogutundides, mängides lauamänge
või lihtsalt veetes mõnusalt aega.
Ent raamatukokku satuvad päris sageli ka
kohaliku lasteaia vanemate rühmade lapsed,
kellega vesteldakse erinevatel teemadel, tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, mängitakse
lugemismänge jne.
Taritu raamatukogus on tavapäraselt rohkem sagimist Taritu memme-taadi lauluklubi
kogunemiste ajal. „Oleme ühises kohvilauas
tähistanud teema-aastaid ja tähtpäevi, plaanis
on jätkata kohtumisi tuntud ja huvitavate inimestega,“ kõneleb Urve Vakker.
Raamatukogu ongi Vakkeri sõnul sageli
mõnusaks kohtumiskohaks, kus omakandi
inimestega juttu ajada, sealhulgas ka loetud
raamatute üle arvamusi vahetada. Samas võib
raamatukogu olla uutele kogukonna liikmetele abiks kohalikku ellu sulandumisel.

Kuna raamatukogudel on olemas alusseadus
„Rahvaraamatukogude seadus“, mis reguleerib
detailselt raamatukogude teenuse osutamise aluseid, siis on ühe katuse all töötamine kõige mõistlikum samm.
Ühe katuse alla koondumine on teinud teenuse
osutamise kindlasti paindlikumaks ja selgemaks
kõikide jaoks – nii teenusepakkuja kui ka tarbija
jaoks. Raamatukogu on ühelt poolt töö raamatutega, aga teisalt ka tegelemine kultuuriga laiemas
mõistes.
Keskne koordineerimine annab ühe valdkonna
inimestele võimaluse omavaheliseks koostööks
ning selle koostöö veduriks ja suunajaks ongi katusorganisatsioonina maakonna keskraamatukogu, kellega koostöö on igal juhul vältimatu.
Aarne Põlluäär
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja
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ahvusvaheline säästvat turismi arendav
organisatsioon Green Destinations (Rohelised Sihtkohad) kuulutas välja paigad
üle maailma, mis valiti kestlike sihtkohtade TOP
100 nimekirja. Saare maakond on tänavu üks
sajast säästvat turismi arendavast piirkonnast
maailmas. Saaremaa märgiti ära ka väga hea
kestliku praktika eduloo eest, mis keskendus
prügi käitlemisele I Land Soundi festivalil ja
keskkonnahoiu teadlikkuse tõstmisele festivali
ajal.
Sihtkohti hinnatakse kuues valdkonnas: loodus ja keskkond, kultuur ja traditsioonid, sotsiaalne heaolu, ettevõtlus ja külalislahkus, loodushoid ja loomade kohtlemine ning sihtkoha
juhtimine.
See tunnustus ei tähenda, et sihtkoht on täielikult jätkusuutlik, vaid et sihtkohas mõeldakse
ja tegeletakse aktiivselt parema ja jätkusuutliku
elukeskkonna loomisega.
Pikemalt saab s ellest teemast lugeda
5. novembri lehest.
Riine Rander
turundusjuht

Külaelu ümarlaud lükkub edasi

28. oktoobril Lümanda majas toimuma pidanud Saaremaa valla külaelu ümarlaud lükkub
edasi, sest COVID-19 leviku tõkestamise ettevaatusabinõuna on vallavalitsus otsustanud
suuremaid üritusi praegu mitte korraldada.
Ümarlaua põhiteemana oli kavas arutelu külade ja MTÜ-de toetamise üle, samuti arvamuse kujundamine, kas külaelu ja mittetulundustegevusega seotud tegevused ja arengud peaksid
saama oma valdkondliku arengukava. Selleks, et
need teemad siiski juba nüüd vajaliku tagasiside
saaksid, oleme koostanud küsimustiku, mis on
leitav aadressilt www.saaremaavald.ee/kulaelu.
Küsimustik on avatud 31. oktoobrini ja kutsume kõiki oma arvamust avaldama. Lisainfo ja
küsimused: arenduse peaspetsialist Eda Kesküla
(eda.keskula@saaremaavald.ee, tel 452 5028).
Kristiina Maripuu
abivallavanem

Roheideede mõttetalgud

1 7 . – 1 8 . okto obr i l toi mu b Ku re ss a are s
CleanHÄKK – ideetalgud keskkonnasõbralike
(äri)ideede arendamiseks.
Oodatud on kõik, keda rohetehnoloogiad ja
keskkonnavaldkond huvitavad, nii need, kel on
omal idee, mida edasi arendada, kui ka need, kes
soovivad heade ideede elluviimises kaasa lüüa.
Rohetehnoloogiad kätkevad nii rohelisi algatusi, energia efektiivsust ja selle salvestamist,
põllumajandust ja toidutehnoloogiaid, jätkusuutlikku ehitust ja linnu, toidu-, vee- ja jäätmete tehnoloogiaid jne.
CleanHÄKK ideetalguid viivad läbi mentorid
ja eksperdid Anu Oks (EstBan), Kristjan Sägi
(Tehnopol, Nevercode), Indrek Kelder (Cleantech ForEst, Tehnopol), Tarmo Virki (Cofounder Magazine, Lahentagge) ja Mihkel Tamm
(Suckõrs/Pillirookõrs).
Parimatele ideedele on auhinnad, sh Saaremaa valla eriauhind parimale õpilasmeeskonnale. Ägedamad ideed suunatakse iduettevõtete
arenguprogrammidesse.
Üritus algab Taltech Meremajanduskeskuses
17. oktoobril kell 16, peakorraldaja on Cleantech
ForEst MTÜ koos Taltech Meremajanduskeskuse ja Saaremaa vallaga. Talgud on tasuta, ent
vajalik on eelnev registreerimine. Täiendav info
Cleantech ForEst Facebooki lehel.
Saaremaa Teataja
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Erahuvikoolid ja spordiklubid
saavad taotleda toetust

Saaremaa vallas tegutsevad erahuvikoolid ja spordiklubid,
kelle tegevus on seotud 6–19-aastastele lastele ja noortele
huvihariduse pakkumisega, saavad taotleda huvihariduse
toetust (nn pearaha). Alates sellest sügisest toimub toetuse
taotlemine Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas. Taotlus järgnevaks kalendriaastaks antava toetuse osas tuleb
esitada hiljemalt 10. novembriks.
Taotlusele tuleb lisada taotleja järgmise aasta huvihariduseks planeeritud eelarve ning tegevusplaan, aga ka treeneri
või juhendaja erialast haridust tõendava dokumendi koopia
juhul, kui treeneril ei ole Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal treeneri kutset. Esmataotlejal tuleb lisada ka põhikiri ning koopia treening- või tegevuskoha või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendavast
lepingust.
Nõuded taotlejale
Erahuvikool või spordiklubi on kohustatud esitama oma
andmed Saaremaa valla huvihariduse registrisse.
Laste ja noortega tegelevatel juhendajatel või treeneritel
peab olema vastavalt erahuvikooli või spordiklubi poolt läbi
viidavale huvi- või sporditegevusele kas erialane haridus,
kehakultuurialane kõrgharidus, pedagoogiline kõrgharidus
või vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse neljas tase.
Erahuvikoolide õppekavad peavad olema registreeritud
Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
Toetust antakse sihtotstarbeliselt juhendajate või treenerite töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks, õppevahendite soetamiseks ning
muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Vallavalitsus
kinnitab toetuse suuruse ja toetatavate laste arvu pärast
2021. aasta vallaeelarve vastuvõtmist.
Täiendav info
Erahuvikoolid: Helen Vainula, registrispetsialist, tel 452
5064, e-post: helen.vainula@saaremaavald.ee; Lindia Lallo,
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist, tel 452 5069,
e-post: lindia.lallo@saaremaavald.ee.
Spordiklubid: Rasmus Tüüts, sporditööspetsialist, tel
5559 7928, e-post rasmus.tuuts@saaremaavald.ee.

DETAILPLANEERINGUD
Kuressaare Linnavolikogu 25. mai 2000 otsusega
nr 35 kehtestatud “Kuressaare linna Pikk tn 64
detailplaneeringu” osaliselt kehtetuks tunnistamine Pikk tn 64c ja Pikk tn 64e osas

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 1-3/54
tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu
25.05.2000 otsusega nr 35 kehtestatud Pikk tn 64 detailplaneering. Peale detailplaneeringu kehtestamist moodustati
planeeringualas 5 katastriüksust lähiaadressidega Pikk tn 64,
Pikk tn 64c, Pikk tn 64d, Pikk tn 64e ja Pikk tn 64f.
Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus realiseeritud Pikk tn 64 katastriüksusel. Planeeringujärgne juurdeehitus on realiseerimata Pikk tn 64f katastriüksusel. Planeeringualas asuvate Pikk tn 64e ja Pikk tn 64c
omanike esindajad esitasid Saaremaa Vallavalitsusele vastavalt
31.07.2020 ja 11.08.2020 taotlused detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks vastavalt Pikk tn 64e ja Pikk
tn 64c katastriüksuste osas, kuna soovivad detailplaneeringu
elluviimisest loobuda.
Pikk tn 64 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Pikk tn 64c ja Pikk tn 64e kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele. Detailplaneeringu
osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda
valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.

Kuressaare Linnavalitsuse 4. novembri 2003
korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi
detailplaneeringu II etapi“ osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 1-3/55
tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse
04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi
detailplaneeringu II etapp“ Merikotka tn 43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas.
Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja
elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 43 kinnistu
omanikud esitasid 10.08.2020 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 43 osas. Vastavalt detailplaneeringule asub kinnistu elamute grupis nr 2, kus detailplaneeringuga
määratud maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on 150 m2.
Kinnistu omanikud soovivad erinevalt detailplaneeringust
püstitada suurema ehitisealuse pinnaga hoone. Naaberkinnistutel asuvate hoonete pindalad on üle 200 m2, millest tulenevalt sobitub kavandatav hoone mahult piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadi.
Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks
tunnistamine Merikotka tn 43 kinnistu osas ei avalda mõju
kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik
tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.

Täpsustus

Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu ja Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub ajavahemikul 01.10–30.10.2020.
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aimjala raamatukogus on aastaid kasutajate arv 330 ja 340 vahel. „Tänased lugejad on muutunud üldse teadlikumaks. Jälgitakse teraselt, mis ilmunud
või ilmumas, ja küsitakse lugeda,“ sõnab
raamatukogu juhataja Aive Sepp.
Ka tema sõnul on raamatukogude vaheline laenutus suurenenud. „Ei ole vahendeid ega mõtetki tellida kogusse kõiki
raamatuid. Teosed, millel eeldatavalt üks–
kaks lugejat, saab edukalt tuua Kuressaare
raamatukogust. Ja kui ka seal ei ole, on alati võimalus tellida Rahvusraamatukogust
või mujalt.“

Raamatukokku igal aastaajal
Laimjala raamatukogul on ka väike väliteeninduspunkt Saarekülas. „Käime kokku Saarekülade külavanema Eha sünnikoju Kopli tallu. Seal ootab meid alati ees
Eha ema Kopli Vilve kuuma kohvi ja pisukese näksimisega. Tihti tulen oma suure
ratastel raamatukohvriga sealt ära, nemad
aga jäävad veel istuma ja ilmaasju arutama,“ kõneleb Aive Sepp.
Ka Kärla raamatukogus on lugejate arv
püsinud stabiilne. „Igal aastal küll kaotame lugejaid, kuid saame juurde ligi 30
esmaregistreeritud kasutajat,“ ütleb Ülle
Maimann, põhjendades seda sellega, et
Kärlal on suur põhikool. „Kohustuslikku
kirjandust laenutatakse põhiliselt meilt.“
Sakla raamatukogu juhataja Agnessa
Sepp tõdeb, et lugejate arv kahaneb nende
arvelt, kes lahkuvad teispoolsusse. Samas
aga on keskealised inimesed taas leidnud
tee raamatukogusse. „Tundub, et inimesed
on hakanud väärtustama rahulikku aega
raamatute seltsis. Aga muidugi on e-raamatute kättesaadavus vähendanud päris
raamatute lugemist.“
Laimjala kogu juhataja Aive Sepp lisab,
et kui varem sõltus külastajate koosseis
aastaajast – hilissügisest varakevadeni
oli rohkem kohalikke elanikke, suvel aga
suvitajaid –, siis nüüd see enam nii palju
aastaajast ei sõltu. „Inimesed, kes töötavad
mandril, tulevad nädalavahetuseks saarde (nagu nad ise ütlevad) ja võtavad mõ-

nusaks äraolemiseks siit ka lugemisvara
ligi.“
Ka kohalikud elanikud on hakanud Sepa
sõnul suvel rohkem raamatukogus käima.
Raamatukoguhoidjad pakuvad ka koduteenust ehk viivad neile, kes ise raamatukokku tulla ei saa, tellitu koju kätte.
Koroona ajal raamat kiviaiale
„Meie külaraamatukogud on väga tublid,
ei katkestanud ka koroona ajal laenutamist,“ ütleb Anu Vahter. Siis tehti seda
mõistagi kontaktivabalt. Näiteks pandi tellitud teosed raamatukogu esikusse lauale.
Agnessa Sepp Saklast tõdeb, et just koroona ajal tõusis lugemus tunduvalt, inimesed tellisid lugemist telefoni ja e-kirja
teel. „Raamatupakid sai kätte toimetatud
isegi autokauplusega,“ sõnab ta. „Kõik
loetud teavikud said üle desinfitseeritud
enne, kui uuele ringile läksid. Imelik aeg
oli, lugesid ka need, kes muidu väga sageli

raamatukogusse ei satu.“
Ka Aive Sepp Laimjalast tunnistab, et
sunnitud kodusolek tõi lugejaid juurde.
„Eakamad kasutasid helistamise võimalust, et oma lugemissoovidest teada anda,
nooremad saatsid soovid meilile või Facebooki sõnumitesse.“
Soovitud lugemisvara toimetati inimestele kodutrepile, kiviaia peale, hiljem käidi
ja viidi juba ise raamatukogu ukse tagant nimeline desovahendi järgi lõhnav raamatupakk ära.
Koroona ajal kasutati raamatukogu ka
kaugtöö tegemiseks.
„Kuna meil on korralik ja kiire wifi
leviala ja avarad ruumid, siis võimalused
kaugtööks on head,“ räägib Aive Sepp.
Tutvu ka Saare maakonna keskraamatukogu blogiga SaaRaa: lugemiselamusi.
blogspot.com.
Merike Pitk

Raamatukogu juhataja on otsekui Hunt Kriimsilm
Tänavu 1. juunist koondati vallas kuue teenuskeskuse infospetsialisti töökohad, töökohustused jagati teenuskeskuse juhi ja piirkonna raamatukogu juhataja vahel.
Kuna aga rahvaraamatukogu seaduse järgi on info jagamine nagunii üks raamatukoguhoidja tööülesandeid, siis see kohustus kogude juhatajatele märkimisväärselt tööd juurde ei
toonud.
„Meil paikneb raamatukogu teenuskeskusega ühes majas ja omavahel on väga hea koostöö, nii olin seda kõike juba enne teinud,“ ütleb Laimjala raamatukogu juhataja Aive Sepp.
Tema sõnul on loomulik, et raamatukogutöötaja peab olema kursis valla kodulehega, oskama sealt leida dokumente, blankette, kontakte jne, ja kui ta tõesti jääb vastamisega hätta,
siis alati on võimalus võtta telefon ja küsida täiendavalt infot.
Sakla raamatukogu juhataja Agnessa Sepp räägib, et tihti pöörduvadki inimesed oma
probleemidega just raamatukogusse. Probleeme on aga igasuguseid: need puudutavad
sotsiaaltoetusi, teede remonti, töötukassaga suhtlemist või isegi hulkuvaid kasse ja koeri.
Anu Vahter lisab, et isegi veterinaararsti kontakti on küsitud raamatukogust.
Saaremaa valla 27 maaraamatukogust seitsmes asuvad ka postipunktid: Lümanda, Mustjala, Tornimäe, Torgu, Salme, Aste ja Valjala raamatukogudes.
Urve Vakker kirjeldab, et Lümanda raamatukogus asuva postipunkti töölõikudeks on saadetiste vastuvõtt ja väljastamine, maksete vahendamine, perioodika tellimine, postmarkide,
ümbrike jt pakendite müük.
„Postipunkti toimetustele kulub võrdlemisi suur osa päevast,“ tõdeb Vakker, on ju inimesed hakanud rohkem kaupa koju tellima. „Vahel on veidi keeruline ühildada laste raamatukogutundi ja näiteks tollideklaratsiooni nõudva rahvusvahelise paki vastuvõttu või siis keerulisemale infopäringule vastamist, kuid tänu kohalike inimeste mõistvale suhtumisele ei ole
suuri probleeme esinenud.“

Kogemusnõustamine – mis see on?

K

ogemusnõustamine on aastast 2014
Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Aastast 2016 on
kogemusnõustamine nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuse kui ka
Töötukassa teenuste hulgas kui tasustatud
poolprofessionaalne teenus, nagu seda on
varem olnud tugiisiku teenus.
Oma sisult on kogemusnõustamine sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv
teadmiste ja kogemuste vahetus ja/või
nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja/või
praktilist tuge.”
Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud
vähemalt esmase kogemusnõustamisalase
väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi.

Kes on kogemusnõustaja?
Ta on professionaal, kellel on läbi töötatud
isiklik taastumise kogemus + läbitud kogemusnõustaja väljaõpe.
Kui on ainult kogemus, kuid puudub kogemusnõustaja väljaõpe, on tegemist lihtsalt inimesega, kellel on mingi väärtuslik
kogemus. Ta saab oma kogemust jagada
eraisikuna, kuid ta pole professionaal ega
kogemusnõustaja.

Kogemusnõustaja saab aidata oma olemasoluga, ärakuulamisega, mõistmise ja
toetamisega, praktilise infoga, oma loo
jagamisega, oma praktiliste kogemuste ja
läbiproovitud lahendustega, oma teadmistega, uute oskuste õpetamisega, vajadusel
õigete inimeste juurde (arstid, nõustajad,
konsultandid, sotsiaaltöötajad jne) edasi
suunamisega ja nende töö täiendamisega,
ühekordse konsultatsiooniga või aastaid
taastuja või muutuja kõrval olemisega.
Mis vahe on psühholoogil
ja kogemusnõustajal?
Psühholoog aitab, toetab ja suunab klienti
õpitud teadmiste abil, kogemusnõustaja
teeb sedasama oma kogemuste kaudu.
Kogemusnõustamisteenuse arendamine
on sisse kirjutatud Saaremaa valla järgmise kümne aasta arengukavasse. 2020. aasta
algusest on Saaremaal oma Kogemusnõustajate Koda, mis koondab erinevate nõustamisteemadega väljaõppe saanud kogemusnõustajaid Saaremaal.
Kui sul on elukriis, probleem või mure,
millest sa ei suuda väljapääsu näha, kui see
ajab sind masendusse ja teeb abituks või
kurvaks, siis võid julgelt meie poole pöörduda. Meie kojas tegutseb viis väljaõppinud
kogemusnõustajat, kes saavad sind aidata

erinevate murede ja probleemide lahendamisel. Meie nõustamisteemad on füüsilistest haigustest kuni vaimse tervise probleemideni.
Meil on kogemus elukriisi, probleemi
või murega toimetulekul. Kui sinu teema ei
ühti meie kogemusega, siis aitame sul leida
nõustajat väljaspool Saaremaad. Sa ei pea
muretsema turvalisuse pärast – konfidentsiaalsus on meie tööeetikasse sisse kirjutatud.
Meie Kojal on heameel teatada, et Saaremaa valla toetatud projekti „Kogemusnõustamisteenuse alustamine“ järgi on esimesel 15 kliendil võimalik kuni aasta lõpuni
saada kogemusnõustamisteenust, makstes
vaid 5 eurot tunni eest, seda kuni viis nõustamiskorda (tavahind on 35 eurot tund).
Ühtlasi kutsume üles meiega liituma Saaremaal alalist elukohta omavaid ja väljaõppe saanud kogemusnõustajaid.
Meiega saab ühendust võtta telefonil
5237069, meiliaadressil saare.kogemusnoustajad@gmail.com või Facebooki kaudu Saaremaa Kogemusnõustajate Koda.
Artikli koostamisel on kasutatud järgmisi
andmeid: KN juhend, Sotsiaalministeerium
2014
MTÜ Saaremaa
Kogemusnõustajate Koda

TASUB TEADA

Valla elanikud saavad tasuta üle anda haljastusjäätmeid
Teenus on eelkõige suunatud Kuressaare ja
selle lähiümbruse elanikele, kellel puudub
haljastusjäätmete komposteerimise võimalus.
Vastuvõtt toimub OÜ Sikassaare Vanametall territooriumil Sikassaares. Vastu
võetakse eelkõige puulehti, aga nende hul-

gas võib olla ka õunu, kastanimune, käbisid
ja peenemaid oksi, mis muru riisumisega
kaasa tulevad. Ühe leibkonna kohta võetakse tasuta vastu kuni 500 kg haljastusjäätmeid. Sellest suurema koguse saavad üle
anda mitme korteriga korteriühistud, esitades ühistu elanike andmed.

Haljastusjäätmete vastuvõtt kestab kuni
12. detsembrini või kuni kampaania käigus vastu võetav kogus täitub. Haljastusjäätmeid saab üle anda tööpäevadel kell
8–17 ja laupäeviti kell 10–15. Täiendav info
vallavalitsuse keskkonnaosakonnast: bert.
holm@saaremaavald.ee, tel 452 5078.
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Tugikeskus alustas uue ja
innovaatilise projektiga
Alates käesolevast õppeaastast käivitus Saaremaa Laste
ja Perede Tugikeskuses uus
projekt – eripedagoogi teenuste osutamine distantsilt
video vahendusel.
Aaro Nursi
Saaremaa Laste ja
Perede Tugikeskuse juhataja

Eripedagoogi kaugteenused on hariduse
tugiteenused, mille puhul osutab tugikeskuse eripedagoog eripedagoogilist abi ja
nõu õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele videosilla vahendusel.
Teenuste hulka kuulub individuaalne eripedagoogiline sekkumine, mis on
mõeldud õpilastele, ja eripedagoogiline
nõustamine, mis on mõeldud õpetajatele ja lapsevanematele. Eelkõige soovime
toetada neid haridusasutusi, kus kohapeal
eripedagoog puudub ning õpilasel on Rajaleidja otsus eripedagoogilise toe saamiseks. Samuti soovime olla paremini valmis
selleks, et toetada abivajajaid distantsilt
uue viirusepideemia puhkemisel. Selleks
tegeleme teenuste osutamise kõrval aktiivselt ka teenuse arendustööga, arvestades
jõudumööda teenustega seotud osapoolte
tagasiside ja ettepanekutega.
Vajalik on kõigi osapoolte koostöö
Teenuste efektiivseks osutamiseks on vajalik kõigi osapoolte (õpilase, õpetaja, kooli
tugiteenuste koordinaatori, lapsevanema
ja eripedagoogi) koostöövalmidus, vajadus eripedagoogi kaugteenuse järele (nt
kooli soovitus, Rajaleidja otsus) ning vaik-

Tugikeskuse
juhataja Aaro
Nursi ja eripedagoog Airika Pening testimas uusi
eripedagoogilisi
kaugteenuseid.
Foto: Liisa Nursi

ne ruum koos vajaliku tehnika ja tarkvaraga. Lisaks tuleb kindlustada, et õpilane
jõuaks õigeks ajaks kaugteenusele (s.t arvuti ette).
Eripedagoog saab individuaalse eripedagoogilise sekkumise käigus aidata õpilasi, kellel esinevad õpiraskused emakeeles
või matemaatikas. Samuti on eripedagoog
valmis eripedagoogilise nõustamise käigus toetama õpiraskustega õpilaste vanemaid ja õpetajaid sobiva õppemetoodika
ja -materjali valikul.
Teenuseid osutab eripedagoog Airika
Pening, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli
eripedagoogika bakalaureuseõppe ja Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja magistriõppe, omades teenuste osutamiseks
vastavat kompetentsi. Samuti toetavad
teda kriisiaegsed positiivsed kogemused,
kui eripedagoogi teenuseid tuli osutada
distantsilt. Kaugteenuseid osutav eripedagoog asub Pärnus, suheldes aktiivselt kõigi
teenusega seotud inimestega. Nii individuaalne eripedagoogiline sekkumine kui

ka eripedagoogiline nõustamine kestavad
kuni 45 minutit. Sellele lisanduvad ettevalmistus ja järeltöö.
Kaugteenuse pakkumine reedeti
Praegu on võimalik neid teenuseid pakkuda reedeti kell 8–12 ja kell 13–15.
Üldjuhul sobib individuaalse eripedagoogilise sekkumise teenus õpilastele alates 3.–4. klassist. Nõustamisteenuse osas
sellist piirangut pole.
Kaugteenuste osutamise programmina
kasutatakse eelkõige Zoomi keskkonda,
kuid vajadusel lähenetakse igale juhtumile
personaalselt, leides mõlemale osapoolele
sobiva suhtluskeskkonna. Kaugteenuseid
osutava eripedagoogi virtuaalsetele vastuvõttudele saab registreerida tugikeskuse
juhiabi Andra Tiigi juures, e-post andra.
tiik@saare.ee ja tel 5884 6070.
Loodame eripedagoogilisele kaugteenusele positiivset vastuvõttu, arendame seda
töö käigus ning oleme igati valmis kõiki
osapooli selle juures toetama!

Lasteaiad uueks õppeaastaks taas rivis

E

hkki tänavune varakevad lõi lasteaiad „rivist välja“
ning tõi paljudele vanematele ja ettevõtetele
töökorralduslikku peamurdmist, on sügiseks
lapsi ja kilkeid täis lasMaiu Raun
teaiad taas töövormis.
alusharidusLoodetavasti loob kevanõunik
dine kogemus selgemat
arusaama meie majanduslikust ja kogukondlikust läbipõimumisest ning annab
põhjust väärtustada ja hoida üksteist veelgi rohkem.
Sel aastal on mitmed lasteaiad saanud
kaasaegsema ja turvalisema õpikeskkonna. Rõhku on pandud nii siseruumide kui
mänguväljakute kaasajastamisele ja turvalisusele. Mõnes piirkonnas on rohkem
toeks olnud kohalik omavalitsus, teises
jällegi lastevanemate algatus. Lisaks sellele
on loodud 50 uut lasteaiakohta Kuressaares. Jaanuaris 2020 avasime ühe sõimerühma 14 lapsele Ida-Niidu lasteaias, sügisel
kaks rühma Pargi lasteaias, millest üks on
liitrühm 20 lapsele ja teine sõimerühm 16
lapsele.
Kohta taotleti 341 lapsele
Saaremaa valla haridusregistrisse on alates
1. jaanuarist 2020 kuni 1. oktoobrini 2020
tehtud 341 lasteaiakoha taotlust. Koha on
saanud 319 last, nende hulgas ka 14 last,
kes taotlesid kohta juba möödunud aastal. Suurim taotluste arv langes sel aastal
nüüd juba 8-rühmalisele Kuressaare Pargi
lasteaiale, kuhu kõikidele soovijatele kohta
siiski ei jätkunud. Kokku on Kuressaares
sel aastal 45 lasteaiarühma.
Tänavune lasteaiakohtade tagamine Kuressaares on osutunud varasemast keerukamaks ja seda mitmel erineval põhjusel.
Alates 2015.–2020. aastast liigub sündide arv kasvutrendis.
Lapsevanemad tulevad maalt linna tööle
ja toovad lapsed linna lasteaeda.
Kasvanud on koolipikenduse saanud
laste arv. Kui 2019 sai koolipikenduse 17
last, siis sel aastal 26 last. See on üks suur

rühmatäis lapsi, kellel on õigus jätkata
oma lasteaias, kuid sellega seoses saame
vähem teha lasteaiakoha pakkumisi.
Erivajadusega laste arv näitab kasvavat
trendi, millega seoses on loodud mitu
rühma, kus laste arv on väiksem kui teistes
rühmades, mis omakorda vähendab vastuvõtu võimalusi.
Samuti on vähenenud eralasteaias pakutavate kohtade arv.
Kohtade kasvavat vajadust Kuressaares
on vallavalitsuses arutatud ja konkreetsetest sammudest anname teada lähiajal,
kui oleme tegevuskava lasteaedadega läbi
arutanud.
Maalasteaedades liitrühmad
Muutused laste ja rühmade arvulistes
koosseisudes toimusid ka maal. Nii näiteks vähenes Aste lasteaed Mõmmik sel

aastal ühe rühma võrra, kuna taotluste arv
võrreldes eelmiste aastatega oli väiksem.
Laste arv vähenes ka Tornimäel. Pärsama
lasteaed, mis seni toimetas kolme rühmaga Pärsamal ja ühe rühmaga Leisi koolis,
on sellest sügisest kahe rühmaga Pärsamal
ja kahe rühmaga Leisis.
Oluline on märkida, et enamik maapiirkonna lasteaedadest töötab liitrühmadega,
mis tähendab seda, et rühmas on eri vanusega lapsed. Kokku on maal 35 lasteaiarühma. Eralasteaias ja -hoius on meil sel
aastal ligi 90 last. Tabelist võib näha, kuidas jagunesid sel aastal kohad valla lasteaedades.
Ehkki enamik lasteaiakohti on komplekteeritud, ootavad pakkumist lapsed, kes
soovivad lasteaeda tulla alates jaanuarist
2021. Need pakkumised saavad vanemad
hiljemalt detsembris.

Lasteaed

Rühmad

Lapsi nimekirjas (EHIS
11.09.2020 andmetel)

Aste Lasteaed Mõmmik

4

63

Kaali Kool

2

20

Kahtla Lasteaed-Põhikool

1

16

Kihelkonna Kool

1

14

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed

12

209

Kuressaare Pargi Lasteaed

8

154

Kuressaare Ristiku Lasteaed

11

197

Kuressaare Rohu Lasteaed

8

129

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed

6

112

Kärla Lasteaed

4

64

Lümanda Karu-Kati Lasteaed

2

37

Mustjala Lasteaed-Põhikool

1

9

Orissaare Lasteaed Päikesekiir

4

64

Pihtla Kool

2

30

Pärsama Lasteaed

4

52

Salme Lasteaed

3

48

Tornimäe Lasteaed

2

20

Valjala Lasteaed

5

77

Munitsipaallasteaias kokku:

80

1315

1

3

KÜSIMUS

Mida tõstate esile Saaremaa valla
kolmest esimesest aastast? Kuidas suur
vald väljaspool Saaremaad paistab?

Palju õnne, noorem vend! Selle venna
vanus võrreldes Muhu valla 30 aastaga ei ole teab mis suur, aga see „väikevend“ on päris mürakas ja kasvab sisemiselt ilmselt iga päevaga. Kolme aastaga peaks olema esimesed proovimised tehtud, esimesed vitsad saadud ja
kindlasti kogetud ka esimesed rõõmuRaido Liitmäe
hetked õnnestumistest.
Muhu
Hästi keeruline on süsteemis mittevallavanem
olevana hinnata valla kui ametiasutuse toimimist – oli ju algusest peale teada, et sellise suure
haldusüksuse käimalükkamine ja stabiilsuse saavutamine
võtab aega. Kuigi olin ja olen arvamusel, et lisaks Muhu
ja Ruhnu saarvaldadele oleks võinud Saaremaal olla
2–3 omavalitsust, siis suheldes Saaremaa valla kolleegidega, näen, et inimesed töötavad pühendunult ja südamega Saaremaa kui terviku arengu nimel.
Väikese kõrvalpilguna võiks ehk pisut rohkem olla otsustusõigust, rahalisi vahendeid ja seetõttu ka vastutust
teenuskeskustel, osavalla- ja kogukonnakogudel – see aitab inimestel tunnetada oma rolli ja tähtsust oma elukeskkonna kujundamisel.
Kindlasti olen aga Muhu vallavanemana rahul koostööga Saaremaa valla juhtide ja spetsialistidega – ühiseid
arutelusid on palju ja erinevatel elualadel. Oleme suutnud
hakkama saada ka maakonna ühiste rahade jagamisega,
sest ole sa (üli)suur või väike vald, ühine eesmärk peab
olema maakonna inimeste heaolu ja maakonna terviklik
areng.
Loomulikult teeb mulle rõõmu, kui naabersaarelt tuleb
häid uudiseid, olgu siis tublide saarlaste uhked saavutused või kui valmis on saanud järjekordne vajalik objekt
või taristu. Uhkusega näitan oma külalistele imekaunist
Kuressaaret, aga väga tore on, kui uusi investeeringuid
saavad ka Saaremaa erinevad maapiirkonnad.
Ikka visadust ja arukaid otsuseid, head sõbrad!

Sünnilt saarlasena tunnen huvi küll,
kuidas Saaremaa suurvallal läheb, kuid
tervikut haarata on siiski keeruline.
Minu kodukant on Saaremaa lääneservas, sealse eluga olen rohkem kursis.
Kui inimesed on aktiivsed ja valmis
koos tegutsema, siis asjad edenevad
ka suures vallas. Eks ühinemise juuLiia Hänni
res kõige keerulisem ongi see, kuidas
Põhiseaduse
kohalik demokraatia toimima hakkab
Assamblee liige
ja mil moel inimeste elulised mured
vallavalitsusse jõuavad. Enda kuuldavaks tegemiseks ongi
vaja, et kohalikud kogukonnad teaksid, mida tahavad.
Selline teadmine sünnib seltsielus ja külaelanike koostöös.
Avaliku võimu tegevuse hindamiseks on väga oluline, et
nii volikogu kui ka vallavalitsus tegutseksid läbipaistvalt.
Mulle meeldib, et Andmekaitse Inspektsiooni hiljutine
kohalike omavalitsuste seire värvib Saaremaa roheliseks,
mis tähistab head avaliku teabe kättesaadavust. Volikogu
istungeid saab jälgida veebi vahendusel nii reaalajas kui ka
hiljem – seegi on hea võimalus kohaliku poliitikaga kursis
olla. Ma võin eksida, aga mulle näib, et räpasest poliitilisest mudamaadlusest on Saaremaal suudetud hoiduda.
Kevadine koroonakriis oli saarlastele ja vallavõimule
väga tõsine katsumus, millega ühiselt toime tuldi. Ühe
vallana suutis Saaremaa keskvõimule selgeks teha, millist
abi vajatakse. Kaitseväe välihaigla toomine Kuressaarde
kriisi haripunktis on selle hea näide. Tundub, et Saaremaa
kui terviku huvide kaitsmine ongi praegu tõhusam kui
varem väikeste „vürstiriikide“ tingimustes.
Olles mõnevõrra jälginud haldusreformi kulgu kogu
Eestis, võin öelda, et saarlastel on olnud lihtsam. Paljudel
ühinenud omavalitsustel tuleb ühine identiteet alles leida,
saarlastel on see ürgne tunne olemas.
Haldusreform tõi Eesti kaardile Saaremaa valla kui suurima territooriumiga
omavalitsusüksuse. Kogukondade rolli
suurendamine ja nende tervikuks sidumine, teenuste arendamine ning valla
haldusvõimekuse kasvatamine läbi tänapäevase juhtimise on nõudnud kõigilt osalistelt suurt pingutust. Sellega
Rivo Noorkõiv
on hästi hakkama saadud. Kevadisest
regionaalse
COVID-19 kriisist väljatulemine oli
arengu ekspert
lakmuspaber, mis testis kõiki saarlasi.
Saaremaa hääl ühe omavalitsusena on kindlasti varasemast tugevam. Ühise eesmärgi nimel on saarlastel
rohkem väge kohalikku elu parandada. Seni kuni valitseb hool iga inimese eest, on saare arengusiht paigas,
ole sa saarlane, suvesaarlane või külaline. Kuna ressursside vajadus haridusele, sotsiaalhoolekandele ja elukeskkonna jätkusuutlikkusele kasvavad, siis tuleb vallajuhtidel enam mõelda uute toimemudelite kasutamisele
majandamises. Tuleb laiendada omavalitsuste finantsautonoomiat, et see ei takistaks nende enesekorralduse õiguse ja kohustuse realiseerimist. Tulevikku vaatavalt on
kindlasti keskseks teemaks noortele kohapeal perspektiivi
pakkumine.
Loe ka lk 4.
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ARVAMUS
Kolm aastat on Saaremaa
valla eeliseid näidanud

J

ärgmisel kolmapäeval
s aab Saaremaa va ld
kolmeaastaseks. Saaremaa vald kui uus omavalitsusüksus sündis 2017. aasta
21. oktoobril ehk valimistulemuste jõustumisele järgneval päeval. Omamoodi
Mikk Tuisk
valla sündimise päevi saab
vallavanem
nimetada veel kolm: 1. detsembril 2016 allkirjastati Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping, 3. novembril 2017
valiti ametisse valitsuse liikmed ja Saaremaa
valla täitevorganiks sai Saaremaa vallavalitsus
ning 1. jaanuaril 2018 avas uksed Saaremaa
vallavalitsus kui ametiasutus.
Nendest päevadest on 21. oktoober siiski
peamine, sest toimus põhimõtteline muudatus – selle päeva hommikul ärkas saarlane
juba uues Saaremaa vallas. Valla sünnipäeva
eraldi tähistatud ei ole, küll aga oleme selle
sidunud 1. oktoobri ehk omavalitsuspäevaga,
mida saab pidada valla sünnipäevakuu sissejuhatuseks.
Saaremaa valla loomise ettevalmistustöö
kestis ligi kolm aastat ja nüüd on vald ise saamas kolmeaastaseks. Mulle tundub, et need
aastad on läinud väga ruttu, aga eks see ole
igaühe enda otsustada.
Saaremaa vald on territooriumilt Eesti kõige suurem omavalitsus ja esimesed kolm aastat on näidanud, et suurus on meile korraga
nii plussiks kui ka miinuseks.
Peamine, mis on algusest peale ühtse omavalitsuse kasuks rääkinud, on asjaolu, et Saaremaa toimib saarelisuse tõttu nagunii kui
üks tervik ja on seda alati teinud. Teemad,
nagu praami- ja lennuühendus, elektrivarustuskindlus, arstiabi, turism, haridus, kiire
andmeside, on Saaremaa kui terviku vaatest
väga olulised ja ühel suurel omavalitsusel on
neil teemadel kaasa rääkimiseks ja saarlaste
arvamuse esindamiseks oluliselt suuremad
võimalused ja väljavaated. Ühinemiseelsel
ajal olid loetletud valdkonnad samamoodi
tähtsad, kuid linna ja üheteistkümne valla
kontekstis olid need teemad korraga justkui
kõigi ja samas mitte kellegi omad.
Ühe suure omavalitsuse eeliseks on kindlasti ka hangete ja teenuste ühtne korraldamine ning see, et piirkonniti on võimalik
ellu viia suuremaid investeeringuid, kui seda
oleks võimaldanud väikevalla eelarve.
Ühtse valla tugevus tuli väga selgelt esile ka
tänavu kevadel, kui meid tabas koroonakriis.
Kriisi alguses tuli reageerida ülimalt kiiresti, töötada välja uusi lahendusi, suhelda väga
aktiivselt riigi tasandiga ja korraldada kriisikommunikatsiooni. Eestis polnud kellegi
teise kogemust aluseks võtta ja paljuski tuli
olla teedrajav. Hiljem on Saaremaa praktikat
väga mitmetel koolitustel ja konverentsidel
heaks näiteks toodud. Ei kujuta ette, kuidas
oleks samasugust operatiivsust olnud võimalik tagada ühinemiseelsel ajal, sest keskse lahenduseni jõudmine oleks olnud ajamahukas.
Nimetasin, et valla suurust on peetud ka
miinuseks. Kodaniku vaatest tundub suur
omavalitsus inimestest kohati kaugel ja seetõttu umbisikulisem. Oleme analüüsinud
teenuskeskuste töö tõhustamist ja algse kümne teenuskeskuse asemel on nüüd kaksteist.
Kindlasti on vahetu suhtlus ja võimalikult kiire asjaajamine kodaniku õigustatud ootuseks
ning sellest lähtuvalt on sõnastatud ka Saaremaa valla väärtused, millest peavad lähtuma
kõik vallavalitsuse teenistujad: Saaremaad
hoides oleme hoolivad, ausad ja asjatundlikud, tehes koostööd meie elanike parema elu
heaks.
Juulis viis vallavalitsus läbi ideekorje, kolme
päeva vältel küsitlesime valla eri piirkondades
enam kui 600 inimest. Valdavalt oli tagasiside igati toetav. Konstruktiivne kriitika on
alati asjakohane ja julgustan kitsaskohtadest
vallavalitsust teavitama. Paraku juhtub sageli
nii, et eluolu vallas hinnatakse halvaks, kuid
ühtegi konkreetset näidet ei tooda.
Saaremaa valla loomist juhtinud Madis Kallas soovis Saaremaa Teataja esimeses numbris, et kodukoha heaolu nimel suudetakse olla
üksteise vastu head ja lugupidavad ning et
pideva laitmise asemel oleks meie saarel normiks üksteise toetamine ja julgustamine. See
soov on endiselt asjakohane – ka nüüd, pea
kolm aastat hiljem.
Loe ka kõrvalolevat kirjutist „Märgilisemad
investeeringud vallas“.

Uuendatud Orissaare lasteaed.

Rekonstrueeritud Tori jõesadam.

Rekonstrueeritud Lümanda keskusehoone.

Märgilisemad investeeringud vallas

L

oetelus on Saaremaa valla viimase kolme
aasta märgilisemad investeeringud. See
nimekiri ei ole kaugeltki lõplik, töid on
tehtud oluliselt rohkem, kuid minu subjektiivne hinnang on selline, nagu juuresolevast
tabelist paistab. Mitmed objektid ulatuvad tegelikult üle mitme aasta, st neid viidi ellu mitme aasta vältel. Osa töid on seal kallimad ja
osa odavamad, kuid vajalikud on nad vaieldamatult kõik ja rõõmu valmistab see, et sugugi
kõik investeeringud ei ole tehtud Kuressaares,
vaid suuremaid ja vähem suuremaid asju on
teoks tehtud kõikjal üle meie valla.
Mikk Tuisk
vallavanem

Märgilisemad investeeringud 2018. a:
•Raekoja rekonstrueerimine
•Kesklinna rekonstrueerimine
•Pärsama hooldekodu rekonstrueerimine
•Tori jõesadama rekonstrueerimine

•Pargi lasteaia ehitus
•Abrukale kiire andmeside võrgu rajamine

Märgilisemad investeeringud 2019. a:
•Helikopteriplatsi ehitus
•Nasva sadama rekonstrueerimine
•Vilsandi veevõtukoha rajamine
•Erinevate tänavavalgustuste rekonstrueerimine (üle Saaremaa)
•Kunstlume tootmise võimekuse väljaarendamine
•Lümanda keskusehoone rekonstrueerimine
•Orissaare lasteaia rekonstrueerimine
•Orissaare Hosteli remont
•Kuressaare gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine
•Hooldekodu Saaremaa Valss rekonstrueerimine
•Pika tänava rekonstrueerimine
•Leisi ja Salme kergliiklusteede ehitus
Märgilisemad investeeringud 2020. a:
•Hõljuki soetus Vilsandi ja Abruka liinidele

•Tuulte Roosi lasteaia rekonstrueerimine
•Kihelkonna kooli küttesüsteemi ümberehitus (kivisöelt pelletiküttele)
•Valjala ja Tornimäe koolide ja lasteaedade
küttesüsteemide ümberehitus (põlevkiviõlilt
maaküttele)
•Sandla sotsiaalruumide remont
•Voolu tänava sotsiaalruumide remont
•Lisaks on rajatud kolme aastaga ~ 135
km tolmuvabu katteid, pinnatud ~ 140 km
teid ja uuendatud kruusateid ~ 300 km.
Avalikus kasutuses teid on meil kokku ca
1500 km.
Märgilisemad investeeringud lähiaastail:
•Aia tn läbimurde rajamine
•SÜG-i rekonstrueerimine
•Orissaare kultuurimaja fassaadi remont
•Kuressaare gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide rekonstrueerimine
•Kuressaare Hoolekande maja juurdeehitus
•Vanalinna kooli rekonstrueerimine
•Mustjala Pansionaadi rajamine

Oli kruusateede remontimise aasta
Saaremaa valla hooldamisel on
1540 km teid, millest munitsipaalomandina 950 km, ülejäänu on avaliku kasutusega erateed.
Enno Reis
teede peaspetsialist

Teehoidu rahastatakse valla eelarve tulubaasist ehk maksutuludest ning riigi poolt teedele
sihtotstarbeliselt eraldatud rahast. Sel aastal
oli riigipoolne toetus ca 2,82 miljonit eurot,
millest umbes pool oli nn kriisiraha. Valla
omavahendeid oli ca 0,5 miljonit eurot.
Remonditööde korraldamise tegi tänavu üksjagu keerulisemaks hiliskevadel riigi
poolt teehoiuks juurde antud nn kriisiraha ca
1,42 miljonit eurot. See tähendas, et varem
kavandatud hangete tegemise kava ja ettevalmistatud hanked oli vaja ringi teha. Kuna aeg
oli juba piisavalt hiline, et mustkatteid teha,
panustasime kruuskatetele. Samas ei saa välistada, et osa tehtud kruuskatteid jäävadki järgmistel aastatel rajatavate mustkatete alusteks
ning saavad seni vajuda.
Kruuskatteid üle kahe
korra rohkem kui mullu
Sel aastal on tehtud mustkatete korduspindamisi ca 37 km ja uusi mustkatteid ca 52 km,
mis on enam-vähem sama palju, kui oli eelmisel aastal. Küll aga saab uuendatud ca 150 km
kruuskatteid, mis on üle kahe korra rohkem
kui eelmisel aastal. Koos kruuskatete uuendamisega vahetati välja 14 amortiseerunud
truupi.
Märkimist väärib ka Valjala keskusesse valmiv ca 1 km pikkune kergliiklustee maksumusega 159 000 eurot.
Tänavu korraldati viis erinevat mustkatete korduspindamise, mustkatete rajamise ja
kruuskatete uuendamise hanget. Meie koostööpartneriteks olid hangete võitjad AS Eesti
Teed, AS Tariston ja AS Level. Praeguseks ei
ole kõik tööd päris valmis, Eesti Teed peaks

miks osa varem kavandatud mustkatteid jäid
sel aastal tegemata.
Kuigi teeremondid veel käivad, võib kokkuvõtvalt 2020. aasta kohta öelda, et oli keeruline aasta ja oli kruusateede remondi aasta. Tahan tunnustada hea koostöö eest hankespetsialiste hangete korrektse läbiviimise eest ja
geoinfospetsialisti Hannes Rohulaidi abi eest
hankeks kaardimaterjali ettevalmistamisel.

Ka tuleval aastal on eelistatud
teede säilitusremont
Järgmise aasta kõige suuremad objektid tulevad Kuressaare linna: sel aastal eraldatud toetusraha toel on kavandatud Aia tänava läbimurre/rekonstrueerimine ning riigigümnaasiumi piirkonna arendus (Rohu ja Väljaku
Kooljamäe tee sai uue kruuskatte. Foto: Enno Reis
tänavad).
viimase kruusatee hankega jõudma lõpule noKa järgmisel aastal peaks maapiirkondades
vembrikuu lõpuks.
olema üheks prioriteediks kattega teede säiOn heameel, et sel aastal saavad päris mit- litusremont (mustkatete ülepindamine). Ülemed väga halvas seisus olnud kruusateed pindamise eesmärk on mõneks ajaks peatada
heasse seisukorda (Kõruse-Harilaiu tee, Me- katte lagunemine (murenemine, pragude ja
rise-Kalasma tee, Kooljamäe tee, Kuusnõm- aukude tekkimine), samuti taastatakse katte
me-Vilsandi (Käkisilma) tee jne).
kulumise tulemusel vähenenud teekatte haardetegur.
Meie suhteliselt väikese liiklusintensiivsusega
mustkatted
Kui on kaalukausil säilitusremont ja mustkatete
vajavad ülepindamist üldjuhul
rajamine, siis tuleks eelkõige tagada
kümne-aastase intervalliga. Kui
olemasolevate katete säilitamine, alles siis uute
on kaalukausil säilitusremont ja
mustkatete rajamine, siis tuleks
katete rajamine.
eelkõige tagada olemasolevate
katete säilitamine, alles siis uute
Poleemikat on tekitanud asjaolu, et must- katete rajamine. Suurema järgmise aasta ettekatteid ei tehtud päris selliselt, nagu varem võtmisena väärib märkimist maanteeametiga
ajalehtedes lubatud. Oleme lähtunud põhi- kaasrahastatav Kaali ja Kõljala vaheline kergmõttest, et tolmuvabu katteid ei kavandata, liiklustee.
kui ebasobiv muldkeha eeldab ebamõistlikEndiselt on oodatud igasugune info halbake kulutusi. Eelnevalt peame veenduma, kas de teelõikude kohta ja võimalusel saab ettepatee aluskihid on ikka sellised, et kannatavad nekuid järgmiste aastate teeremondiplaanide
mustkatet rajada.
koostamisel ka arvestada. Tolmuvabade katePaljudel juhtudel on varem kruuskatted te ehitamise planeerimisel lähtume liiklusinrajatud ebapüsivale pinnasele (savi, turvas), tensiivsuse põhimõttest, et tehtud investeenendele me mustkatet üldjuhul ei kavanda. ringutest oleks kasusaajate hulk võimalikult
Samuti on oluline teada, et valla raha saab ka- suur.
sutada ainult valla omandis olevate teede ja
Kuna eesmärk on elukeskkonna parandaavalikus kasutuses olevate erateede remon- mine, on üheks oluliseks kriteeriumiks teelõidiks. Nendes selgitustes peituvadki põhjused, gu ääres olevate majapidamiste arv.

15. oktoober 2020
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Milline pakendifirma millises valla piirkonnas teenust osutab?

Katrin Koppel
jäätmete
peaspetsialist

Arhitekt Sara Boraei visioon uuest konverentsikeskusest Tuulte Roosi elamurajoonis. Eskiisile on juba märgitud ka Aia tänava läbimurre.

Konverentsikeskus aitaks
turismihooaega pikendada

S

aaremaa külastatavus on tugevasti seotud hooajalisusega. Elanike ja turistide arv on suviti märksa kõrgem kui
talvel. Sesoonsus on tingitud eelkõige kahest
tegurist: looduslikust ja ühiskondlikust korraldusest tulenevast. Vaikimisi on ühiskonnas kokku lepitud, et suvi on puhkamis- ja
avastamisaeg, kevad, sügis ja talv aga eelkõige
töötegemise aeg.
Looduslik tegur on seotud kliima või ilmamuutusega. Inimestele meeldib ikka soojas,
päikese käes olla. Ehkki ka see trend on muutumas ja üha enam leitakse ilu ka teistes aastaaegades ja võimaluses külastada maakohti või
reisida ka kevadel, sügisel või talvel.
Keskkonnasäästlikust prismast vaadatuna oleks oluline sesoonsuse vältimine. Hooajalisus ei ole keskkonnasäästlik. Näiteks ka
madalhooajal peavad olema hotellid, puhkemajad ja restoranid köetud ja hooldatud täpselt samuti nagu kõrghooajal, ehkki kliente
ei pruugi üldse olla. Kõrghooaja ülekoormatus ja rahvarohkus võib jällegi osutuda liiga
intensiivseks haprale looduskeskkonnale.
Hooajalisuse tasandamiseks oleks vajalik luua
juurde tooteid ja teenuseid, mis ei sõltu niivõrd ilmastikust – näiteks välitingimustes tegevused, mis ei ole otseses sõltuvuses ilmast,
või sisetingimustes pakutavad teenused nagu
konverentsid, koolitused, spordivõistlused.
Saaremaa vald soovib uuesti ellu äratada
detailplaneeringu koostamist konverentsikeskuse loomiseks. Asukohaks on valitud Merikotka 2 kinnistu. Hoone peaks siduma olemasolevat linna terviklikumaks. Tuulte Roosi
kvartal seotakse kesklinnaga, kaotades hoonestuse vahelise tühermaa. Soov on järgida
Sõrve maantee tänavajoont, samal ajal avades

takt-jaatmed.
Pakendiorganisatsioonide kontaktid on
ETO – iseteenindus.eto.ee, tel 640 3240, eto@
eto.ee
TVO - www.tvo.ee/saaremaa, tel 5300 0011, teenindusinfo@tvo.ee
EPR - tel 633 9240, info@pakendiringlus.ee.
Kuressaare linna ja Kudjape aleviku elanikud
saavad tellida pakendiorganisatsioonilt endale tasuta pakendite kohtkogumisteenuse. Selleks tuleb
ühendust võtta ühega kolmest pakendiorganisatsioonist. Eramajadele pakutakse teenust 150 l pakendikotiga, kortermajadele konteineriga.
Kogu Saaremaa valla piires on võimalik lasta pakendeid oma majapidamisest, asutusest
või ettevõttest ära viia ka väikse tasu eest, tellides teenuse oma jäätmevedajalt (Kuressaares ja
Ida-Saaremaal AS Ragn-Sells, Lääne-Saaremaal
OÜ Prügimees). Teenus maksab neli korda vähem kui segaolmejäätmete äravedu ning selleks võib kasutada kuni 150 l kilekotti või kuni
1100 l konteinerit.
Kes on õigustatud saama üksi elava pensionäri toetust?

ka suuremalt Põduste jõe äärse matkaraja.
Hoone juurde peab olema planeeritud piisavalt parkimiskohti, kuid samavõrd oluline
on hoone seotus linnaga. See tähendab, et
olemasolevad hotellid ja restoranid ning linna parklad peavad moodustama konverentsihoone olulise lüli, soodustades jalgsi käimist
ja Kuressaare linna teenuste kasutamist. Suurem võiks olla seotus Põduste jõe kaldaäärsega, et siseruum kanduks mõtteliselt üle ka
väliruumi ja avades Põduste jõeala rohkem
avalikkusele.
Avalikud ruumid ja nii kogunemis- kui
ka hargnemiskohad on planeeritud eelkõige
tuulte eest kaitstud sisehoovi või siis maastikult mängulisele Põduste jõe kaldale. Oluline,
et hoone oleks kasutatav erinevate sündmuste
jaoks nagu konverentsid, üritused, kontserdid kui ka kohalike elanike jaoks igapäevaselt
sporditrennide või muude huviringide jaoks.

Hoone lõplik lahendus leitakse läbi detailplaneeringu ja avaliku arhitektuurikonkursi.
Detailplaneering on kavas kehtestada järgmise aasta esimesel poolel, arhitektuurikonkurss kuulutada välja võimaluste tekkides,
kindlasti valmib konverentsikeskus aga koostöös riigiga.
Sara Boraei*
Mark Grimitliht
vallaarhitekt
*Sara Boraei on arhitekt, kes on omandanud bakalaureuse kraadi Inglismaal Portsmouthi linnas
ja magistrikraadi Hollandis Delfti tehnikaülikoolis
urbanismi ja arhitektuuri erialal. Sara on Saaremaa
vallas praktikal seoses YENESi programmiga. Ta on
huvitatud Saaremaa jätkusuutlikust ruumiplaneerimisest ja selle kogemuse viimisest oma kodusaarele Küprosele.

Üksi elava pensionäri
toetust
maksab
sotsiaalkindlustusamet korra
aastas neile pensionäridele,
kes on 1. aprillist kuni 30.
septembrini vanaduspensionieas, kelle vanaduspension
on alla 582 euro kuus ja kes
Reelika Murd
elavad rahvastikuregistri
sotsiaalhoolekandeteenistuse andmetel üksi. To etus e
juhataja
suurus on 115 eurot ja seda
makstakse registrites olevate
andmete põhjal, inimene ise toetuse saamiseks
midagi tegema ei pea. Toetus makstakse välja
koos oktoobrikuu pensioniga.
Seda toetust on makstud juba neli aastat ja
sagedasem põhjus, miks enda arvates üksi elav
pensionär toetusest siiski ilma jääb, on see, et registri andmetel elab selles eluruumis veel keegi.
Toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning
eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning
inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus. Andmed
hooldekodus viibimise kohta saab sotsiaalkindlustusamet otse hooldekodudelt.
Lisainfot toetuse kohta saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, infotelefonil 612 1360 või e-posti aadressil yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Kuhu teatada hulkuvatest koertest ja kassidest?

Sel aastal väärivad kõik turismiettevõtjad tunnustust

T

urismiettevõtjaid on Saare maakonnas
tunnustatud juba aastast 2009 ning
suur rõõm on, et needsamad ettevõtted ja inimesed tegutsevad edukalt siiani.
Sel aastal tunnustame kohalikke ettevõtjaid taas ning hea on tõdeda, et pahatahtlik
COVID-19 on kreatiivsusele ja innovatsioonile gaasi juurde andnud. Hea näitena võime
tuua Viirelaiu, mis kriisi ajal Läti turule suure
pauguga sisenes, pakkudes lätlastele võimalust endale esimene saar osta. Sel suvel neil
vaba nädalavahetust ei olnud.
August lõi ööbimistes rekordi
Turismindus on üks enim mõjutatud valdkondadest haiguspuhangu ajal ja aasta alguses
ei osanud keegi arvata, kuidas Saare maakond
sellest välja tuleb. Õnneks igale mõõnale järgneb tõus ja seda näitab ka sellesuvine
majutuse statistika, mis on iga kuuga järjest
paremaks läinud ning augustis maakonnas
ööbinud 19 329 eestlast lõid kõigi aegade augustikuu rekordi.
Kuigi väliskülaliste majutuse arvud olid sel
suvel võrdlemisi tagasihoidlikud, kuulis läti ja

Jaotus on tehtud nii, et Saaremaa lääneosas on Eesti Pakendiringluse (EPR), keskel
Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) ja lõunas/idas
Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO) pakendipunktid.
Pakendipunktide kaart
koos andmetega on leitav
valla kodulehelt: www.saaremaavald.ee/info-ja-kon-

leedu keelt saartel siiski päris palju.
Visit Saaremaa, kaasates kohalikku kogukonda, suutis küllaltki kriitilise meediatähelepanu keskel saarte kuvandit optimistlikuna
hoida. Pärast piiride avanemist olid külalised
kohal ning Saaremaa ja väiksemad ümberkaudsed saared muutusid veelgi populaarsemaks sihtkohaks eestlaste seas.
Silmapaistvate saavutustega on hakkama
saanud ka Eesti vanim purjelaev Hoppet, mis
on kättesaadavaks teinud Abruka saare, pakkudes tavalise laevasõidu asemel omaette elamust, mida just siia otsima tullaksegi. Suurt
rahvusvahelist tähelepanu ja meediakajastust
tõi Saaremaale Antarktika 200 ekspeditsioon.
Suureks rõõmuks avatakse oktoobris uudne
WOW elamuskeskus, mis annab lisandväärtust Saaremaale ja on suurepärane koht, kus
laste ja sõpradega sisukalt aega veeta. Turismiettevõtjatele jagub sel aastal ainult kiidusõnu.
Meie toit rahvusvaheliselt tuntud
Kohalikku toitu väärtustab enamik meie külastajatest. Lisaks söögikohtadele on nüüd
võimalus head ja paremat kohalikku kaupa

EHTNE Saaremaa tootjate esinduspoest osta,
sellest ei jää ilma ka kodusolijad, kes kogu
kraami e-poest tellida saavad. Maailmas teeb
Saaremaa tuntuks ÖselBirch ja rahvusvahelisi auhindu kogunud Lahhentagge Flâneur
alkoholivaba džinn. Mahekanalapidaja Tanel
Tangu munad on vallutanud kogu Eesti ning
rõõmsad kanad munevad talle kindlasti rohkelt „kuldmune“.
Keskkonnasõbralikkus on Saare maakonna
suur eelis, kuna tulevikus suureneb kindlasti
vastutustundliku reisimise potentsiaal. Selleks
on vaja arendada jätkusuutlikke teenuseid/
tooteid ning investeerida digipöördesse. Peame võtma innovaatori rolli, sest muidu jõuavad teised meist ette ja kaob konkurentsieelis.
Senise töö eest arvati Saaremaa tänavu kestlike sihtkohtade TOP100 nimekirja.
Parimaid ettevõtjaid 2020 tunnustatakse
homme, 16. oktoobril Kuressaare Kultuurikeskuses ning üritus on jälgitav ka veebis.
Helina Andruškevitšus
Visit Saaremaa/turismi- ja
turundusteenistuse juhataja

Karel Koovisk
järelevalveteenistuse
juhataja

Kuna Saaremaa vallavalitsusel on hulkuvate koerte ja
kassidega tegelemiseks leping MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakoduga,
siis hulkuvate koerte ja kasside leidmisel palume kindlasti
sellest kohe MTÜ Saaremaa
Lemmikloomade Turvakodu
teavitada telefonil 58 370 708
või e-mailil saareloomad@
saareloomad.ee.

Kellele anda teada, kui terviserajale on langenud puu?
Terviseradasid hooldavad
mittetulundusühingud. Radade juures olevatel stendidel on kirjas ka haldaja. Kahjuks praegu kõikidel radadel
seda infot ei ole, aga teema
on meil päevakorras ja tegeleme, et kõigile terviseradaAivi Auga
dele saaks info haldaja kohta
spordinõunik
ka üles. Praegu võib probleemide korral helistada spordiosakonda ja me
saame info otse edasi anda.
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Saaremaa noorte solistide
konkurss KEVADÜMIN 2020

Lauluvõistlusi väiksematele ja suurematele lastele on korraldatud Saaremaal juba paar aastakümmet. Tavapäraselt kevadel toimuv konkurss
on seekord eriolukorra tõttu sügisesse lükatud ja loodetavasti 31. oktoobril see ka Kuressaare kultuurikeskuses toimub.
Piirkondlike eelvoorude (Kuressaare Laululind, Ida-Saaremaa Laulumaias, Kesk-Saaremaa Viisivakk, Lääne–Saaremaa Rannalapse laulud) tulemuste põhjal pääsevad lõppvooru kuue vanuserühma
parimad vanuses 3–19 aastat, kus žürii otsusel antakse
välja igas vanuserühmas kolm auhinnalist kohta ja tunnustatakse eripreemiatega. Noored lauljad saavad soovi
korral esitada oma laulud saateansambliga, mis on kindlasti huvitav kogemus tärkavale artistile.
Lõppvoor KEVADÜMIN toimub 31. oktoobril 2020,
korraldaja Kuressaare Kultuurivara. Võistluskontserdid
Kuressaare kultuurikeskuses:
kell 12: 3–4aastaste ja 5–7aastaste finaalkontsert
kell 15: 8–10aastaste ja 11–13aastaste finaalkontsert
kell 18: 14–16aastaste ja 17–19aastaste finaalkontsert
Kõik on oodatud kuulama ja omadele kaasa elama!
Ester Soe
konkursi Kevadümin peakorraldaja

SAAME TUTTAVAKS
Energiamajanduse
nõunik Virge Pihel

V

irge töötab vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonnas energiamajanduse
nõunikuna alates 5. oktoobrist. Ta kirjutab enda kohta:
„Olen sündinud ja kasvanud
Saaremaal, juured on kõvasti
kinni nii Kaarma kandis kui
ka Sõrves. Pärast Kuressaare
gümnaasiumis majandusklassi lõpetamist läksin Tartusse
õigusteadust õppima ja veetsin seal toredad viis aastat
täiskasvanuks saades ja tarkust kogudes. Järgnes põgus
tagasipõige Saaremaale uurijatööd tegema, aga siis oli veel
liiga vara püsivalt paika jääda, niisiis võtsin ette järgmise
viisaastaku mandril – seekord Tallinnas, rahandusministeeriumis maksupoliitika osakonnas.
Kuna noorele inimesele pole uneaeg kõige tähtsam, siis
kulutasin oma töövälise aja kirjaliku tõlke magistrikraadi omandamisele. 2008. aastaks oli mul aga mandrielust
lõplikult küllalt saanud ning käes oli aeg, et võtta uuesti
suund kodusaarele – nii tulin tööle Saare maavalitsusse
arengu- ja planeerimisosakonna nõunikuks, kus tegelesin
ühistranspordi ja rahvusvaheliste teemadega. Kui aga liinivõrk oli korrastatud ja uue vedaja riigihange läbi viidud,
kutsuti mind Kuressaare linnavalitsusse arendusosakonda
juhtima. Masu kestis ja rahaga laiutada ei saanud, niisiis
tegelesime seal paremate aegade lootuses sihtide seadmisega ja linnale uue arengukava koostamisega, et olude
paranedes oleks võimalik lendstartida.
2013. aastal saabus perre poeglaps ja 2015. aastal tütarlaps, seega pea neli aastat olin „tootvalt töölt“ eemal ja
tegelesin järeltuleva põlvega. 2017. aasta sügisel aga suundusin erasektorisse, olles kaks aastat Saaremaa Tarbijate
Ühistus riskijuht ja siis umbes aasta notari abi.
Energiamajanduse nõunikuks ajendas mind kandideerima soov aidata muuta kodusaart rohelisemaks ja energiatõhusamaks, et eespool nimetatud „uued põlved“ saaks
samuti elada ilusal Saaremaal, hingata värsket õhku ning
ka neil oleks võimalus pärast maailma avastamist tulla
tagasi jätkuvalt kenale kodusaarele.“

KÜLAVANEMAD
Külavanemad ja
vanemate valimised

Vallavalitsuse 6. oktoobri istungil kinnitati Orissaare piirkonna Tumala küla külavanemaks alates 26. septembrist
2020 viieks aastaks Kalle Kuusk.

VALD ARVUDES
Septembris elanike arv vähenes

Septembris sündis Saaremaa vallas 26 last ja suri 29 inimest, valda tuli elama 47 ja lahkus 76 inimest.
Kui 1. jaanuaril 2020 elas Saaremaa vallas 31 435 inimest, siis 1. oktoobril oli elanike arv 31543. Võrreldes 1.
septembriga on elanike arv kahanenud 32 inimese võrra.
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

15. oktoober 2020

SAAREMAA KANDID

Vanakubja küla toimetab tasa ja targu
Vanakubja küla on üks Mustjala piirkonna 21 külast, mis
valla keskusest vaadates
tundub kauge kant. Ametlikult on külas 26 elanikku ja
25 majapidamist, kuid neid
inimesi, kellele külas toimuv
korda läheb ja kellel on siin
juured, on märksa rohkem.
Elle Viira
MTÜ Vanakubja Külaselts juhatuse liige

Küla on pindalalt selle majapidamiste ja
elanike arvu kohta küllaltki suur, naaberküladeks Mustjala, Kugalepa, Rahtla ja
Merise.
Praeguses suures Saaremaa vallas elades
on tähtis, et säiliks piirkondade eripära
ja külad kokku hoiaks, vahel ühiseid asju
teeks, teiste tegemistega kursis oleks ning
aeg-ajalt ka üksteisel külas käiks.
Meil on mõned külad, kelle tegemised
on rohkem nähtaval, kuid enamasti ei tea,
millega üks või teine küla tegeleb. Inimesed reisivad küll üle maailma igasse kanti,
aga naaberkülla minekuks poleks justkui
niisama asja. Järgimist väärib sõrulaste
idee ja ettevõtmine teha retk piirkonna
küladesse.
Kokkutulekutest seltsi loomiseni
Vanakubja külarahva koos tegutsemine
on alanud kokkutulekute korraldamisega, mida nüüdseks on alates 1997. aastast
tehtud juba viis korda, kuid rohkem hakati toimetama 2003. aasta kokkutulekust
alates. Ei teagi, kuidas asjad oleksid arenenud, kui 2003. aasta kevadel poleks külanaiste pundi juurde astunud meie külast
võrsunud Kuressaares elav Els Trei, kes ütles: „Naised, hakkame küla kokkutulekut
korraldama!“
Tol ajal meil endil see initsiatiiv puudus.
Pärast 2008. aasta kokkutulekut saime
aru, kui tore oleks iga-aastaselt külaperedega kokku saada, ja sellest soovist kasvasid välja jaaniõhtud, mis alates 2009.
aastast on toimunud igal suvel. Kui toimu-

2018. aasta suvel toimunud kokkutulekul istutasid abikaasade kaudu külasse elama tulnud
inimesed pihlaka. Vasakult Pille Venda, Maarja Nõmm, Taaniel Reimers, Meelis Maamägi, August
Metsalu. Foto: Ari Peitso

vad sündmused, siis tekivad ka uued vajadused ja võimalused, lisaks hakkavad kujunema traditsioonid, nagu iga-aastased
jaaniõhtud, suvelõpupeod ja talgud ning
iga viie aasta tagant küla kokkutulekud.
Kokkutulekuteks on valminud mitu fotonäitust, oma küla raamat „Vanakubja küla
kodude lood“ ja ajaleht. Lisaks on külal
olemas koduleht ja Facebooki leht.
Vanakubja külaselts loodi asjade loomuliku jätkuna 2011. aasta sügisel, praegu on
seltsil 23 liiget, nii külaelanikke kui külaga lähedalt seotud inimesi. Vallavalitsus
kinnitas sel suvel külaseltsi ka külavanema
kohuseid täitma, mis on väikeses külas ainuõige lahendus. Kui külaelanike registris
on inimesi, keda pole näinud ega kuulnud,
siis külaseltsi liikmed on reeglina küla
arengust huvitatud ja valmis panustama.
Külaseltsil on enda omanduses külaplats,
mida on nii omavahendeid ja tööpanust
andes kui avalikku raha kasutades sisustatud. Kauane unistus oli püsiv varjualune, et saaks oma kokkusaamisi lihtsamalt
ja ilmastikust sõltumata korraldada, ning
ühel hetkel jõudsimegi otsusele, et tuleb
ses osas ka tegudeni jõuda.
Eelmisel aastal kirjutas külaselts projektitaotluse LEADERi kogukondade
meetmesse ja taotles raha külakuuri ehitamiseks. Projekti toetati Saarte Koostööko-

Vanakubja külakuuri tantsis avatuks Mustjala rahvamaja naisrahvatantsurühm Kuldking.
Foto: Maarja Nõmm

gus, samuti toetas Saaremaa vallavalitsus
omaosaluse katmisega. Oleme toetuse eest
tänulikud. Külaseltsile oli PRIA-ga suhtlemine esmakordne, oli kõhklusi ja kartusi.
Takkajärgi saab öelda, et projekti teostus
ideest valmis asjani on olnud arendav ja
nüüd saab ka teisi julgustada. Saarte Koostöökogu on meid selles protsessis ka igati
toetanud. Kuuri projekti tegi külaseltsi liige Meelis Maamägi ja valmis ehitas Owest
Ehitus OÜ.
Kuur on külale mõistlik valik
Miks just kuur? Väikese küla vajadused
kokkusaamise koha osas pole suured, oluline on, et katus oleks pea kohal ja seinad
ümber, et hoonel poleks erilisi püsikulusid, seetõttu on lihtne kuur küla jaoks
mõistlik valik.
Kuuri värvivaliku saime loodusest ja
Mustjala kihelkonna triibumustrist. Triibumuster on inimestes veidi küsimusi
tekitanud, sest kes ei teaks neid Mustjala
kauneid rahvariideid, kus seelikul horisontaaltriibud, vähem tuntud on pikitriibuline seelik. Meie otsustasime just viimase
kasuks, et ka seda rohkem nähtavale tuua.
Kuuri avamispeol tutvustas Mustjala kihelkonna rahvariideid ja tegi asjad kõikidele selgeks rahvatantsu ja folkloorirühma
juhendaja Helje Raaper. Külakuuri triibuuksed tantsis 16. augustil avatuks Mustjala rahvamaja naistantsurühm Kuldking,
kes tegi seda Vanakubja küla mehe, tuntud
torupillimängija Jaan Pihti loodud torupilliloo järgi. Suvel on kuuri testitud juba
mitmel moel, see sobis väga eriilmelisteks
üritusteks, varjualuse olemasolu aitab külasündmusi rikastada.
Veel ei ole hoones püsivat elektrit, kuid
liitumispunkt on KOP-i ja seltsi toel juba
välja ehitatud ning lootus elektri majja
toomiseks olemas. Soovime, et külakuuril oleks kasutust, seda nii oma küla kogukonnale, piirkonnale kui ka kaugemale.
Niimoodi, tasa ja targu, oleme oma kallis Vanakubja külas, geograafilises mõttes
ääremaal, tegutsenud.

Meite isioma kultuuriga tegelemise võimalustest Sõrvemaal

S

õr ve naiste regilauluansambel
Ammuker võtab vastu uusi huvilisi. Saame kokku esmaspäeviti
kl 18–20 Anseküla Seltsimajas.
Sõrve noorte ja laste pärimusringi on
oodatud igas vanuses noored ja lapsed.
Kohtume kord nädalas Salme Rahvamajas.
Segakoor Sõrve Maakoor kohtub kord
kuus nädalavahetusel Anseküla Seltsimajas. Ootame lauljaid kõikidesse häälerühmadesse, kirjuta meile maakoor@
sorvemaa.ee.
Meeste regi- ja uuema rahvalaulu lauljate punt Soe Jutt laulab koos kord nädalas.
Rahvapillimängijate vabaühenduse
Sörvemaa Sörmitsejad ühismängimised
toimuvad osalejatele sobivatel aegadel.
Sörvemaa Sörmitsejate akordionirühm käib koos kord nädalas Anseküla
Seltsimajas.
Kui soovid pillimängijatega liituda,
kirjuta meile info@sorvemaa.ee.
Huvilistel on võimalik osaleda ka do-

Sõrve naiste regilauluansambel Ammuker. Foto: Elina Kostabi

kumentaalfotograafia õpitubades, juhendaja Elina Kostabi, etnomoe ja moefotograafia projektides (noored), sörvekeeltse
Raadiu saadetes, rahvariiete valmistamise
õpitubades jpm ettevõtmistes. Kui soo-

vid meie tegevustega liituda, kirjuta meile
info@sorvemaa.ee!
Lisainfot leiad Sörvemaa Pärimuse
Seltsi võrgulehelt sörvemaa.ee ning sotsiaalmeediast!
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
21. oktoobril kl 18 kohtumine mägironija ja
reisikirjaniku Andres Karuga. Tasuta.
24. oktoobril kl 19 Ivo Linna ja Antti Kammiste sügiskontsert. Pilet 5 eurot eelmüügil
Aste Klubis ja tund enne algust kohapeal.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
17. oktoobril kl 17–19 makramee töötuba
algajatele. Juhendab Kaie Kesküla. Töö kinnitamiseks võtta kaasa diivanipadi. Sobib lastele
alates 10. eluaastast. Osalustasu 3 eurot, lastele 2 eurot.
25. oktoobril kl 12–15 laste baduudi- ja
banngoogibidu. Lapsevanematele tee ja kohv.
Pilet 3 eurot lapse kohta. 2 või enam last ühest
perest saavad peole perepiletiga 6 eurot. Lapsevanem vastutab oma lapse ohutuse eest.
Näitus Lapivaip 100 „Minu Eesti täna“
kuni 31. oktoobrini.
Kihelkonna rahvamaja üritus on võimalus, mitte kohustus. Austame üksteise valikuid, kui Sa
kahtled, jää koju!
KÄRLA
Kärla rahvamaja
20. oktoobril kl 11 Teisipäeva Teehommik.
Külas on Margus Muld dokumentaalfilmiga
“Eesti Vabariigi 100 aastat Saaremaal”. Anna
oma tulekust teada rahvamajja või raamatukokku. Osamaks 1 euro kohapeal.
24. oktoobril kl 16 Muhu- ja Saaremaa rahvamuusikute kontsert. Pilet 2 eurot.
LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
21. oktoobril kl 19 Kuressaare teatri etendus „Armastuse kirjad“. Hingeminev armastuslugu kirjades läbi kogu elu, osades Piret
Rauk ja Peeter Tammearu.
LEISI
Pärsama rahvamaja
24. oktoobril Eestimaa rahvamaja päeva raames kl 11–13 laste mänguhommik,
kl 15–18 etiketi koolitus ja suupistete valmistamine, koolituse viib läbi Margit Harjus
ja Jõeoruvilla OÜ, tasuta, osalejatel registreerida tel 53977524 Ainale, kl 19–22
seltskondlik õhtu rahvaliku ansambliga
„Siin me oleme“ (ühislaulud, lood ja jutud).
27. oktoobril kl 19 Salme vallateatri etendus
„Saar“. Pääse 5 eurot.
2. novembril kl 18 luule- ja muusikaõhtu
„Hingesoojus“. Omaloomingut esitavad Paula
Marit Leiumaa, Lisete Velt, Almi Tugev ja Ülle
Rand. Tasuta.
LÜMANDA
Taritu rahvamaja
20. oktoobril kl 19 Kuressaare teatri etendus „Armastuse kirjad“. Eelmüük Taritu rahvamajas ja Piletimaailmas (pilet 10 €), tund enne
kohapeal (12 €).
Taritu raamatukogu
22. oktoobril kl 12 külas on raamatu „Teekond tippu. Minu esimesed 51» autor Andres
Karu.
30. novembril kl 13 Ena Mets kõneleb teemal
„Loodus, minu kodu“.
MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
19. oktoobril kl 19 Kuressaare teatri etendus „Armastuse kirjad“. Hingeminev armastuslugu kirjades läbi kogu elu, osades Piret
Rauk ja Peeter Tammearu.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
16. oktoobril kl 20 välja kuulutatud Sügispidu EI TOIMU.
14. novembril kl 19 Kuressaare Teatri etendus „Shakespeare’i kogutud teosed”.
Piletid 14 ja 17 eurot, müügil Piletimaailmas,
Kuressaare Teatris ja Sandla rahvamajas.
Grupisoodustusega (a´12 €) piletite müük
(alates 10 piletit korraga) ainult kassadest.
Info tel 53025620.
Näitus Lapivaip 100 „Minu Eesti täna”
avatud T, N kell 10–15, K kell 12–18, samuti
ürituste ajal kuni 24. oktoobrini.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
15. oktoobril kl 16 Ida-Saaremaa ja Muhumaa Laulumaias.
20. oktoobril kl 14 kino lastele “Ruuduline
Ninja”.
20. oktoobril kl 19 kinoõhtu “O2”.
21. oktoobril kl 14 kino lastele “Bamse ja
kõuekell”.
29. oktoobril kl 15 Maasi ordulinnuse arengukoosolek.
31. oktoobril kl 10 Sasku.

7. novembril kl 12 9. pereansamblite festival.
13. novembril kl 11–15 Pöide ja Orissaare
piirkonna väärikate pidune pärastlõuna. Kuressaare Hoolekanne tutvustab oma teenuseid.
Kontsert: Merje Lilje 45 aastat laval. Seoses
bussiliikluse korraldamisega ja hetkeolukorra
eripäraga vajalik eelregistreerimine hiljemalt
10. novembriks. Osalustasu 2 eurot. Siiri Reek
tel 452 5135, Krista Riik 524 6612, Anne
Saar 452 5174, Anu Viljaste 534 73668.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
22. oktoobril kl 18 kohtumine mägironija ja
reisikirjaniku Andres Karuga. Tasuta.
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 eurot täispilet ja
15 eurot sooduspilet. Piletite broneerimine
Tornimäe rahvamajas tel 52 466 12.
SALME
Salme rahvamaja
20. oktoobril kl 14 Koolivaheaja kino! Animafilm “Ruuduline ninja”. Pilet 3 eurot.
21. oktoobril kl 12 kohtumine mägironija ja
reisikirjaniku Andres Karuga. Tasuta.
28. oktoobril kl 19 Tornimäe Tungal komöödiaga E. Vilde “Pisuhänd”. Pilet 5 eurot kohapeal.
KURESSAARE
Ajamaja galerii
Harrastajate näitus “Julge samm” avatud
25. novembrini.

Saaremaa Teataja
Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI töökohale
„Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi
koordinatsioonimudeli“ projekti rakendamiseks (tähtajaline leping kuni 31. detsembrini 2021).
Sotsiaaltööspetsialisti töö eesmärk on koordineerida
ja toetada Saare maakonna abivajadusega inimesi läbi
juhtumikorraldusliku töö selliselt, et vajadustele vastav
abi erinevatest valdkondadest (sotsiaal-, tervishoid-,
haridus jm) oleks kättesaadav võimalikult varakult ning
mugavalt.
Nõuded kandidaadile:
•sotsiaalvaldkonna või sellele lähedane kõrgharidus;
•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.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
•CV;
•motivatsioonikiri;
•haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopiad;
•muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt
22. oktoobriks 2020 kell 12.00 e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil
Lossi 1, 93819 Kuressaare, märgusõna
„Sotsiaaltööspetsialist“.
Lisainfo: Gabriela Rooso,
Gabriela.Rooso@saaremaavald.ee,
tel 506 8253.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt
23. oktoobriks 2020 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil
Lossi 1, 93819 Kuressaare, märgusõna „Lümanda ja
Kihelkonna piirkonna sotsiaaltööspetsialist“.

Kuressaare Raegalerii
Eesti Nahakunstnike Liidu näitused: Juhan Viidingu “Kõned sisemaalt” ning Ellen Niidu
ja Jaan Krossi luulevalimikul põhinev “Oi, sina
mu pesa!”. Näitus on avatud 16. oktoobrist
kuni 21. novembrini.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Saaremaa vallas Kasemetsa
külas asuva Kaselao katastriüksuse müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.11.2020 kl
10.. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti
kodulehelt www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee.

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.

Kooriseltsil Lyra on käsil 132. tegevusaasta. Ees on esinemisterohke laulupeoaasta Anita Kanguri dirigendikepi all. Seoses sellega ootame oma
ridadesse uusi laulunaisi kõikidesse
häälerühmadesse. Meie kooriproovid toimuvad
igal esmaspäeval kell 19 Kuressaare Muusikakoolis. Anna endast teada tel 53477530 või tule
järgmisesse proovi esmaspäeval, 19. oktoobril kell
19 Kuressaare Muusikakooli. Laulame koos silmad
särama!
Saaremaa Meeskoor SÜM
ootab liituma uusi laulumehi.
Kohtume Kuressaare Muusikakoolis esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 19. Tulemas on põnev hooaeg eriilmeliste kontsertidega
ja kohtumistega sõpruskooridega. Kui üksi ei julge,
tule koos sõbraga.
Saaremaa PÜ-s algab piletite broneerimine suvel toimuvale vabaõhuetendusele Rakveres.
Austatud väärikad, palun pöörduge oma piirkonna
volinike poole. Kuressaare linna väärikaid teenindab Tiiu Kallas, tel 5201389 Kuressaare kultuurikeskuses 6. nov kl 10–12.

Saaremaa Kunstistuudio
Tiit Priideli ja Helina Menningu ühisnäitus
„Maailma peegeldus“, avatud 31. oktoobrini.
Loomekeskuse II korrusel Kalev Koeli õlimaalinäitus „Külainimesed eelmisel sajandil Saaremaal“, avatud 31. oktoobrini.
Kuressaare spordikeskus
Sportlik koolivaheaeg. Ootame 7–10-aastaseid lapsi 20.–22. oktoobril kl 12–14. Kaasa vahetusjalanõud. Päevapilet 1.50, 3 päeva
pilet 3 eurot. Vajalik eelregistreerimine kuni
19.10 ulvi.moks@kuressaare.ee. Lisainfo Ulvi
Moks, tel 52 75 340.
Saaremaa spordikool
Sarjas Liikudes Tervemaks Kuressaare
linna tervisespordisari TUND UJULAS 28.
oktoobril kl 18–19 Rüütli Spa ujulas. Garderoobi sissepääs 17.45. Lisainfo Ulvi Moks, tel
52 75 340, www.saaremaaspordikool.ee

Rohkem infot:
www.sundmused.saaremaavald.ee

Nõuded kandidaadile:
•erialane kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses kehtestatud nõuetele (võib olla omandamisel);
•eelnev töökogemus teenistuskoha töövaldkonnas;
•eesti keele valdamine kõrgtasemel;
•asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide vorminõuete tundmine, oskus koostada dokumente ning oma töövaldkonna üksikakte;
•oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
•B-kategooria juhilubade omamine.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
•CV;
•motivatsioonikiri;
•haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopiad;
•muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Saaremaa korteriühistute ümarlaud toimub 28.
oktoobril algusega kell 18 vallavalitsuse saalis Tallinna tn 10. Päevakorras kohtumine vallavanem
Mikk Tuisuga. Oodatud on kõik huvilised. Osavõtt
EKÜL liikmetele tasuta, mitteliikmetele 5 €.

Thule koda
15. oktoobril kl 19 Kuressaare muusikakool 70 kontserdisarjas esinevad Erko Niit ja
Laura Junson. Kõlab muusikute originaallooming. Sissepääs tasuta.

Sotsiaaltööspetsialisti teenistuskoha eesmärk on Saaremaa valla elanike sotsiaalse toimetuleku toetamine
ja parema elukvaliteedi tagamine, lähtudes sihtgrupi
vajadustest ja huvidest.

Omalt poolt pakume:
•motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
•arenguvõimalust;
•eneseteostamise võimalust;
•kindlat palka.

Kuressaare kultuurikeskus
Saalis Saaremaa Kunstiklubi 42. sügisnäitus, avatud 12. detsembrini.
I korrusel fotonäitus “Läbi looduseprisma!” Kärla, Aste, Lümanda põhikooli õpilaste
tööd. Avatud 22. oktoobrini.

Kuressaare Teater
15. oktoobril kl 19 põnevusfilm „O2“.
17. oktoobril kl 19 Kuressaare teatri uuslavastus „Shakespeare’i kogutud teosed“.
20. oktoobril kl 19 Vana Baskini Teater
„Unerohi“.
22. oktoobril kl 14 väärikate filmiseanss
„O2“.
22. oktoobril kl 19 draamafilm „Rain“.
23. oktoobril kl 19 Kait Kall stand-up komöödia „Plaan B“.
24. oktoobril kl 19 Kait Kall stand-up komöödia „Plaan B“.
27. oktoobril kl 11 ja kl 13.30 lasteteater
„Reky“, „Vahtramäe Emil“.
31. oktoobril kl 19 Comedy Estonia Sügistuur.

Saaremaa Teataja

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikohale
Lümanda ja Kihelkonna piirkonnas

Omalt poolt pakume:
•motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
•konkurentsivõimelist töötasu;
•erialast täiendkoolitust.

TEATED

https://tinyurl.com/yy65mjvs
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Lisainfo: sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika
Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee
tel 452 5056

Kuressaare Haigla Sihtasutuse nõukogu
kuulutab välja konkursi
juhatuse liikme ametikohale.
Juhatuse liikme ülesanne on haigla tegevuse planeerimine ja juhtimine, sihtasutuse põhikirjast ning arengukavast tulenevate eesmärkide elluviimise korraldamine
ja sihtasutuse esindamine.
Juhatuse liikmega sõlmitakse juhatuse liikme leping
viieks aastaks. Tööle asumise aeg on 1. jaanuar 2021.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
•kõrgharidus: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
•vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
•head majandusalased teadmised, sealhulgas eelarve
koostamise põhimõtete tundmine;
•teadmised organisatsiooni arendamise ja planeerimise
protsessidest;
•väga hea eesti keele oskus;
•head suhtlemis- ja läbirääkimisoskused;
•meeskonnatööle ja tulemustele orienteeritus;
•täpsus, korrektsus ja pingetaluvus.
Kasuks tulevad:
•teadmised tervishoiusüsteemi korraldusest ja töökogemus tervishoiuvaldkonnas;
•võõrkeelte oskus.
Kuressaare Haigla Sihtasutus pakub:
•motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
•tänapäevaseid töötingimusi;
•professionaalset ja toetavat meeskonda;
•võimalusi erialaseks täiendkoolituseks;
•konkurentsivõimelist tasu.
Kandideerijal palume esitada:
•avaldus;
•motivatsioonikiri;
•visioon Kuressaare haigla arengust viie aasta jooksul
(1 lk);
•elulookirjeldus;
•kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
•palgasoov.
Dokumendid saata hiljemalt 22. oktoobriks 2020 märgusõnaga „Kuressaare Haigla SA juhatuse liikme konkurss“ digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kalle.
laanet@riigikogu.ee või saata/tuua kinnises ümbrikus
Kuressaare Haiglasse aadressil Aia 25, 93815 Kuressaare.
Lisainfo: Kalle Laanet, Kuressaare Haigla SA nõukogu
esimees, tel 5328 5630.
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15. oktoober 2020

OKTOOBER
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

Oktoobrikuu Kuressaare päevakeskuses

Päevakeskuse huvitegevus toimub plaanikohaselt. Täpsem info
päevakeskuses kohapeal ja Kuressaare Hoolekanne kodulehel.
5.–30. oktoobrini „Leida Prii ja Meinhard Prii lapsepõlve
joonistused aastatest 1935–1936“. Tõnis Kipperi koostatud
väljapanek oma ema ja onu töödest.
Saun kell 9–16.30
Esmaspäev, neljapäev – naised
Teisipäev, reede – mehed
Kolmapäev – peresaun
Vajalik eelnev registreerimine telefonil 45 33 528.
Toitlustamine päevakeskuses:
tööpäeviti kl 9–15. Soe toit kl 11.30–15.
Tööpäeviti sooja toidu kojukanne lepingulistele klientidele.

FB: Kuressaare Rahvaülikool

Terviseradade sari
“Tule terviserajale!”
Avasta Saare maakonna 8 terviserada kuni
1. detsembrini! Karujär ve ter viserada,
Kudjape-Upa terviserada, Kuressaare Tervisepark, Kärla terviserada, Leisi terviserada,
Orissaare terviserada, Pöide terviserada,
Valjala terviserada.
Leia igalt rajalt sarja info märgistusega silt.
Tee endast koos märgistusega pilt ja saada
see koos oma kontaktiga Saaremaa Spordiliidu Facebooki lehele, sõnumitesse või info@
saaresport.ee.
Kõik, kes on detsembrikuu alguseks saatnud kõigi 8 terviseraja pildid (ei avalikustata),
saavad Saare maakonna terviseradade fänni-

särgi.
Kõigi osalejate vahel, kes on läbinud vähemalt kolm rada, loosime erinevaid auhindu.

Eriauhinnad kõige sportlikumatele peredele,
kes on saatnud meile ühise perepildi.
Liikumine teeb rõõmsaks!

REKLAAM

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

