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Vallavanem Mikk Tuisk asetab nurgakivi kapslisse ka valla vapi kujutisega rinnamärgi. Gümnaasiumi direktorile Ivo Visakule näib see meeldivat. Foto: Irina Mägi
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ajaks, tulevaks sügiseks. Praegused SÜGi ja
KG 11. klassi õpilased lõpetavad gümnaasiumi juba uues koolis.
Sissejuhatus saarlusesse
Paar päeva hiljem ütles Saaremaa Gümnaasiumi direktor Ivo Visak vallalehele, et on
koos õppejuhi Laura-Liisa Perovaga külastanud kõiki valla põhikoole ja gümnaasiume,
et saada oma kooli jaoks häid ideid. „Õpilaste küsimused olid seinast seina, näiteks, kes
on tulevad õpetajad, aga ka maja ehitamise
kulgemise ja isegi selle kohta, milline hakkab

Mis saab valla koolidest?

Helle Kahm
abivallavanem

Haridusasutuste kaasajastamine ja uute
nõudmistega vastavusse viimine ning selleks
vahendite otsimine on vallamajas pidev tegevus. Saame juba praegu rõõmu tunda nii
uuendatud Lümanda põhikooli algklasside
osast Lümanda Majas, Orissaare, Pargi ja
Tuulte-Roosi lasteaedadest, samuti Kihelkonna ja Tornimäe koolide küttesüsteemide
uuendamisest.
Riigi ehitatava Saaremaa gümnaasiumi
valmides läheb juba Saaremaa vallavalitsuse eestvõtmisel ja riigi toega remonti meie
tänane Saaremaa ühisgümnaasium, hilisem
Kuressaare Hariduse kool.

Uuel aastal hakatakse remontima veel
Valjala põhikooli ja uuendama Kuressaare
gümnaasiumi, hilisema Kuressaare Nooruse kooli ventilatsiooni ja basseini kompleksi.
Töös on Leisi kooli ruumide kohandamised
raamatukogule ja uuele lasteaiarühmale ning
Kuressaare muusikakooli prooviruum puhkpillidele.
Järjekorras on Salme põhikool, Kuressaare Vanalinna kool, Kuressaare täiskasvanute
gümnaasium ja meie teised asutused, kus järjepidevalt toimuvad väiksemad ja suuremad
parendused. Näeme, et ootused on piirkondades suured ja põhjendatud ning selle nimel
on hea meel ka vaeva näha. Uuenenud haridusruum vajab uusi lahendusi ka ruumide
osas ja sellest oma töös ka lähtume.

Esitage tublimaid
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tegijaid

söökla menüü olema,“ rääkis Visak, lisades,
et kindlasti oli üht-teist kõrva taha panna just
traditsioonide kohta ja väiksemad koolid võlusid oma soojade suhetega kogu koolipere
vahel. „On, mille poole püüelda!“
Küsimusele, kas on juba selge, milliste
suundade või valikainetega riigigümnaasium
tuleb, vastas direktor: „Kindlasti tuleb kõigile
sissejuhatus saarlusesse! See ei ole nali ja mul
on endalgi see aine vaja läbi teha.“
Selle mõtte andis Visaku sõnul talle SÜGi
direktor Viljar Aro. „Võtsin sellest kinni ja panen kokku ekspertgruppi, kus suurt abi annab
Mari Lepik Sörvemaa Pärimuse Seltsist.“
Koolijuhi sõnul on kirja pandud ka kuus
teemat moodulõppe tarbeks, mida võib klassikaliselt ka suundadeks nimetada. „On nii
reaali, loodust, sotsiaali kui ka midagi kehale,
aga lõplikke sõnastusi veel ei avaldaks.“
Passi ei vaadata
1. detsembril läheb lahti suur õpetajate värbamine ning kõige olulisem on koolidirektori sõnul õpetajate enda suhtumine, et uusi
asju on võimalik alati juurde õppida ning neid
proovida tasub kindlasti.
„Passi ma igatahes ei vaata,“ lubab Ivo
Visak õpetajate valimisel. „Ja suureks eksperimendiks me kooli ei tee – lõppeesmärk
on anda väga kvaliteetset keskharidust kõigile Saaremaa noortele, et neile oleks edasised õpivõimalused Eestis ja mujal maailmas
avatud.“
Merike Pitk

Kultuuriosakond esitles Riigikogus Louis Kahni keskuse ideed

3. novembril käis kultuuriosakond koos abivallavanem Helle Kahmiga Riigikogus kaitsmas Louis Kahni keskuse rajamise ideed ja
projekti. Meile anti seitse minutit esitluseks
ja kümme minutit küsimustele vastamiseks,
et veenda kultuurikomisjoni liikmeid – kogu
Eesti jaoks on väga oluline rajada Kahni
sünnipaika Kuressaarde tema elu ja loomingut tähistav keskus.
Oma ettekandes rõhutas Helle Kahm, et
keskus sümboliseerib Kahni isiku ja loomingu
märgilisust ja tema mõju maailma arhitektidele. Temale pühendatav hoone peab kandma
ajatuse ideed, nagu seda taotles Kahn enese

loomingus. Parima visiooni leidmiseks viime
läbi rahvusvahelise arhitektuurikonkursi.
Keskusest saab kultuuri- ja arhitektuuriturismi sihtkoht maailmakaardil. Koht, kuhu
tuua oma külalisi, loojaid ning otsijaid.
Loojaga võrdselt oluline on siin ka külastaja.
See on paik, kus nautida kõrgkultuuri ning
paik, kus meie noored saavad õppida ja areneda koostöös oma ala parimate tippudega.
Ainuvõimalik koht keskuse rajamiseks kogu
maailmas on Saaremaa, Kahni sünnipaik, mis
kuulub UNESCO biosfääri kaitsealasse ja
oma puhta elukeskkonna ja ilusa loodusega
mõjub loojale kui oaas, kus olla, end laadida

Ootame ideid Kuressaare
linna piiri tähistamiseks

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas välja ideekonkursi „Kuressaare linna lävel“, mille eesmärk on
leida kujundus Kuressaare linna piiri ja sissesõidu tähistamiseks. Kujundatud installatsioon
peab andma linna sisenejale esmamulje sellest,
mis iseloomustab üheaegselt nii Kuressaare linna kui ka kogu Saaremaad.
Kujundusala hõlmab Kuivastu poolt saabudes
paremale jäävat Kuressaare linna vappi ümbritsevat ala ning ringtee keskel paiknevat haljasala.
Konkursil võivad osaleda ja oma kavandid esitada iseseisvana füüsilised või juriidilised isikud.
Kavandeid saab esitada kuni 3. detsembrini.
Konkursitööd palume saata posti teel aadressile Saaremaa vallavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare või e-posti aadressile vald@saaremaavald.
ee.
Parimaid töid premeeritakse vastavalt: esimene koht 1000 eurot, teine 600 eurot ja kolmas
koht 300 eurot.
Loe konkursi lähteülesandest: www.saaremaavald.ee/teated.

Riigigümnaasiumile
asetati nurgakivi
äevakohaste kõnede, Saaremaa ühisgümnaasiumi laulupoiste ja Kuressaare
gümnaasiumi tantsijate saatel sai Saaremaa tulevane haridustempel endale eelmisel
neljapäeval nurgakivi. Juba ehitatava gümnaasiumi vundamendi äärde pandud nurgakivi teraskapslisse said muu hulgas SÜGi ja
KG õpilaste head soovid, uue kooli sünnile
kaasa aidanud vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna töötajate nimed ja fotod, ajalehe Saarte Hääl värske number ja Saaremaa
valla vapiga rinnamärk. Nordeconi mehed
lubasid kooli valmis ehitada täpselt õigeks

facebook.com/saaremaavald

ja luua maailmatasemel!
Kahn märkis alati ise, et temas on
„25-protsenti head eesti verd“ ning on väga
oluline, et me tema suurust ja mõju ka
kodusaarel piisavalt hindaksime.
Usume ise siiralt ja südamest, et Kahni keskuse rajamine on Saaremaa arengu seisukohast ülioluline ja tähtis samm ning liigume
selle ideega edasi igal juhul. Siiski oleme hetkel põnevil Riigikogu tagasiside ootuses.
Kristel Peel
kultuurinõunik
Maria Ruubas
kultuuritööspetsialist

Saaremaa vallavalitsus kuulutas välja Saare
maakonna 2020. aasta sotsiaaltöötaja, aasta arsti, aasta tervishoiutöötaja, aasta hoolekandja,
aasta tervisepanuse ja sotsiaalvaldkonna aasta
teo konkursi.
Kandidaate võivad esitada nii füüsilised kui
ka juriidilised isikud. Kirjaliku ja vormikohase
ettepaneku koos põhjendusega palume esitada
hiljemalt 16. novembriks kell 10 Saaremaa vallavalitsuse nimele koos vastava märgusõnaga
kinnises ümbrikus aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Lossi 1, 93819 Kuressaare või digiallkirjastatult e-posti aadressile vald@saaremaavald.
ee.
Otsuse langetamisel arvestab komisjon kandidaadi tegevuse vastavust konkursi eesmärgile, tegevuse tulemuslikkust ja mõjukust kogu
maakonna ulatuses.
Võitja tehakse teatavaks 4. detsembril 2020
Kuressaare kultuurikeskuses.
Lisainfo ja esitamise vormid www.saaremaavald.ee/teated.

Küsitlus kinnitas vajadust
külaelu arengukava järele

12.–31. oktoobrini oli avatud veebiküsimustik,
milles vallavalitsus palus arvamusi, kas külaelu
ja mittetulundustegevus vajaks eraldi arengukava, milliseid tegevussuundi selles arengukavas käsitleda ning mis on külaelus hästi ja millega on probleeme.
Abivallavanem Kristiina Maripuu märkis,
et küsitlusele vastajaid oli 53. „Rõõmu teeb, et
vastused on tõesti väga põhjalikud ja tänan kõiki, kes oma mõtete kirjapanekuks aega leidsid.
Jagub nii häid kogemusi, õigustatult kriitilisi
näiteid kui ka sisukaid ettepanekuid,“ sõnas
Maripuu.
Seda, kas valdkondliku arengukava koostamist peetakse vajalikuks, sai hinnata 10-pallisel
skaalal ja keskmiseks hindeks kujunes 8,7.
„Olen varem osavalla- ja kogukonnakogude
koosolekutel öelnud, et kui tagasiside räägib
arengukava koostamise poolt, soovime seda
teha vallavolikogu novembrikuu istungil. Vallavalitsuse 3. novembri istungil saigi vastav
eelnõu heaks kiidetud ja otsuse arengukava algatamise kohta teeb volikogu 20. novembri istungil,“ selgitas abivallavanem, lisades, et arengukava peaks esialgse plaani kohaselt valmima
tuleva aasta septembriks ja hõlmama aastaid
2021–2030.
Küsitluse tulemustest saab pikemalt lugeda
19. novembri vallalehest.
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VALLAVOLIKOGU
Vallavolikogu 21. oktoobri istungil

•Kehtestati Saaremaa valla eri- ja perearstiteenuse toetuse
maksmise kord, mis reguleerib Saaremaa vallas nimistuga
tööd alustavale perearstile ja sihtasutuses Kuressaare Haigla
eriarstile makstava toetuse taotlemist, maksmist ning tagasinõudmist. Toetuse suurus on 25 000 eurot ühe taotleja kohta
ja seda makstakse 1 kord kalendriaastas.
•Kehtestati huvihariduses ja huvitegevuses osalemise
transpordikulude hüvitamise kord, millega sätestatakse ühtne transpordikulude hüvitamise kord rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte
huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.
•Moodustati Saaremaa Vallavalitsuse hallatav asutus Orissaare Spordihoone, mis hakkab osutama spordi- ja vabaajategevusi ning -teenuseid Saaremaa valla elanikele alates 1.
jaanuarist 2021 Sihtasutus Orissaare Spordihoone asemel.
•Kinnitati moodustatava Orissaare Spordihoone põhimäärus.
•Kooskõlastati uued veeteenuse hinnad valla haldusterritooriumil, mis on tingitud uute teeninduspiirkondade lisandumisest AS Kuressaare Veevärgi kui vee-ettevõtja
haldusalasse ning vajadusest tagada teenuse osutamise jätkusuutlikkus maapiirkondades.
•Tunnistati kehtetuks Kaimri küla Volli detailplaneering
omanike avalduse alusel.
•Tunnistati kehtetuks Kuressaare linna Kalevi tn 26 detailplaneering kinnistute omanike nõusolekul.
•Tunnistati osaliselt kehtetuks Leisi Vallavolikogu
20.01.2014. a otsusega nr 3 kehtestatud Leisi aleviku Rahu
tn 14/Sepa maaüksuse detailplaneering Sepa katastriüksuse
osas omanike nõusolekul.
•Tunnistati kehtetuks Mändjala küla Tiidreku XVI detailplaneering omaniku avalduse alusel.
Muudeti Valjala Vallavolikogu 29. juuni 2004. a määrust nr
8 „Väikekohanimede määramine Valjala aleviku tänavatele“
seoses olukorra muutumisega.
•Jäeti rahuldamata OÜ Adepte vaie Saaremaa vallavolikogu tegevuse peale.
•Kehtestati osaliselt Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering, millega ei antud nõusolekut sadama territooriumile tuulegeneraatori ehitamiseks.
•Tunnistati kehtetuks 21 Saaremaa vallaks ühinenud omavalitsuste määrust, mis ei ole enam vajalikud või on Saaremaa Vallavolikogu poolt reguleeritud teiste õigusaktidega.
•Arvati haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmeks Ulvi
Valge ja komisjonist välja avalduse esitanud Kaja Puck. Kuressaare linnakodaniku komisjoni liikmeks arvati Kristi Sillart. Rahanduskomisjoni liikmeks arvati Jaanika Jõgi ja komisjonist välja Virge Pihel.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

TEATED
Projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena

12. novembrist kuni 22. novembrini 2020 on avalikul väljapanekul Kudjape alevikus Lahevere kinnistu detailplaneeringu alal asuvate Lahevere tee 20 ja 22 kinnistutele detailplaneeringuga kavandatud hoonete arhitektuurilisi ja
kujunduslikke tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse neile kinnistutele
planeeritud elamutele kavandada detailplaneeringu järgse
kahekorruselise täismahu asemel ühekorruseline hoone
maht ja viilkatuse asemel kelpkatus ning nihutada ehitusjoont 5 m Lahevere tee poole.
Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda
vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.ee ja vallavalitsuses kohapeal Tallinna tn 10 infolauas 1. korrusel.
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa
Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Eelnõu materjale saab tutvumiseks küsida piirkonna arhitektilt Inge-Ly Ansipilt, inge-ly.ansip@saaremaavald.ee,
tel 452 5041.

5. november 2020

DETAILPLANEERINGUD
Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsuse 13.10.2020 korraldusega nr 2-3/1782 algatati Neeme külas
Reediku ja Mõldri detailplaneering (DP) Reediku kinnistul (Reediku katastriüksus katastritunnusega 30101:001:0049) ja Mõldri kinnistul (Mõldri katastriüksus katastritunnusega
30101:001:0092).
DP eesmärk on ühe olemasoleva talukoha taastamine ja lisaks 3 üksikelamu maa
krundi planeerimine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks,
keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning
juurdepääsude määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga piirnevale supelrannale. Planeeritava ala suurus on u
20 ha. DP on kooskõlas Kihelkonna valla üldplaneeringuga.
Vastavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangule ei kaasne Reediku ja
Mõldri DP-ga kavandatud tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled: koostamise algataja, kehtestaja ja koostamise korraldaja Saaremaa
Vallavalitsus (kontaktisik Katrin Kuusk, katrin.
kuusk@saaremaavald.ee); koostaja Klotoid OÜ
(kontaktisik Indrek Himmist, indrek@klotoid.
ee).
DP algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud ja tööpäeviti vallamajas (Kuressaares Tallinna tn 10, ruum 308).
Leisi alevikus Rahu tn 14/Sepa maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine Sepa katastriüksuse osas
Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/62 tunnistati osaliselt kehtetuks
Leisi Vallavolikogu 20.01.2014 otsusega nr
3 kehtestatud Leisi aleviku Rahu tn 14/Sepa
maaüksuse detailplaneering (DP) Sepa katastriüksuse osas.
DP eesmärk on maaüksuse jagamine kruntideks ja neile ehitusõiguse määramine, maaüksuste sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine ning
seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.
DP tunnistati osaliselt kehtetuks maaomaniku soovil. Kehtiva DP-ga ei ole Sepa katastriüksusele ehitusõigust antud ja alale on määratud maatulundusmaa sihtotstarve. Samuti
pole alale planeeritud trasse ega teid. Seega
DP kehtetuks tunnistamine Sepa katastriüksuse osas ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.
Otsusega saab tutvuda www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Pahapilli külas Varese sadama detailplaneeringu osaline kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/65 kehtestati osaliselt Pahapilli
küla Varese sadama detailplaneering (DP), mille eesmärk on sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja
laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse ning ehitusõiguse määramine.
DP kehtestati osas, millega planeeritakse

ehitusõigus hoonete ehitamiseks, ning jäeti
kehtestamata tuulegeneraatori ehitusõiguse
osas. DP kehtestati vastavalt otsuse lisas toodud asendiplaanile.
Planeeringuga antakse ehitusõigus hoonete ehitamiseks suurima lubatud ehitisealuse
pindalaga 3000 m2. Hoonete suurim lubatud
kõrgus maapinnast on 9 m ja hoonete suurim lubatud arv krundil kuni 10 (sh olemasolevad hooned). Juurdepääs planeeringualale
on Orissaare-Leisi-Mustjala riigimaanteelt nr
21129 mööda kohalikku teed (Vareseranna
tee nr 4830102).
Vareseranna tee nr 4830102 jääb kohalikuks teeks ka pärast DP kehtestamist. Teele
seatakse servituut tee avalikuks kasutuseks.
Parkimine on lahendatud krundil. Hoonete
veevarustus lahendatakse olemasoleva puurkaevu baasil, mille hooldusala on 10 m. Kanalisatsiooni lahendusena nähakse ette biopuhasti või kogumismahutid (4 x 10 m³).
DP osalise kehtestamise otsuse ja DP materjalidega saab tutvuda www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringute-kehtestamine.
Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 8 ja 8d
detailplaneeringu algatamine
Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneering (DP) algatati Saaremaa Vallavalitsuse
20.10.2020 korraldusega nr 2-3/1803. DP
eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja
tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste liitmine ja sihtotstarvete määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. Planeeringuala suurus
on 9500 m2.
Kihelkonna mnt 8 ja 8d DP on kooskõlas
kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna asub planeeringuala ettevõtlusala juhtotstarbega alal.
DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
algatatud-detailplaneeringud.
Kudjape alevikus Sepavere detailplaneeringu kehtestamine
Sepavere detailplaneering (DP) kehtestati
Saaremaa Vallavalitsuse 20.10.2020 korraldusega nr 2-3/1802. DP-ga kavandatakse
9 elamumaa krunti ja üks üldkasutatava maa
katastriüksus. Elamumaa kruntidele on lubatud püstitada 2 hoonet ehitisealuse pinnaga
kokku kuni 300 m2.
Elamu maksimaalseks kõrguseks on määratud 6 m ja abihoonel 5 m maapinnast. Lubatud katusekalded on 0–20 kraadi, viil- ja
kelpkatus on keelatud. Üldkasutatavale maale
ehitusõigust määratud ei ole.
Sepavere DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringuga. DP ja selle kehtestamise
korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine.
Mändjala külas Tiidreku XVI detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/63 tunnistati kehtetuks Mändjala
külas Tiidreku XVI detailplaneering (DP), mis
kehtestati Kaarma Vallavolikogu 26.05.2010
otsusega nr 29. DP eesmärk oli maaüksusele
ehitusõiguse määramine suvila ehitamiseks,
kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, veevarustuse ja reovee kanaliseerimise lahendamine
ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks.
Praeguseks on DP-ga kavandatud hoone
planeeringualale (Malle tee 38b katastriük-

susele) püstitatud ja rajatud planeeringukohased tehnorajatised. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Tiidreku XVI detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi seda enam ellu viia.
DP kehtetuks tunnistamise otsusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Kaimri külas Volli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/60 tunnistati kehtetuks Kaimri
küla Volli detailplaneering (DP), mis kehtestati
Salme Vallavolikogu 29.10.2007 otsusega nr
38. DP eesmärk oli 11 elamumaa krundi planeerimine ning neile ehitusõiguse määramine
elamute ja abihoonete püstitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete ja keskkonnatingimuste seadmine.
Pärast DP kehtestamist ei ole planeeringut
ellu viima asutud ja DP-ga planeeritud krundid on moodustamata. Kinnistu omanikud
esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse
Volli DP kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei
soovi seda ellu viia. DP kehtetuks tunnistamise
otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Kuressaare linnas Kalevi tn 26 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/61 tunnistati kehtetuks
Kuressaare linnas Kalevi tn 26 detailplaneering (DP), mis kehtestati Kuressaare Linnavalitsuse 2.06.1998 korraldusega nr 474.
DP eesmärk oli teenindusmaa määramine
Kalevi tn 26 katastriüksusel asuvate hoonete
teenindamiseks ja perspektiivse ehitusõiguse
määramine. Planeeringualal asusid DP koostamise hetkel ratsasõidukeskuse hobusetall
ja heinahoidla ning kardihall. Kalevi tn 30a
kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kalevi tn 26 DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Kalevi tn 30a katastriüksuse osas, kuna kehtiva detailplaneeringuga
ei ole katastriüksusele ehitusõigust määratud.
Kuna planeeringualal asuvate tootmishoonete tegelik kasutus ei vasta Kalevi tn 26 detailplaneeringule, tegi vallavalitsus ettepaneku
Kalevi tn 22, Kalevi tn 24, Kalevi tn 28, Kalevi
tn 30 kinnistu omanikele kogu Kalevi tn 26 DP
kehtetuks tunnistamiseks, millega kinnistute
omanikud nõustusid.
DP kehtetuks tunnistamise otsusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Kuressaare linnas Merikotka tn 2 detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsuse 27.10.2020 korraldusega nr 2-3/1840 lõpetati Kuressaare
linnas Merikotka tn 2 detailplaneeringu (DP)
koostamine, mis algatati Kuressaare Linnavalitsuse 22.11.2016 korraldusega nr 648. DP
eesmärk oli polüfunktsionaalse hoone (kaubandus-, büroo-, meelelahutus-, haridus- ja
spordihoone) püstitamiseks ehitusõiguse
määramine ja liikluskorralduse lahendamine.
Käesoleval juhul ei soovi vallavalitsus kui planeeringust huvitatud isik algatatud kujul detailplaneeringu koostamise jätkamist.
DP koostamise lõpetamise korraldusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.

PILTUUDIS

Kopteriplats nüüd ka
ametlikult avatud

E
Lindi lõikasid läbi Mullamutt OÜ juhatuse liige Mihkel Vingal, Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli, sotsiaalminister
Tanel Kiik, Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ja vallavanem Mikk Tuisk. Rohkem pilte: www.saaremaavald.ee/galerii.
Foto: Valmar Voolaid

smaspäeval, 23. oktoobril avati pidulikult Kuressaare haigla kopteriplats,
mis on juba aasta algusest taganud
nii kopterimeeskondadele kui ka abivajajaile turvalise maandumise ja õhkutõusu.
„Mul on siiralt hea meel tervitada teid
Saaremaa valla nimel Eesti parimal kopteriplatsil, mille rajamise vajadusest on räägitud enam kui 15 aastat, ning nüüd saame
öelda, et see ammune unistus on saanud
teoks,“ ütles kopteriplatsi avades kohaletulnuile vallavanem Mikk Tuisk, tänades
nii platsi rahastajaid kui ka ehitajat Mulla-

mutt OÜ-d ja ehituse omanikujärelevalve
teinud Esprii OÜ-d.
Kopteriplats valmis tänu riigieelarvest
eraldatud 200 000 euro suurusele Keskerakonna poolsele n-ö katuserahale ja
maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest saadud 117 071 euro
suurusele toetusele. Kopteriplatsi ehituslik
maksumus oli kokku 333 546 eurot, millest puudujääva osa kattis Saaremaa vald.
Peale vallavalitsuse ja haigla esindajate oli avamisel kohal ka sotsiaalminister
Tanel Kiik.
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Käes on november, vanarahva
kalendri järgi talvekuu. Kas vald
on lume lükkamiseks valmis?

Arhitekti ekskursioon Kuressaares on jõudnud keskväljakult turuplatsile. Kuressaare linnakeskuse projekti autori, Projekt Kuubis arhitekti Mari-Liis Männiku
selgitusi kuulavad Projekt Kuubis OÜ peaarhitekt Katrin Männik, Eesti Arhitektuurikeskuse produtsent Eve Arpo ning Saaremaa valla abivallavanem Helle Kahm
ja üldharidusnõunik Õilme Salumäe. Foto: Irina Mägi

Eesti väljakute näitus avati ka Kuressaares
31. oktoobril avanes korraga kaheksas Eesti
väikelinnas näitus „Plats! Väärikas kahanemine. Kaheksa linna“. Algselt selle aasta kevadel
toimuma pidanud Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eestit esindav näitus jõuab rahvusvahelise publikuni 2021. aasta kevadel, Eesti
kodupublikule avatakse näitus kohandatud
kujul. Näituse autorid on Jiri Tintera, Kalle
Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja
Paulina Pähn.
Projekti „Hea avalik ruum“ programmijuht Kalle Vellevoog on ütelnud, et näituse
eesmärk on avada kõigis kaheksas „Hea avalik ruum“ programmiga liitunud linnas –
Tõrvas, Põlvas, Valgas, Võrus, Rakveres,
Raplas, Kuressaares ja Valgas – ühine näitus
ja teha sellest ka videoülekanne ning meediasündmus. Näitus koosneb igas linnas üheksast planšetist.

„Näituse korraldamine üheaegselt kaheksas linnas on tähelepanu juhtimine väikelinnade kahanemisest tingitud probleemidele,“
ütles arhitekt ja näituse üks autoritest Kalle
Vellevoog. „Senine riiklik regionaalpoliitika pole kahjuks suutnud lõhet ääremaade ja
keskuste vahel vähendada, mistõttu vajavad
väikelinnad lähiaastatel riigi erilist tähelepanu
ja toetust.“
Vellevoog on sõnanud ka, et avaliku ruumi
kaasajastamine ja kvaliteetsemaks muutmine
on just üks koht, kus riik saab investeeringute
kaudu kutsuda esile reaalseid muutusi linnade
arengus.
Näitus avati Maailma Linnade Päeval, 31.
oktoobril kell 14 Kuressaare Kultuurikeskuse fuajees ning esialgu jääb see avatuks kuni
12. novembrini sel aastal. Edaspidi saab
näitust vaadata Saaremaa vallavalitsuse

fuajees Kuressaares Lossi tänav 1.
Näituse avamist oli võimalik jälgida
ekraanilt kõigis linnades, mil tervitussõnad näituse avamise puhul anti eetrisse
iga viie minuti järel. Kuressaare linnale anti
sõna kell 14.15 ja tervitussõnad ütles edasi
abivallavanem Helle Kahm. Kogu päeva
modereeris Rapla keskväljakult Raul Järg,
Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja.
Pärast otseülekannet toimus igas linnas
ar h ite kt i e k s ku rs i o on l i n n av ä lj a ku l.
Kuressaare linnakeskuse autorid ja ekskursiooni korraldajad olid Häli-Ann Tooms ja
Mari-Liis Männik (Projekt Kuubis).
Aarne Põlluäär
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

Omavalitsuspäeva tähistati koostööseminariga
21.–23. oktoobril pidanuksid toimuma
Eesti V Omavalitsuspäevad Muhu ja Saaremaa vallas. Omavalitsuspäeva teemaks oli
planeeritud „Maaelu ja regionaalareng koostöös“. Omavalitsuspäev oli pühendatud Muhu
vallale ning Kuressaare linnale kohaliku omavalitsuse staatuse omistamise 30. aastapäeva
tähistamiseks.
Eesti I Omavalitsuspäev toimus 4. oktoobril 2016. aastal ja sellega tähistati 150 aasta
möödumist Eesti avaliku halduse loomisest. Teadaolevalt jõustus 1. oktoobril 1866.
aastal Eesti esimene avaliku halduse seadus
„Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele Ria-, Tallinna- ja Kura-male“.
Esimestena taasiseseisvunud Eestis omistati
Muhu vallale ning Kuressaare linnale omavalitsuslik staatus 1. oktoobril 1990. aastal.
Kuna korraldajatest mitteolenevatel põhjustel otsustati liigse riskiohu tõttu omavalitsuspäevad Muhus ja Saaremaal siiski ära
jätta, otsustas Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi (ÜTI) esindus, et päev
Saaremaal vajab äramärkimist, ning üheskoos
otsustati korraldada kolmel päeval koostööseminar, mille käigus lihviti üleandmisküpseks omavalitsuspäeva deklaratsioon
ning pandi paika omavalitsuspäeva kogumiku struktuur ning sisu. Kogumik ilmub 2021.
aasta omavalitsuspäevaks Tartus.
Kolme sisuka päeva tippsündmuseks kujunes kindlasti taasiseseisvunud Eestis esimesena omavalitsusliku staatuse saanud Kuressaare linnapea Taivo Lõugu tänamine kohaliku
omavalitsuse staatuse 30. aastapäeva puhul.
Eesti V Omavalitsuspäeva korraldajad
on Saaremaa vald, Muhu vald, MTÜ Polis,
Riigikogu, Tallinna Ülikool, Rahandusministeerium, Maaeluministeerium, Eesti Linnade
ja Valdade Liit, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Narva linn, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing,

Kuressaare endine linnapea Taivo Lõuk (esiplaanil) koos (seismas vasakult) volikogu esimehe Tiiu Aro,
MTÜ Polis presidendi Sulev Lääne ja vallavanem Mikk Tuisuga. Foto: Irina Mägi

Euroopa Komisjoni Eesti Esindus, Tallinna
Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Üleriigiliste
Kohalike Omavalitsuste Liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts ning Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.
Loodame südamest, et järgmisel aastal vii-

rus omavalitsuspäeva tegemisi ei sega ning
päevad Tartus kulgevad traditsiooniliselt ja
tõrgeteta.
Aarne Põlluäär
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja,
korraldustoimkonna esimees

Tõenäoliselt lund veel ei tule,
aga sellegipoolest oleme ka
tänavu valmis lumega rinda
pistma.
Suvel korraldasime riigihanke kolmeteistkümnes
maapiirkonnas, kus olemasolevad lepingud lõppesid. TäAiner Tiitson
naseks on kõigis neis lumeSaaremaa
Halduse juhataja lükkajad leitud ning lepingud sõlmitud. Saaremaa on
jagatud 64 piirkonnaks, kusjuures keskmiseks
teepikkuseks piirkonnas on 25 kilomeetrit.
Riigihanked kulgesid ladusalt, hinnad mõnevõrra tõusid, kuid jäid eelmise aasta hindadega võrreldavale tasemele. Selle aasta lepingute
keskmiseks lumelükkamise tunnihinnaks kujunes 67 eurot koos käibemaksuga.
Kordame üle ka põhimõtted, millal alustatakse lumelükkamist valla kohalikel teedel,
millistel erateedel lükkab vald lund tasuta ning
kus on lumelükkamine kinnistuomaniku kohustus.
Saaremaa valla kohalikel teedel tehakse
lumetõrjet lume paksuse korral alates 10
cm (kohev lumi) või alates 5 cm (sulalumi).
Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad vallale kuuluvad teed ja avaliku kasutusega
erateed.
Lisaks tehakse vallas tasuta lumetõrjet (teatud
tingimustel) ka avaliku kasutuseta erateedel,
mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni. Hooldatavad erateed
peavad vastama järgmistele tingimustele: 1) tee
servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud,
truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis
tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi
paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust vähemalt 1,5 meetri kõrguseid otsast helkurribaga teibaid; 2) tee kohalt on
eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri
kõrguselt ja tee servast ühe meetri laiuselt; 3) tee
kõrval on koht, kuhu lund lükata; 4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje
tegemist.
Tasuta lumetõrjet ei tehta: 1) õuealadel ja lühematel kui 30 m pikkustel juurdepääsudel; 2)
kui lumetõrjet ei ole tehniliselt võimalik teha;
3) kui on oht teeomaniku või kolmandate isikute vara kahjustamisele; 4) kui kinnistu ei ole
korraldatud jäätmeveoga liitunud põhjusel, et
kinnistul ei elata või seda ei kasutata.
Avaliku staatuseta erateedel alustatakse
lumetõrjet koos või pärast lumetõrje piirkonna
avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm.
Kõige suuremaks probleemiks lumetõrjel on
olnud see, kui tee ääred on sedavõrd võssa kasvanud, et tee kohale ulatuv võsa ja oksad võivad lõhkuda traktori peeglid, tuled jms. Samuti
asjaolu, et puudub ruum, kuhu saaks lund lükata või kus traktor saaks ringi keerata. Seega palve: vaadake oma talu juurdepääsuteede
ääred üle sellise pilguga, kas kõik eeldused tasuta lumetõrje saamiseks on tagatud.
Lumetõrje piirkondlikud kontaktisikud elanikele on teenuskeskuste juhatajad, kelle poole
võib pöörduda kas lumelükkamise kvaliteedi
osas või siis kirjaliku taotlusega, alustamaks
erateel tasuta lumelükkamist (eeldusel, et eelnevalt kirjeldatud tingimused on täidetud).
Valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
lumetorje on ka spetsiaalne lumelükkamise
infoleht, kust on kergesti kättesaadav kogu info
nii kontaktide kui ka lumelükkamise tingimuste
kohta.
Praegu on ve el p õhi line töö langevate lehtede
koristus, kuid samas valmistume juba ka talvisemateks
oludeks. Selleks jälgime
ilmaprognoose ning patrullringide käigus võimalikke ilmastikumuutusi.
Marek Koppel
Kuigi must jää võib tekkida
Kuressaare
Linnamajanduse tänavatele vägagi ootamatult, peame olema valmis
juhataja
võimalikult kiirelt tekkivat
olukorda lahendama.
Praegu võib Kuressaare linnapildis näha
ühte traktorit, mis on varustatud soolapuisturiga. Lähiajal lisanduvad ka teised puisturitega
varustatud mehhanismid. Loodetavasti lumesahkasid veel sõidukite ette ei pea rakendama.
Kui selline vajadus tekib, käib sahkade paigaldamine väga kiirelt.
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ARVAMUS
Saare maakonnast ja
maakonna koostööst

K

ui pärast haldusreformi ja maavalitsuste
tegevuse lõpetamist
kostus murenoote, kas maakonda kui sellist enam ei
olegi, siis möödunud peaaegu kolm aastat on näidanud, et Saare maakond
Karin Närep
on jätkuvalt kenasti kaardil
arendus- ja
kommunikatsiooni- ja omavalitsuste koostöömudel maakonna asjade
osakonna juhataja
ühisel ajamisel toimib sujuvalt ja tulemuslikult.
Meeldetuletuseks, et Saare maakond toimib
nüüd kolme meie maakonna valla ehk kolme
naabersaare – Saaremaa, Muhu ja Ruhnu –
koostöös. Kuna meie kõik omavalitsused on
saared, siis hoolimata erinevatest suurustest
jagame samu rõõme ja väljakutseid meie rahvastiku, ühenduste ja majanduskeskkonna
ning mitme teise valdkonnaga seoses.
Riigi vaatest on maakonna tasandi koostöö
väga oluline ning maakonna tasandil seatud
eesmärgid saavad olema oluliseks aluseks edasiste riiklike arengute planeerimisel, sh nii
siseriiklike eelarvevahendite kui ka Euroopa
Liidu uue mitmeaastase finantsraamistiku
vahendite planeerimisel ja kasutamisel.
Viimase osas on rahandusministeeriumi
poolt planeeritud anda uuel perioodil ehk siis
aastail 2021–2027 enam otsustusõigust maakondadele. Kuidas täpsemalt, on praegu veel
vara öelda, kuid peame olema ettenägelikult
targad juba täna, sihtimaks õigesti meie maakonnale vajalikke arengueeldusi ja -võimalusi.
Rahandusministeerium näeb oluliste teemadena uuel eurovahendite perioodil regionaalse
ettevõtluse ja kohalike avalike teenuste arendamist.
Oleme seadnud oma maakonna kolmeks
strateegiliseks sihiks majandus- ja elukeskkonna arendamise, energiamajanduse ja meie
ühenduste paremaks muutmise. Järgmisel aastal, kui hakkame täiendama maakonna arengustrateegiat, seisab meil ees antud sihtide ülevaatamine. Seni saab öelda, et seatud eesmärgid on olnud targalt valitud ja andnud meile
selge fookuse, sh erinevate rahastusallikate
taotlemisel.
Nii on maakonna ühises koostöös ja riigi vastava toetuse abil ehitatud Kuressaare
haigla kopteriplats, toetatud erinevate spordiürituste läbiviimist (nt Saaremaa Rallit), uuritud võimalusi Mõntu-Ventspilsi laevaliini käivitamiseks, ostetud maakonnale uus portatiivne
välilava, töös on meretoorme õppekava
loomine, samuti Muhus muuseumi parkla
laiendamine ja Ruhnus spordiväljaku rajamine
ning koos on tegemisel veel mitu ühist projekti.
Maakonna arengustrateegia ülevaatamiseks on plaanis läbi viia erinevaid uuringuid
meie majanduskeskkonna kohta, kuid samuti
nt ringmajanduse ja teatud majandusharude
täpsemaks analüüsiks, andmaks enam infot
teadmispõhiseks poliitika kujundamiseks ja
võimalikele investoritele väärtuspakkumiste
väljatöötamiseks.
Maakonna tasandil on selgelt sihiks seatud
parima elukeskkonna loomine Saare maakonnas, mis tugineb meie inimeste heaolule läbi
hea sissetuleku ning seega konkurentsivõimelistele, jätkusuutlikele ja kasvava lisandväärtusega majandussektoritele.

Maakonna ühises koostöös ja riigi vastava toetuse abil on ehitatud Kuressaare haigla kopteriplats,
toetatud erinevate spordiürituste läbiviimist (nt
Saaremaa Rallit), uuritud võimalusi Mõntu-Ventspilsi laevaliini käivitamiseks, ostetud maakonnale uus
portatiivne välilava, töös on meretoorme õppekava
loomine, samuti Muhus muuseumi parkla laiendamine ja Ruhnus spordiväljaku rajamine ning koos on
tegemisel veel mitmeid ühiseid projekte.

Tänavune erandlik aasta on eriti välja toonud selle, et meie senised arengustrateegias
sõnastatud märksõnad on olnud õiges suunas,
aitamaks eeltoodud eesmärke saavutada ka
praegust aega iseloomustavas suures ebamäärasuses.
Hea koostöö maakonna tasandil annab
kindlustunde riigiga suheldes ning aitab olla
viimasele võrdväärseks partneriks kohaliku tasandi vajaduste eest seismisel.
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Noortegarantii tugisüsteem
aitab noored kooli või tööle
Saaremaa vald on üks viiest
pilootprojektis „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja
testimine“ osalejast. Pilootprojekt sai alguse 2018. aastal.
Ulvi Lehtsalu
Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja

Tugisüsteem koosneb juhtumikorralduse mudelist ja STAR (sotsiaalteenuste ja toetuste
andmeregister) infosüsteemi lahendusest, mis
on mõeldud 16–26-aastastele noortele toeks
tööturule ja haridusellu naasmisel.
Vallavalitsus saab STAR süsteemist nimekirja neist noortest, kes ei õpi ega tööta. Selle
põhjal võttis juhtumikorraldaja ja edaspidi
sotsiaalosakonna spetsialist ühendust noortega e-kirja või SMS-i teel. Oma vastuses või
pöördumises sotsiaaltöötajale on noorel võimalus täita ankeet, kus saab märkida, kas ta
soovib abi või mitte.
Abivajajaga võetakse ühendust
Juhtumikorraldaja või sotsiaalosakonna spetsialist helistab või saadab uue e-kirja, kui ankeedile on vastatud „soovin abi“ või ankeedile
ei ole üldse vastatud. Järgmisena toimub kohtumine, kus vestluse käigus selguvad noore
eesmärgid. Juhtumikorraldaja või sotsiaalosakonna spetsialisti roll on aidata noorel seada
realistlikke eesmärke oma oskuste arendamiseks, toimetuleku parandamiseks ja eneseteostuseks ehk toetada noore eesmärkide saavutamist.
Projekti algusest, 2018. aastast on toimunud
viis seiret, mille tulemus on näha allolevas tabelis.
Kontaktivõttudega on saanud selgeks, et
paljud noored siiski ei vaja abi. Osa on sattunud nimekirja seetõttu, et välismaal õppimine
või töötamine ei kajastu Eesti registrites, aga
sissekirjutus on endiselt Saaremaal. Samuti
õpivad ja töötavad paljud noored ka mujal
Eestis, kuid omavad rahvastikuregistri järgset
sissekirjutust Saaremaal.
Mõnel noorel on olnud seire tegemise ajal
käsil töökohavahetus ja seetõttu on ta nimi
sattunud nimekirja. Kahe aasta jooksul on
vastanud „jah, soovin abi“ 52 noort.
Näiteks on nimekirjas noori, kes vajavad
tuge sobiva haridusasutuse ja eriala valikul,
töötuna arvelevõtmisel, abi tööotsingutel, samuti elulookirjelduse ja motivatsioonikirja
koostamisel.
Vajatakse infot võimaluste kohta
Noored, kes on välismaalt naasnud ja püüavad siinsete oludega taas kohaneda, vajavad
infot erinevate võimaluste kohta. Sageli ei
tea noored, milliseid kohalikke ja riiklikke
toetusi on neil õigus saada ja näiteks, kuidas
teha töövõime hindamist. Kahjuks jääb sageli
puudu lähedaste toetusest ja abist ning noored vajavad mitmekülgset tuge sotsiaalsete
oskuste arendamisel, ametiasutuses asjaajamisel, julgustust tööandja poole pöördumisel töökoha küsimiseks. Samal ajal on osadel
noortel huvi ettevõtlusega alustamiseks ning
nad vajavad baasteadmisi ja suunamist, millest alustada.
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seire
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seire
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seire
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25
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39
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27

27

25

61

64

50

29

23

26

70

68

62
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Kokku 329
noori

361

292

261

226

Ulvi Lehtsalu tutvustab, kuidas toimub koostöö
noorega – paberil on kirjas ühiselt paika pandud
pikaajaline eesmärk ja lühemad eesmärgid selleni
jõudmiseks. Foto: Irina Mägi

Abivajajatele saab pakkuda ka spetsialisti nõustamist, kui on motivatsioonipuudus
üldse midagi teha või on segadus ja hirm tuleviku ees. On ka juhtumeid, kus noor vastab
paar korda, et otsib ise tööd, ei vaja abi, ja
siis otsustab ikkagi juhtumikorraldaja jutule
tulla.
Üldiselt on noorte ja nende vanemate
tagasiside olnud positiivne märkamise ja huvi
tundmise suhtes. Mõned näited tagasiside
kohta: „Mul on siiralt hea meel, et vallas on
olemas selline tugisüsteem…“, „Mina saan
hakkama, aga aita palun mu sõber järje peale…“, „Töötan endiselt välismaal, aga tulevikus tulen kindlasti tagasi“, „Järjepidev meeldetuletus annab tõuke tegutsemiseks“.
Abivajajaid järjest vähem
Kohalikul tasandil on pilootprojektis osalemine oluline, tugisüsteem toimib hästi, tänu
millele saab Saaremaa vald teavet nende noorte kohta, kes erinevatel põhjustel muidu sot-

siaal- või noorsootöö spetsialistide vaatevälja
ei satu.
Kui esimeses seires oli mitteaktiivsete nimekirjas 9% Saaremaa vallas 16–26-aastaste sissekirjutust omavate noorte arvust, siis
viiendas seires on see arv 7%.
On selgelt näha, et süsteem toimib, juhtumikorraldaja on noortega järjepidevalt tegelenud ja sellega seoses mittetöötavate ja -õppivate noorte osakaal langeb.
Pilootprojekti tulemusena on saanud kohalik omavalitsus ka ülevaate kitsaskohtadest ja
teenustest, millest on puudus ja mida tuleks
arendada.
Selleks, et noori toetada, on vajalik erinevate valdkondade koostöö. Et info liiguks
kiiresti, saab efektiivselt kasutada erinevate
võrgustike potentsiaali.
Kui regulaarselt kohtuvad koolide sotsiaalpedagoogid, Tugila spetsialist, lastekaitseametnikud, noorsoopolitseinikud ja
noorsootöötajad, saab koos leida lahendusi
olemasolevatele probleemidele ja tegeleda ennetustööga.
Võrgustikukohtumistele saab kaasata ka
Töötukassa ja Sotsiaalkindlusameti spetsialiste, et tutvustada valdkonna arenguid ja võimalusi. Koostööd saab arendada meditsiinivaldkonnaga ja kriminaalhooldusega. Kogemuste jagamine ja teadlikkuse tõstmine on
oluline, et toetada noorte vaimset tervist ja
riskikäitumise vähendamist.
Lapsevanemad, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad, kõik noortega kokku
puutuvad täiskasvanud saavad ka ise julgustada noori pakutavat abi vastu võtma. Kui lapsevanem tunneb, et vajab tuge oma lapse aitamisel, tasub teda julgustada abi vastu võtma
või ise omavalitsuse poole pöörduma. Saame
lapsi ja noori kõige paremini aidata ühiselt
panustades ning koostööd tehes.
Andke endast teada!
Lõpetuseks pöördun noorte poole üleskutsega: kui teie postkasti tuleb kiri Noortegarantii
Tugisüsteemilt, palun andke kirjas oleva küsimustiku kaudu oma tegemistest teada. Kui
märkisite, et vajate abi, siis jääge ootama sotsiaalosakonna spetsialisti kõnet.
Andke endast ka siis teada, kui teil parajasti
abi vaja ei ole – nii jõuab sotsiaaltöötaja kiiremini nende noorteni, kes abi päriselt vajavad.
Ärge kartke pöörduda oma küsimustega ka
Noorte Tugila töötaja või Töötukassa karjäärispetsialisti poole, kes toetavad teid eesmärgi
leidmisel ning selle poole püüdlemisel.
Rohkem infot: Noortegarantii tugisüsteem
www.tooelu.ee/ngts.

Kuigi pilootprojekt „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ lõppes 31. oktoobril,
jätkame projekti raames välja töötatud mudeliga, osaledes seires. Edaspidi võtavad noortega ühendust vallavalitsuse sotsiaaltöö- või lastekaitsespetsialistid, kes koos partneritega saavad olla toeks
noorele haridusellu või tööturule naasmisel.
Samuti on praegu avatud ESF tööturuteenuste taotlusvoor, mille raames pakutakse noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud 16–26-aastasele mitteaktiivsele noorele juhtumikorraldust ja
toetavaid tegevusi tema tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks.
Vallavalitsuse sotsiaalosakond on alustanud ettevalmistavaid tegevusi nimetatud projektis osalemiseks.
Reelika Murd
sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja
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Kellele
uutmoodi
teenus on
mõeldud?

Saaremaa Puuetega Inimeste Koja koostööpartner Raimond Nau aitab Urve Kirsi trepironijaga kodumaja teiselt korruselt alla, et sõidutada teda kultuurikeskusesse näitust vaatama. Uksel koduhooldaja Annika Vaher. Foto: Irina Mägi

Viie kuuga on sotsiaaltransporti
kasutanud 313 inimest
Juuni algusest saadik on
vallas käigus olnud sotsiaaltransport. Kui varem
sõidutasid erivajadusega
inimesi sotsiaaltöötajad
ja koduhooldajad, siis
nüüd riigihanke kaudu
leitud teenuse osutajad.
Aare Voksepp
sotsiaaltranspordi projektijuht

Saaremaa valla territooriumil osutavad praegu teenust FIE Arvi Hallik,
kelle kasutuses on tavasõidukid ja
üks ratastoolisõiduk (milles on üks
ratastooli ja neli tavareisija kohta), ja
Saaremaa Puuetega Inimeste Koda
(SPIK), kes kasutab sõidukit, milles
on kaks ratastooli ja viis tavareisija
kohta.
Mõlemad, nii Arvi Hallik kui ka
SPIK kasutavad vajadusel trepironijat, mis võimaldab ratastoolis
inimest korruselamus treppidest
alla tuua ja üles tagasi viia. Enami-

kus trepikodades on trepironija kasutamine võimalik, kuid on ka väga
kitsaid trepikodasid, kus see võimalik ei ole.
Takistavad asjaolud on veel trepikodadesse ladustatud erinev kraam
ja välisuste lahtises asendis fikseerimise võimaluse puudumine. Siinkohal palume korteriühistute kaasabi, et ratastoolis klientide transport
sujuks ladusalt.
Tegemist pole taksoteenusega
Kuigi Saaremaal sõidutavad erivajadusega inimesi taksotunnustega
sõidukid, ei ole tegemist siiski taksoteenusega. Taksofirma teeb sotsiaaltranspordisõite vallaga sõlmitud
hankelepingu alusel.
Mandri raviasutustesse sõitmiseks
osutab teenust Siinorite Transportteenus OÜ.
23. oktoobri seisuga oli kliente,
kes alates 1. juunist on vähemalt
ühe korra sotsiaaltranspordi teenust
kasutanud, 313, sealhulgas 60 ratastoolis klienti ja 59 inimest, kes vähemalt ühe korra on sõitnud mandrile
raviasutusse.
Sotsiaaltransporti on vallal või-

malik osutada tänu Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavale pilootprojektile „Sotsiaaltransporditeenuse
korraldusmudelite testimine“. Projekti eesmärk on välja töötada sotsiaaltranspordi korraldamise mudel,
mis oleks kulutõhus, integreeritud
ühistranspordiga/nõudetranspordiga, klientide sõiduvajadusi rahuldav
ja aitab erivajadustega inimestel paremini osaleda igapäevaelus ja tööturul.
Sotsiaaltranspordi teenuse osutamist projekti raames alustasime
tänavu 1. juunil ja kestab see kokku
kaks aastat ehk kuni 31. maini 2022.
Projekti lõppedes teenus jätkub, sest
see on riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud kohustus.
Uus hange tuleb jaanuaris
Esialgu otsustasime hanke teha
üheks aastaks, et saaks vajadusel
teha muudatusi saadud kogemuste
põhjal. Hankes ei leidnud me raamitransporti pakkuvat firmat. Jaanuaris 2021 korraldame uue hanke ja
loodame, et pakkujate hulgas on ka
raamitranspordi osutajaid. Mõistlik
oleks selline sõiduk, mida saaks ka-

sutada nii tavakliendid, ratastoolis
ja vajadusel raamil transporti vajavad kliendid. Samuti on soov leida
teenusepakkujaid ka kaugemates
kohtades, eelkõige Orissaare kandis.
Vedude efektiivsuse tagamiseks on
vajalik sõitude ühildamine. Kliendile
tähendab see, et sõit võib pisut pikemaks minna, et võtta peale ka teisi
samast suunast sõitjaid.
Teenust osutatakse isikutele, kellel
füüsilisest või psüühilisest erivajadusest tulenevalt esineb takistus isikliku või ühissõiduki kasutamisel ja kes
on valla sotsiaalosakonna poolt suunatud sotsiaaltransporditeenusele, et
võimaldada neil kasutada vajadustele
vastavat transpordivahendit raviasutusse, tööle või õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks
või muudeks igapäevaeluks vajalike
toimingute tegemiseks.
Valla suunamisotsuses (vastus
taotlusele) on kirjas, millisteks sõitudeks ja kui palju inimesele sotsiaaltransporti võimaldatakse.
Kokkuvõtteks võiks öelda, et teenus on käima läinud, aga arendamise
protsess kestab.

Sotsiaaltransport päästab koduseinte vahelt

P

ensionär Urve Kirss kasutab nii vallavalitsuse sotsiaaltransporti kui ka korrusmaja
teiselt korruselt sõidukini jõudmiseks trepironijat. Peamiselt on ta vajanud sotsiaaltransporti hambaarstil ja Kuressaare päevakeskuse saunas
käimiseks. Eelmisel kolmapäeval vajas ta mõlemat aga Kuressaare kultuurikeskuses kunstiklubi
juubelinäituse külastamiseks ja Anne kunstistuudios käimiseks.
Saaremaa Puuetega Inimeste Koja buss sõidutas Urve Kirsi kultuurikeskuse juurde, kust edasi
liikus ta Kuressaare Hoolekande koduhooldaja
Annika Vaheri abil ratastoolis.
Kui varem kohtasid linlased kauaaegse ajalooõpetaja ja giidina tuntud Urve Kirssi Kuressaare vahel rulaatoriga kõndimas, siis tänavu kevadel sattus ta haiglasse ja nüüd saab ta liikuda
rulaatoriga ainult oma korteris ja sedagi koduhooldaja pilgu all.
„Jalad on aastatega viletsaks jäänud,“ põhjendas Urve Kirss, lisades, et ilma trepironija ja

sotsiaaltranspordita oleks tal ilmselt väga raske
koduseinte vahelt välja pääseda.
Kui arsti juures ja päevakeskuses saab ta sotsiaaltranspordiga käia vallavalitsuse kulul, st
projekti raames, siis kunstinäitusele mineku eest
maksis Urve Kirss ise. Seda teenust projekti raames ei tasustata.
Mehama küla elanik Astra Rõõmus ütles, et on
sotsiaaltransporti kasutanud kolmel korral – Kuressaares silmaarstil käimiseks. „Olen väga rahul,“ rääkis ta, „takso võtab mu kodumaja eest
peale ja toob tagasi ka.“
Astra liigub toas karkudega ja õues rulaatori abil. Arstikabinetini pääsemiseks on toonud
autojuht haiglast ratastooli või on käinud naisautojuhid temaga arsti juures kaasas. „Need daamid olid küll väga tublid,“ kiidab Astra Rõõmus
teenuse osutajaid. Koduhooldajat pole tal vaja,
sest poeg toob talle toidu koju ja aitab ka muudes
toimingutes.
Ka Sõrves elav Riina Mällo kiidab sotsiaaltrans-

porti väga. „Nüüd on arsti juurde pääsemiseks
kindlam tunne kellaaega kokku leppida.“
Tõsi, auto tuleb dispetšeri kaudu tellida mõni
päev enne arsti juurde minekut. Riina Mällo kiitis väga ka Torgu piirkonna sotsiaaltööspetsialisti Juta Seppa, kes varem nii teda kui ka
teisi Torgu kandi elanikke linna arstile sõidutas, kuid siis pidi rohkem aegu klapitama, sest
sotsiaaltööspetsialistil on ka palju muid töid ja
asjaajamisi.
„Saime tänu Jutale ka enne vajalikud sõidud
tehtud, aga elu on nüüd hulga lihtsam, nii meil
kui ka Jutal,“ rääkis Riina Mällo, lisades: „Sotsiaaltransport annab turvatunde, et ma pääsen
kodust liikuma.“ Tänu sellele on ta saanud ka Kuressaares koolitustel käia.
Riina Mällol on vaid kartus, mis saab siis, kui
projekt 2022. aastal ära lõpeb. Nagu aga Aare
Voksepp ütles, jätkub sotsiaaltransport ikka.
Merike Pitk

Saaremaa valla sotsiaalhoolekandelise abi korra kohaselt on sotsiaaltransporditeenuse eesmärk
võimaldada inimesel kasutada
tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste
kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute
tegemiseks. Teenus on loodud
inimestele, kellel erivajadusest
tulenevalt on takistused isikliku
või ühissõiduki kasutamisel.
Seaduse mõistes loetakse avalikeks teenusteks haridusteenuseid (nt lastehoid, lasteaed, kool),
tervishoiuteenuseid (sh perearsti, eriarsti külastamine, samuti
haiglasse minek, apteegi külastamine), postkontori külastamine
vajalike postiteenuste kasutamiseks, pangakontori külastamine
vajalike finantstehingute sooritamiseks, politsei- ja piirivalveameti, töötukassa või kommunaalteenustega seotud asjaajamisteks,
samuti sotsiaalteenuste kasutamiseks (sh sotsiaaltöötaja vastuvõtule minek, päevakeskuse külastamine, rehabilitatsiooniteenuste
kasutamine jmt).

Kuhu teenuse
saamiseks
pöörduda?

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks tuleb pöörduda valla
sotsiaalosakonda või oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole. Info
teenuse kohta on Saaremaa valla kodulehel, sealhulgas on ka
teenuse taotlemise dokumendi
vorm www.saaremaavald.ee/en/
sotsiaaltranspordi-teenus1.
Sotsiaalosakond võtab taotluse vastu, menetleb ja teeb vastava
otsuse. Vastuses taotlusele on ära
toodud teenuse eesmärk ja maht,
teenuse sisu, tähtaeg ja teenuse
osutaja. Samuti on ära toodud
tellimise info.
Valla poolt välja antud suunamisotsuse olemasolul saatke
sõidu tellimiseks teade e-posti aadressile sotsiaaltransport@
saaremaavald.ee või helistage
telefonil 45 25 135 vähemalt kaks
tööpäeva enne sõidu toimumise
aega. Telefonile vastatakse tööpäevadel E–N kell 8.30–16.00, R
kell 8.30–14.30.
Saaremaa PIK on osutanud transporditeenust ratastooli kasutajatele alates 2015. aastast, sellepärast liitusime valla hankesse juba
eelneva kogemuse baasilt. Uus
teenus on trepironija kasutamine,
mis on muutumas järjest populaarsemaks tänu info levimisele. Teenuse tellijatele soovin veel lisada,
et autojuht on transporditeenuse
osutaja, mitte ei riieta klienti ega
tõsta teda, selleks vajab klient isiklikku abistajat või pereliiget.
Mispärast on seda oluline rõhutada? Ikka sellepärast, et teenuse
osutajal on iga päev järjest mitu
sõitu ja järgmised inimesed juba
ootavad teda. Kui ühele kliendile
kulub autojuhil palju aega, siis nihkuvad teiste sõidud edasi ja inimesed hilinevad arstile, panka jm, mis
tekitab omakorda palju pahandust
kõikidele osapooltele.
Teenuse kvaliteedi parandamiseks ootame tagasisidet kasutajatelt kas kirja või telefoni teel.
Veronika Allas
Saaremaa puuetega inimeste
koja juhataja
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VAATENURK

Igal loomal peab olema kodu,
aga igal kodul ei pea olema looma
2. augustil oleks olnud
põhjust juubeldamiseks –
meie väike mittetulundusühing Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
sai 15-aastaseks.
Edit Annusver
MTÜ Saaremaa Lemmikloomade
Turvakodu juhatuse liige

Kuid pidu katku (loe: koroona) ajal
ei tundunud eriti mõistliku mõttena
ja nii see väike tähtpäev avalikkuse
eest varjatuks jäi ega tähistanud seda
sündmust meiegi. Ei olnud tuju ega
vastavat meeleolu – kogu see 2020.
aasta on olnud üks suur võitlus jätkusuutlikkuse ja üldse ellujäämise nimel.
Koroona tõttu oleme kaotanud suure osa oma sissetulekust – ära on jäänud laadad, kus varasematel aastatel
oma müügileti ja õnneloosiga päris
arvestatavat lisaraha teenisime, vähenenud on annetajate hulk – paljud Kiisud koos turvakodu vabatahtliku Hanna Vahteriga. Fotod: Irina Mägi
inimesed on ise viiruse tõttu sattunud
raskesse olukorda, ka on hulkuvate me hoolikalt nuputama kõige jaoks kontrolli all hoida.
loomade probleem üle Eesti suurene- optimaalsema lahenduse, laealuse
Eutanaasia on näidustatud vaid siis,
nud ja abivajajate hulk kõvasti kasva- pinna ärakasutamise jne.
kui meditsiin käed üles tõstab ja alla
Nüüd natuke statistikat ja infot annab. Oleme algusest peale kasutanud.
Oma väikese juubelikingituse val- meie kohta.
nud TNR (Trap-Neuter-Return) meePraegusel kujul tegutseva turva- todit, st lasknud kolooniakassid toitlalt me uue majana saime, saime selle
juba juulikuus, kuid kolimine venis koduna toimetame kaheksandat aas- jate olemasolul ja nõusolekul pärast
erinevate vääramatute jõudude tõttu tat. 2013. aasta alguses renditud ruu- steriliseerimist/kastreerimist ja kiipimid võimaldasid mist ning parasiiditõrjet tagasi õue.
pea kolme kuu
tänavalt ära tuua
võrra. Kõik maSee meetod aitab vältida mõttetut
oluliselt rohkem eutaneerimist, kassid elavad järglasi
2013. aasta algusest on Saaremaa
jaga seonduvad
loomi kui vara- toomata edasi oma harjumuspärases
lemmikloomade turvakodust läbi
probleemid ei
sema hoiukodu- keskkonnas nii kaua, kuniks neile elukäinud 2331 kassi, uue kodu on
ole kahjuks lade süsteemi pu- päevi on antud. Nii on pea kaheksa
leidnud 1356 kiisut. Pea kaheksa
hendust leidnud
hul. Oleks tollal, aasta jooksul tagasi õue läinud 470
aasta jooksul on tagasi õue läinud
siiani, aga uued
mil meie praegu- kassi, oma koju tagasi jõudnud 47
470 kassi, oma koju tagasi jõudrenoveeritud
ne tiim roheliste kassi, 191 kassi on läinud parematele
nud 47 kiisut, 191 kassi on läinud
ruumid tähenja asjatundmatu- jahimaadele kas ravimatute haiguste
parematele jahimaadele kas ravidavad paremaid
te optimistidena või parandamatute vigastuste tõttu.
matute haiguste või parandamaelutingimusi
pea ees tund- Praegu on turvakodus 267 hoolealust
tute vigastuste tõttu.
meie hoolealusm a t u s k o h a s ja see arv on tunduvalt suurem, kui
Praegu on tur vakodus 267
tele ja oluliselt
vette sukeldus ja olla võiks või olema peaks.
hoolealust ja see arv on tunduvalt
paremaid töötinMTÜle n-ö uue
suurem, kui olla võiks või olema
gimusi vabatahthingamise an- Abivajadust märgatakse rohkem
peaks.
likele ning see
dis, osanud keegi Tahaks väga uskuda, et aastast aason vaieldamatult
ette näha, kuhu tasse suurenev hädaliste arv on tingiparim, mis meieoleme 2020. aastaks jõudnud, õigemi- tud sellest, et märgatakse rohkem, ei
ga sel aastal juhtunud on.
ni mitte jõudnud, siis suure tõenäosu- minda enam mööda või ei lahendata
sega oleks asi vist katki jäänudki.
Uude majja kolimine võttis aega
probleeme veeämbri abil. TegelikkuNüüd, aastaid hiljem kõigi nelja- ses ei pruugi see nii olla, sest kodus
Kolimisest me heameelega vaikime –
võite vaid ette kujutada rohkem kui käpaliste kodututega tegelemise mu- sündinud kassipoegi pakutakse sõna
200 kassi ussirohutamist, transpor- redes ja rõõmudes sees olles ei tule otseses mõttes iga nurga peal, kassidipuuri toppimist, uude majja sõi- loobumine või allaandmine enam ema omanikeks on inimesed, kes
dutamist … Kaheksa aasta jooksul kõne allagi – neil loomadel lihtsalt ei peavad steriliseerimist looma sandiskogutud „varandusest“ me üldse ei ole kedagi peale meie.
tamiseks või arvavad, et kass tahab
2013. aasta algusest kuni praeguse- tingimata seksirõõme nautida ja emaräägi – 2,5 tonni (!) prügi läks suure
ehitusprügi konteineriga Sikassaarde, ni on meie turvakodust läbi käinud rõõmu tunda.
ja seda vaid aitähi eest. Veelkord suur- 2331 kassi, uue kodu on leidnud 1356
Jah, kassid on hoolivad ja hoolitsesuur tänu, Herki Sai, et meile abikäe kiisut. Me ei eutaneeri ühtegi looma vad emad, aga emakassi elu oleks palju
ilma mõjuva põhjuseta, ja mõjuvaks lihtsam ilma organismi kurnava pideulatasid!
Suur osa uude majja kolitud va- põhjuseks ei ole looma argus või va poegimiseta. Tahad kasjalikust kraamist ootab aga siiani kroonilised haigused, mida on või- sipoegi nunnuv õi s t a bi i l s e tada – tule
veel lahtipakkimist – laoruumi malik raviga
eluviisiga
on oluliselt vähem kui vameile
nas majas ja me pea-

Kuidas aidata?
Aita meid ja meie hoolealuseid materiaalselt, hakka püsiannetajaks –
iga euro on abiks!
Anneta „Ma armastan aidata“ keskkonnas www.armastanaidata.
ee/annetan/loomad-ja-loodushoid/saaremaa-lemmikloomadeturvakodu-marka-hooli-ja-aita.
Meil on kontod neljas pangas, saad valida endale sobivaima:

hoiukoduks, päästa turvakodus päriskodusid ootavad väikesed tänavakiisud karantiinipuuridest välja või
aita otse tänavalt tulnud kassipoegi
ravida ja sotsialiseerida!
Iga kodus sündinud kassipoeg võtab ära koduleidmise võimaluse tänavalt tulnud pojalt. Turvakodust saad
kassipoja kiibituna ja vaktsineerituna,
kodudest laiali jaotatavatele poegadele pole tihtipeale isegi parasiiditõrjet
tehtud, aga ikkagi on hinnas kodused
pojad, sest tänavalt tulnud kassipojad
on ju „katki“.
Kahjuks jõuavad paljud kodus
sündinud pojad lõpuks ikkagi turvakodusse, sest kuidas muidu seletada
sõbralike ja nunnude, kuid veidi „ülekasvanud“ kassipoegade sattumist
metsa ja tänavale. Nad jagatakse kodudesse kiipimata, seega ei ole sõbraliku kassipoja leidmisel omaniku
tuvastamine võimalik ja reeglina ei
otsita neid ka taga.
Vähem oluline ei ole ka isaste kasside kastreerimise vajalikkus. Kui paljud loomaomanikud teavad, et pulmas käies ja kakeldes tulevad kassid
koju mitte üksnes lahinguhaavadega,
vaid tihti ka surmavate viiruste kandjatena?
FIV ehk kassiaids ning FeLV ehk
kasside viiruslik leukeemia on neutraliseerimata kasside vahel levivad põhilised haigused, isased kassid jagavad
neid viiruseid sugulisel teel rõõmsalt
ka emastega, kes omakorda võivad
nakatada oma veel sündimata poegi.
Steriliseerimata emaseid ohustavad
aga peale ülalnimetatud viiruste veel
mädaemakas ja piimanäärmekasvajad. Üks hooliv loomaomanik, kes
võtab oma lemmikut kui pereliiget, ei
lase sellistel asjadel kindlasti juhtuda.
Põhimõtted on vananenud
Igal loomal peab olema kodu, aga igal
kodul EI PEA olema looma.
Ühiskond areneb kohutava kiirusega ja inimesed kasutavad heameelega kõiki kaasajal pakutavaid hüvesid,
kahjuks on aga liiga paljude inimeste
loomapidamise põhimõtted jäänud
kinni aastakümnete tagusesse aega.
Väide „kogu aeg on nii olnud“ on
väga sageli kõrva riivav, kui asi puudutab koerte ketis hoidmist, kasside
vabakäigule laskmist või kassipoegade uputamist, selle asemel et emakass
steriliseerida. Need põhimõtted pärandatakse edasi põlvest põlve.
Liiga paljud koerad istuvad terve
oma elu lühikese keti otsas, saavad
igapäevaselt nina alla oma söögi-joogi
(kui sedagi) ja nendega ei tegele keegi. Milleks siis üldse koer võtta? Kodu
valvurit temast ju ketis istudes ei ole?
Kui see õnnetu loom sureb, ei jää kett
kauaks maapinnale vedelema, kiiresti
võe-

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
SEB: EE931010220047924016
Swedbank: EE342200221066556377
LHV: EE307700771002534913
Nordea: EE171700017004326647
Märksõnaks „Abi“
Kõige lihtsam ja kiirem variant on teha üks väike telefonikõne ja annetatud summa lisandub sinu järgmise kuu telefoniarvele.

Lemmikloomade
varjupaik

Tänavu kevadel viis Saaremaa vallavalitsus läbi avaliku hanke, mille
eesmärk oli leida koostööpartner,
kes tegeleks Saaremaa vallas hulkuvate koerte ja kassidega.
Vastavalt laekunud pakkumistele osutus valituks MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu,
kellega on nüüdseks vallavalitsusel
sõlmitud kolmeaastane leping.
Lemmikloomade varjupaigaks
on ümber ehitatud Kuressaares
Kalevi tänaval asuv endine Kuressaare Soojuse masuudiladu.

takse uus koer, sest „kogu aeg on ju
nii olnud“. Naabrite peale ei kaevata,
kuna ei taheta suhteid rikkuda. Vahel
mõnel koeral veab, neist antakse teada ja reeglina oleme suutnud neile ka
uued hoolivad kodud leida. Seda muidugi juhul, kui vana omanik loomast
loobub või oma sõna ütleb veterinaaramet.
Kusagile ei kao ka kasside vabakäigule laskjad, mis sest, et lemmikloomade pidamise eeskirja kohaselt on
see tiheasustusaladel keelatud. Loomad peavad püsima oma territooriumil, kuidas seda aga kassile selgeks
teha?
Ei möödu päevagi, mil meile ei
anta teada järjekordsest „õnnelikust“
õuekassist, kes asfaldil on tapeediks
sõidetud ja kellel peame kiipi kontrollima minema, sest äkki omanik ikkagi
hoolib ja tahab teada, mis tema lemmikuga juhtus.
Kui loomaomanikud lõpuks aru
saaks, et kasside-koerte steriliseerimine/kastreerimine ei ole looma sandistamine, oleks see suur samm parema
ühiskonna poole. Meie võitleme juba
aastaid tuuleveskitega ja peaga vastu
seina jooksmisel ei paistagi lõppu tulevat. Lihtsam oleks ju ennetada, kui
tagajärgedega tegeleda, seda kahjuks
paljud veel ei mõista. Meie unistus
hulkurite vabast Saaremaast ilmselt
jääbki helesiniseks unelmaks, nii kaua
kui inimkond ei õpi vastutama.
Turvakodul on oma hoolealuste
loovutamisel kindlad kriteeriumid,
meie eesmärk ei ole kasse-koeri iga
hinna eest kodudesse saata, vaid valida nende jaoks ikkagi parim variant.
Igas meie hoolealuses on killuke meist
endist, me näeme nendega igapäevaselt piisavalt vett ja vilet ning nende
edaspidine heaolu on vägagi meie
mure.
Kui näed abivajajat ja mõtled, et küll
keegi ikka aitab, siis tea, et see keegi
võidki olla sa ise. Üks tilluke samm
mugavustsoonist välja, ja maailm
ongi veidi parem paik.
Tule meile appi – tule vabatahtlikuks, tööd ja tegemisi Kassikodus
jätkub.
Hakka hoiukoduks ja paku ajutist
kodu tänavalt päästetud kassipoegadele või neile täiskasvanud kassidele,
kellele ei sobi turvakodu kommuunielu. Turvakodu katab kõik kulutused.

MEIE ANNETUSTELEFONIDE NUMBRID on
900 9002 – kõne hind 5 €
9009015 – kõne hind 15 €
(helistada saab Telia, Elisa ja Tele2 võrkudest)
Kindlasti kuula ära automaatvastaja tekst!
PayPal konto kaudu
saareloomad@saareloomad.ee
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Saare maakonna ettevõtlusauhinnad on jagatud

S

aaremaa vallavalitsus koostöös Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Saare Arenduskeskus SA, Saarte Koostöökogu MTÜ,
Visit Saaremaa MTÜ ning Muhu ja Ruhnu valdadega
töötas 2019. aastal välja ühtse Saare maakonna ettevõtjate
tänu- ja tunnustusürituse kontseptsiooni, mille peamiseks
eesmärgiks oli leida üheskoos võimalused edukate ettevõtete
iga-aastaseks märkamiseks erinevate tunnustuskategooriate
kaudu.

Kuni 20. septembrini oli tänavu kõikidel asutustel, ettevõtetel, kodanikuühendustel ja eraisikutel võimalus esitada ettevõtlusauhindadele kandidaate. Kokku seati üles 202 ettevõtte/
tegija kandidatuur kaheteistkümnes kategoorias. Enim ettepanekuid tehti kategooriates parim toode/teenus, parim toiduaine ja aasta startija.
Parimad maksumaksjad (kuni 15 töötajat ja 15+ töötajat)
selgitati välja möödunud kalendriaasta füüsilise isiku tulu-

maksu laekumisest maksu- ja tolliameti andmetel.
Kategooria võitjad, kes pärjati Vello Kaaseni autoritööga „Tallates tormituult“, kuulutati välja ettevõtlusauhindade tänugalal, mis toimus 16. oktoobril Kuressaare
kultuurikeskuses.
Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist

Saare maakonna ettevõtlusauhinnad

Saare maakonna haridusuuendus 2020

Eraspordikool SEPPS, Sepps OÜ. Fotol: Merlyn Leiman ja Madis
Sepp
Nominendid veel: Pöide Pasunakoor MTÜ, noorte ettevõtluskonkurss Saaremaa Päike.

Saare maakonna aasta ettevõte 2020

Incap Electronics Estonia OÜ. Fotol: Greg Grace
Nominendid veel: Baltic Workboats OÜ, Kalla Mööbel OÜ.

Saare maakonna aasta startija 2020

Saare maakonna aasta tööandja 2020

Saaremaa Mahemuna, Tang OÜ. Fotol: Tanel Tang ja Liisa VippTang
Nominendid veel: Pidula Wakepark OÜ, Wabariigi Purjelaevaühing MTÜ.

Saare maakonna aasta turundustegu 2020

Kampaania #postkaartSaaremaalt, Visit Saaremaa MTÜ. Fotol:
Riine Rander
Nominendid veel: Viirelaiu müügikampaania Lätis (SCANDB OÜ),
Polaarekspeditsioon #Antarktika200.

Saare maakonna aasta turundustegu 2020 eriauhind
Kuressaare Haigla kriisikommunikatsioon. Fotol: Edward Laane

Saaremaa Tarbijate Ühistu. Fotol: Kalle Koov
Nominendid veel: Merinvest OÜ, Baltic Workboats AS.

Saare maakonna parim toiduaine 2020

Wösel Shrub, Öselwise OÜ. Fotol: Taavi Sepp ja Katrin Sagur
Nominendid veel: Lahhentagge OÜ (Flaneur), Saaremaa
Delifood OÜ (Sipsiku kohuke).

Saare maakonna aasta eksportija 2020

Ouman Estonia OÜ. Fotol: Rando Kubits
Nominendid veel: Incap Electronics Estonia OÜ, Vettel OÜ.

Saare maakonna aasta uuendaja/rohetehnoloogia
rakendus 2020

Keskkonnasõbralik pakend ja Carbon Trust märgis, Öselstuff OÜ.
Fotol: Ardon Kaerma
Nominendid veel: Saaremaa Tarbijate Ühistu, Saaregurmee OÜ.

Saare maakonna parim toode/teenus 2020

Kaljas Hoppet, Wabariigi Purjelaevaühing MTÜ. Fotol: Pekka
Rooväli
Nominendid veel: Ehtne Saaremaa TÜH, Pidula Wakepark OÜ

Saare maakonna parim maksumaksja 2020
Saare maakonna aasta investeering/investeerija/
arendusprojekt 2020
WOW Elamuskeskus, Tulik Invest OÜ. Fotol: Tullio Liblik
Nominendid veel: MTÜ Vöimalus, Saaremaa Tarbijate Ühistu.

Saare maakonna aasta inimene/tegu turismis 2020

Tiit Pruuli, polaarekspeditsioon #Antarktika200. Fotol: Meelis
Saarlaid
Nominendid veel: Asva Viikingite Küla, Wabariigi Purjelaevaühing MTÜ.

Kuni 15 töötajat: Alunaut OÜ

Saare maakonna parim maksumaksja 2020
Rohkem kui 15 töötajat: Baltic Workboats AS

Fotod: Valmar Voolaid
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Turvavöö bussis kaitseb
rohkem kui lennukis
27. oktoobril toimus Kuressaare
ametikoolis teabepäev laste veoga tegelevatele bussijuhtidele, eesmärgiks
suurendada liiklejate turvalisust ja
selgitada välja võimalikud probleemid.
Alar Smirnov Rapla politseijaoskonnast andis ülevaate koolibusside
tehnilise olukorra uuringust Rapla
ja Kohila valla näitel. Uuringu eesmärgiks oli teada saada, mis olukorras on bussitaristud, kas nendega on
võimalik lapsi vedada. Enim probleeme Rapla maakonnas oli piduritega,
tulekustutitega ja tuledega. Üle 14%
koolibussidest saadeti korduvülevaatusele.

Peatused olgu
ohutud ja valgustatud
Katrin Eha viis läbi koolibussi peatuste ohutuse kaardistuse Lääne-Nigula vallas. Ohukohtadeks olid
ooteplatvormide ja valgustuse puudumine peatustes, kergliiklusteede
puudumine, peatuste paiknemine
suure liiklussagedusega teelõikudel.
Lapsevanemad soovisid kiiruspiirangute kehtestamist, valgustuse rajamist peatustesse ning peatuskohtade märgistust. Üldine rahulolu
koolitranspordiga Lääne-Nigula vallas on kõrge.
Meelis Smitt PPA Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskusest
kõneles ühistranspordist liikluses.
Euroopa teedel juhtunud liiklusõnnetustest ca 25% on tingitud juhi
väsimusest. Uuringute kohaselt on
väsinud juht sama ohtlik kui joobes
juht. Juht peab olema puhanud!
Ohutu sõit vajab tähelepanelikku
juhti, kõrvalised tegevused sõiduki juhtimisel on ilmselt samuti üks
liiklusõnnetuste sagedasi põhjusi,
aga seda õnnetuse põhjustajad väga
tihti ei tunnista. Mitmetes Euroopa
riikides on kõrvaltegevused roolis
võrdsustatud joobes juhtimisega ja
karistused on oluliselt karmimad
kui Eestis. Kõik bussijuhid peavad
olema oma käitumisega eeskujuks
teistele liiklejatele ning kõrvaltege-

Saaremaa vallavalitsuse uus, Ida-Saaremaa õpilasi sõidutav buss, millel on uuele standardile vastav lasterühma tunnusmärk. Foto:
Martin Kulderknup

vused on ka neile roolis olles keelatud.
Ruslan Serov maanteeametist
andis ülevaate maanteeameti ja
politsei ühistest tehnokontrollidest
teedel. Selgus, et kruusateed lõhuvad
bussidel nii raame kui kabiine. Kontrollide käigus selgunud olulisemad
vead tulenevad armatuurlaualt, rehvide kulumine on ebaühtlane, meerikus pole kaarte sees, on erinevad
õlilekked.
Koolikott seljast
ära ja rihm kinni!
Saare maakonnas avastatud olulisematest puudustest andis ülevaate Ku-

ressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk. Nendeks on:
rehvid, tuled, tulekustutid, lahtised
poldid. Üldiselt samad probleemid,
mis mandril.
Diana Okas maanteeametist rääkis turvanõuetest bussides ja sellest,
et sageli ei kasutata turvavööd koolibussides. Turvavöö kinnitamine
bussis on tegelikult olulisem kui lennukis. Samas ei teki aga kellelgi kahtlusi ega vastuväiteid, kui me lennukis
turvavöö kinnitama peame.
Bussides kinnitab turvavöö ca 50%
reisijatest, 87% teavad, et turvavöö
kinnitamine on kohustuslik. Reisijate soov on, et bussijuhid tuletaksid

neile meelde turvavöö kinnitamise
vajalikkust. Koolibussis on ka oluline, et lapsed võtaksid koolikotid
bussis seljast ära, sest liiklusõnnetuse
puhul võib seljas olev koolikott olla
täiendavaks ohuallikaks.
Kuressaare Ametikooli ameti- ja
täienduskoolituse võimalustest ja
kogemustest andsid ülevaate Margus
Kivi ja Lenno Põder.
Bussijuhtide täiendkoolitused toimuvad 2–3 korda aastas, bussijuhid
peavad 35-tunnise täienduskoolituse
läbima iga viie aasta järel.
Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist

Diabeedikool koolitas saarlasi
22.–24. oktoobril oli saarlasi koolitamas diabeedikool. Esimesel päeval
rääkis diabeeti põdevatele inimestele
ja nende lähedastele kogemusnõustaja ja toitlustusspetsialist Maret Rodin, kui oluline on õppida tundma
süsivesikuid. Väga erinevad olukorrad mõjutavad süsivesiku käitumist
meie organismis. Tuletasime meelde
ja õppisime juurde, mida teha selleks,
et glükohemo oleks hea. See aitab
igapäevaselt hästi toime tulla ja hoida
ära tüsistusi.
Diabeedikooli juht ja kogemusnõustaja Kristi Peegel käsitles rasedusaegse diabeedi, une ja hea meeleolu hoidmise teemat ning rääkis
stressi mõjust veresuhkrule. Saime
teadmisi rehabilitatsiooni võimaluste
kohta, mis aitavad keerulise haigusega toime tulla. Päeva lõpus said oma
teadmisi uuendada insuliinipumba
kasutajad.

Kuidas koostada menüüd
23. oktoobri koolitus oli suunatud
menüüd koostavale inimesele, kelleks võib olla diabeetik ise, lapsevanem, lasteasutus, haigla, hooldekodu
jne. Maret Rodin ja Maire Vesingi
rääkisid veresuhkru tasakaalustamisest tervisliku toitumise abil. Õppisime toiduaineid asendama, et glükeemiline koormus oleks väiksem.
Kindlasti paranes oskus lugeda pakenditelt ja ka menüüs toitumisalast

kapsa ja suvikõrvitsa kasutamise
kohta. Vähemtuntud tooraineks on
psüllium, mandli- ja kookosjahu,
mis aitavad meil valmistada väiksema GK-ga küpsetisi, mõjutades veresuhkrut vähem.

Pilt on illustratiivne. Foto: freepik.com

teavet. See on süsivesikute arvestuses
möödapääsmatu.
ELDÜ kogemusnõustaja ja toitumisterapeut Maire Vesingi on koos
tütre Merilin Vesingiga koostanud
raamatu „Tervist toetavad toidud.
Veresuhkrusõbralik kokkamine“. Iga
retsepti juures on ära märgitud süsivesikute ja kiudainete sisaldus. Raamat on seotud Maire ja Merilini kodulehega www.eritoitumine.ee, kust
leiab toitainete ja energia arvutamise
tabelid. Vajadusel saab need alla laa-

dida ning soovi korral koostisained
oma soovi korral välja vahetada või
koguseid muuta. Tulemuseks on uute
süsivesikute sisaldusega toitude retseptid.
Veresuhkrusõbraliku kokkamise käsiraamat on täis inspireerivaid
retsepte ja tarkusi, mida veresuhkrusõbraliku toitumise juures silmas pidada. Järgmisel päeval saimegi Maire juhendamisel valmistada madala
glükeemilise koormusega (GK) toite.
Lisaks jagati ideid maapirni, lill-

Abi ka haigla teabetoast
Koolituse viis Saaremaa Diabeediselts läbi Saaremaa Vallavalitsuse, Tervise Arengu Instituudi, Eesti
Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu/
Diabeedikooli, Kuressaare Haigla ja
teiste toetajate abiga. Tänu neile saime kõiki kolme koolitust pakkuda
tasuta.
Kuressaare haiglas on avatud teabetuba, mis pakub samuti tasuta abi.
Oodatud on kõik, kellel on seos diabeediga. Pakume praktilist abi ja
nõuandeid toimetuleku ning elukvaliteedi parandamiseks, samuti abivahendeid ja õpetust nende kasutamise osas. Pakume koostööd ja
partnerlust arstidele ja organisatsioonidele. Teabetuba ei paku aga
meditsiinilist nõu ega abi.
Saaremaa diabeediselts tegutseb
projektipõhiselt ja seetõttu on igasugune abi teretulnud. Seltsi saab aidata ka raha annetades: Saaremaa Diabeediselts EE482200221067165479.
Lisainfo tel 5286475, e-kiri: saare.diabeet@online.ee.
Ave Kaal
Saaremaa Diabeediseltsi projektijuht

Igal inimesel on
õigus elada
õnnelikult, vabana,
väärtustatuna

Aja jooksul on välja kujunenud sotsiaalsed ja ühiskondlikud väärtused,
hea ja halva kriteeriumid, mis meid
juhivad oma igapäevaste otsuste tegemisel. Vägivald ja võim teise inimese üle ei ole meie ühiskonnas hea
tava ega aktsepteeritud.
Lähisuhtevägivallast räägitakse ja
seda teatakse üha enam. Aga probleem on siiski suurem, kui välja paistab, eriti väikeses kogukonnas. Ohvril on keeruline rääkida oma elust
vägivaldses suhtes, mistõttu paljud
juhtumid jäävadki koduseinte vahele. Ohver on vägivallatseja poolt alavääristatud, tal on pidev hirm ja ta on
väga ebakindel. Tal on väga keeruline
toime tulla ühiskonna poolt antavate
hinnangute ja hoiakutega.
Vägivald on keeruline probleem,
mille märkamine, vähendamine ja
ennetamine on väga tähtis nii ühiskondliku kui ka inimese isikliku
turvalisuse tagamisel. Lähisuhtevägivald ei ole mitte ainult peresisene
probleem, vaid ka ühiskondlik, meie
kõigi probleem.
Vägivaldsetes peredes kasvavad
ka lapsed. Kui laps, kes elab sellises
peres, näeb ja kogeb vägivalda vanemate vahel, saab ta väga tõsise hingelise trauma. Pidevas stressi- ja
ohuolukorras elades omandab laps
käitumismudeleid, mida rakendab
tulevikus juba ise lapsevanema rollis
olles.
Väga harva on lähisuhtevägivald
ühekordne sündmus. See on pikaajaline korduva iseloomuga ja tsükliline
protsess. Vägivald tuleb suhetesse
hiilivalt. Ohumärke ei osata märgata ja hiljem on juba hilja ja võimatu
suhtest väljuda. Vägivallale järgneb
sageli leppimine ja vägivallatseja lubadused oma käitumist muuta. Seda
kõike, mis neis peredes toimub, on
kõrvaltvaatajal raske mõista.
Vägivallatseja soovib kontrollida
kõike, mis tema ümber toimub. Erinevate vägivallameetoditega allutab
ta teised inimesed oma tahtele. Nii
saavutab ta võimu. Vägivallatseja oskab suurepäraselt kontrollida oma
käitumist, see on tema tavapärane
käitumine.
Ohvrit saab aidata igaüks. Märgata, abistada ja julgustada ohvrit pöörduma abi saamiseks politseisse, ohvriabisse, naiste tugikeskusesse vms.
Oluline on reageerida, ohver ära
kuulata, toetada ja uskuda, probleemiga tegeleda. Lähisuhtevägivallaga
tegelemisel on oluline roll toimival
võrgustikutööl.
Saaremaal on naiste tugikeskus,
mis toetab ohvrit emotsionaalselt, pakub abi ja toetust lähisuhtevägivalla ohvriks langenud naistele
ja nendega kaasas olevatele lastele.
Tugikeskus osutab ööpäevaringselt,
telefoni teel või kohtumisel esmast
kriisinõustamist, juhtumipõhist
nõustamist, vajadusel psühholoogilist ja juriidilist nõustamist või turvalist ajutist majutust. Soovi korral võib
jääda anonüümseks.
23. novembril korraldab Saaremaa naiste tugikeskus konverentsi
„Vägivalla varjust välja“, millega soovime juhtida tähelepanu lähisuhtevägivallaga seotud probleemidele
väikeses kogukonnas.
Soovime, et ka Saaremaal märgataks ja mõistetaks enam probleemi
tõsidust. Konverentsil teevad ettekanded pühhoterapeut Kait Sinisalu,
kes räägib, miks on vägivaldsest suhtest raske väljuda.
Psühholoog Mariana Saksniit lahkab, kas lapsed on lähisuhtevägivalla
ohvrid või tunnistajad, ja riigiprokurör Karin Talviste tutvustab õigussüsteemide koostöövõimalusi.
Konverentsil osalemiseks on vaja
eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab kuni 9. novembrini lingil
tinyurl.com/yy65mjvs.
Konverentsist on võimalik vaadata
ka otseülekannet.
Kairit Lindmäe
MTÜ Saaremaa Naiste Tugikeskus
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arvestades võime olla rahul, et niigi
hästi läks.
Kindlasti ei peitu aga majutuse statistikas kogu tõde. Teadupärast ööbivad paljud Saaremaal käivad turistid
sugulaste-tuttavate-sõprade juures.
Välismaalaste puhul on uuringute
kohaselt tasuta majutuses ööbijaid
neljandik ja eestlaste osas suisa pooled saarel käijatest. Sugulaste-tuttavate juures majutujaid loendada on keeruline, kuid siinkohal annab mingi
ülevaate inimeste liikumisest praami
üleveostatistika.

Suve suurimad
üllatajad olid
leedulased
Kristina Mägi
turismispetsialist

Tänavune turismihooaeg on olnud
ettearvamatu. Statistikale otsa vaadates on näha ligi 100% langusi,
aga ka seninägematuid tõuse. Suve
koondnäitajad jäävad nende
äärmuste vahele.

Hooaja algus oli kõigi jaoks ootusärev. Kas inimesed üldse hakkavad
reisima? Kas Saaremaale ikka tullakse? Kas, kas, kas? Õhus oli palju
küsimusi. Kui tavaliselt on maikuus
turistid juba vaikselt liikuma hakanud, siis tänavu oli mai esimesel
poolel saar lukus ja ülearu palju
inimesi ei tulnud siia ka kuu teises
pooles. Majutuse statistika arvud
olid üsna nutused – eestlasi 81%
vähem kui mullu ning välismaalasi
suisa 98% vähem kui aasta tagasi.
Saabus juuni. Kõigi eestlaste
meeleheaks koos sooja suveilmaga.
Järjest kasvav igatsus reisimise järele ning piirangud välisreiside osas
ajasid eestlased kodumaal reisima.

Majutuse statistika arvud olid juba
mõnevõrra paremad kui mais. Külastajaid oli endiselt vähem, ent langus ei olnud enam nii suur – eestlasi
29% ja välismaalasi 73% vähem.
Domineerisid eestlased
Juulis jõudis majutuse statistika mõnes kategoorias juba plussi. Eestlasi
ööbis saarel 4% rohkem kui 2019.
aasta juulis. Välismaalaste ööbimiste statistika oli endiselt kindlalt miinuspoolel, näidates 49%list langust.
Üldisest langusest hoolimata leidus
väliskülaliste osas ka kasvutendentsi. Nimelt jõudis juulis Saaremaale
93% rohkem leedukaid kui mullu.
Augustis jõudis Saaremaale aas-

tatagusega võrreldes rohkem nii
leedukaid (+82) kui ka lätlasi (+5).
Sarnaselt juulile kasvas augustis ka
majutatud eestlaste arv ja seda suisa
18%. See tähendab, et augustis ööbis
Saare maakonna majutusasutustes
19 329 eestlast, mis on rohkem kui
kunagi varem augustikuus.
Suve (mai-august) majutuse statistika kokkuvõtteks saame öelda,
et prognoosidele vastavalt domineerisid sel aastal turistide hulgas

ülekaalukalt eestlased. Lätlasi oli
veerandi võrra vähem (-25%) kui
mullu ja leedukate arv kasvas tublisti (+29%). Kõige valusamalt andis tunda senise suurima välisturu,
soomlaste, suur langus (-66%).
Aasta varasemaga võrreldes oli
saartel majutatuid sel suvel kokku
33% vähem ja majutusteenuse müügist saadav tulu kahanes samas suurusjärgus. Hõiskamiseks erilist põhjust ei ole. Samas, üldist olukorda

Puhas keskkond ei püsi iseenesest

R

eisijate harjumused on muutumas, eriti just käesoleva aasta
sündmuste valguses. Üha rohkem otsitakse puhast keskkonda, autentseid maitseid; soovitakse kogeda
uusi elamusi, kultuuriliselt teistsuguseid paiku.
Saare maakond valiti hiljuti rahvusvahelise säästvat turismi arendava
organisatsiooni Green Destinations
poolt maailma TOP 100 kestlike sihtkohtade nimekirja.
Tänavu kevadel ja suvel viis Euromonitor International läbi uuringu reisijate tulevikueelistuste kohta.
60% vastanutest soovivad lähiaastatel
reisida turvalisse sihtkohta. Skandinaaviamaades on nende arv lausa
70%. Üha enam soovitakse kohapeal
kogeda autentseid ja erilisi elamusi.
Üle poolte vastajate jaoks on oluline
reisida võimalikult väikest ökoloogilist jalajälge jättes ning reisida jätkusuutlikku sihtkohta.
Kestlikuma tuleviku nimel
Missugune sihtkoht on jätkusuutlik
ehk kestlik? Jätkusuutlikkust tuleb
vaadelda tervikuna. Tähelepanu tuleb pöörata nii loodushoiule kui ka
kultuuriliste eripärade säilitamisele,
aga ka kohalike elanike heaolule ja
ettevõtluskeskkonna arengule. Need
on vaid mõned näited. Üldiselt tähendab see, et tegutseda tuleb nii,
et ka järgnevad põlvkonnad saaksid
kogeda seda elukeskkonda, mis on
meil praegu.
Eelnevad põlvkonnad on pärandanud meile puhta keskkonna ja loonud vaid meile omaseid traditsioone. Saaremaa koos teiste Lääne-Eesti
saartega on nüüdseks juba 30 aastat
kuulunud UNESCO biosfääri programmialale „Inimene ja biosfäär“.
See tähendab, et saarlased on elanud
kooskõlas loodusega. Tegutsegem
selle nimel, et see ka jätkuks.
Green Destinationsi kriteeriumid
on heaks aluseks mõtlemaks läbi ja
arendamaks sihtkohtasid just kestlikuma tuleviku nimel. Soovime ju,
et siinne kultuuriline eripära säiliks
ning et meie kultuuriväärtusi saaks

imetleda ka saja aasta pärast. Praegu
on meie eeliseks kaunis looduskeskkond ja hõre asustustihedus – väärtused, mis muutuvad maailmas üha
olulisemaks.
Probleeme tuleb ennetada
Mis saab siis, kui mõnekümne aasta
pärast sajad tuhanded inimesed reisivad just siinsetele saartele, et nautida
seda rahu ja vaikust? Peame mõtlema, kuidas ennetada ülerahvastatust
turistide poolt. Praegu tundub see
kauge tulevik, kuid probleeme tuleb
ennetada, mitte hakata hiljem tagajärgedega tegelema. See on vaid üks
punkt sajast Green Destinationsi
kriteeriumist, mis suunab mõtlema
sihtkoha tervikliku arengu peale.
On hea meel, et ka suured ettevõtted ja ettevõtmised mõtlevad jätkusuutlikult ning panustavad kestlikku
arengusse. Näiteks ehitas TS Laevad
parvlaeva Tõll ümber hübriidpraamiks, mis hakkas opereerima sel
aastal. Praam kasutab nüüd ligi 20%
vähem diislikütust ja selle võrra väheneb ka õhku paisatav süsihappegaasi kogus.
Lisaks väheneb veealune vibratsioon ja müratase, mis omakorda
loob parema elukeskkonna vees elavatele olenditele. Elamusfestival I
Land Sound tegeleb keskkonnateadlikkuse tõstmisega festivali ajal ja ka
selle väliselt. Festivalil sorteeritakse
prügi, ei kasutata plastiknõusid ja
korjatakse kokku suitsukonid. Need
on vaid mõned näited. Suitsukonidest valmistati sel aastal surfilaud, et
näidata, kui suur hulk prügi hoiti ära
sattumaks Läänemerre.
Green Destinationsi tunnustus ei
tähenda, et oleme täielikult jätkusuutlik sihtkoht, vaid et mõeldakse
ja tegeletakse aktiivselt parema elukeskkonna loomisega. Tuleb meeles
pidada, et ükski sihtkoht ei ole täielikult keskkonnasõbralik. Meil on,
mille suunas edasi püüelda.
Riine Rander
turundusjuht

Suur huvi saarele sõita
Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
Sirle Arro ütles: „Saartele kehtestatud piirangute kadumise esimesed
päevad näitasid kohe suurt huvi
saartele liikumise vastu ja olime
ise mahtude taastumise osas optimistlikud. Kokkuvõttes on aga
kriisijärgne taastumine läinud üle
ootuste hästi.“
Aastatagusega võrreldes on praamireisijate arv sarnaselt majutusega vähenenud, aga langus on väiksem (-17%) kui majutuse statistika
puhul.
Mis saab edasi? Seda ei tea keegi.
Kindel on see, et turismisektor on
praegu oluliselt teine, kui see oli aasta või kümme tagasi. Välisturistide
arv on kõikjal märgatavalt langenud.
Mida kaugemalt tulijad, seda suurem langus on. Reisitakse kodumaal
või naaberriikidesse. Grupireisidele
eelistatakse individuaalreise. Tõenäoliselt jäävad need trendid kehtima üsna mitmeks aastaks. Rahvusvaheliste prognooside kohaselt
võtab turismisektori täielik taastumine 2–5 aastat.

TASUB TEADA
Saaremaa ekspertgrupp kutsub
üles esitama maakondlike
aastapreemiate kandidaate

S

aaremaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid maakonna kultuuri- ja
spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks. Preemia kandidaadiks
võib esitada maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.
Kultuuripärl 2020
Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja
spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Saaremaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2020. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel
silma paistnud.
Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia
Preemiaga tunnustatakse maakonna kultuuritegelasi ning jäädvustatakse
Hendrik Krummi mälestust. Preemia kandidaadiks saab esitada Saare
maakonnas pikaajaliselt tegutsevaid väljapaistvaid loomeisikuid, kultuurielu edendajaid ja kollektiive.

Peamine põhjus, miks Saare maakonda reisitakse, on siinne loodus, rahu ja
vaikus. Foto: Karel Otstavel
Meil on väga hea meel, et Saaremaa liitus
koos veel kuue Eesti sihtkohaga Roheliste Sihtkohtade programmiga. Saaremaa
on juba kestliku turismi tutvustamisega
tähelepanu pälvinud nii meie põhjanaabrite juures kui ka Green Destinationsi
võrgustikus. Kestliku turismi väärtused
ei kõneta enam väikest kliendigruppi,
vaid see on muutumas reisijate üldiseks
ootuseks. Seepärast on meie eesmärk,
et kogu Eestit oleks võimalik tutvustada
kestliku sihtkohana, kus väärtustatakse keskkonnahoidlikku elukeskkonda,
autentset kultuuri, kohalikku toitu ning
kohalikule kogukonnale omast elulaadi.
Imbi Lepik-Martinson
EASi Kvaliteedisüsteemi
koordinaator ja Roheliste
sihtkohtade projektijuht

Elutööpreemia
Preemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise
või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia kandidaadiks saab esitada
Saare maakonnas pikaajaliselt tegutsevaid väljapaistvaid loomeisikuid ja
spordielu edendajaid.
Aastapreemia
Preemiaga tunnustatakse loome- ja spordiinimesi, kes on 2020. aastal
Saaremaal mõjutanud vastava valdkonna arengut ja aidanud kaasa maakonna tuntusele. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada nii füüsilise kui
juriidilise isiku.
Saaremaa ekspertgrupp ootab kuni 20. novembrini e-posti aadressil
saaremaa@kulka.ee vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, kus on:
•lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest
•kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post).
Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Ühele preemiale võib esitada korraga ainult ühe kandidaadi.
Kultuuripärl ja Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia antakse välja
koostöös Saaremaa Vallavalitsusega.
Lisateave: Tea Rauk, tel 5198 2355, e-post
saaremaa@kulka.ee
Enne ettepaneku esitamist tutvu ka Saaremaa ekspertgrupi raha jagamise korraga
veebiaadressil www.kulka.ee/ekspertgrupid/saaremaa.
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Leisinoored.KUUR alustas tegutsemist uutes ruumides

S

uvel alustas Leisis tegevust õuenoortekas
Leisinoored.KUUR. Põnev nimi tuleneb
sellest, et terve suve tegutsesime Melsase hoovis kuuri ees, aga ega tali taeva jää ning
külmaks perioodiks tuli noorteka meeskonnal
lahendus leida.
Koolivaheajal avasimegi koostöös Saaremaa
vallaga Coopi poe teise korruse ruumides uue
noortekeskuse, kus ootavad mõnusad ja valgusküllased ruumid, mis võimaldavad noortel
end vabalt ja hubaselt tunda. Uute ruumide
sisustamine oli meile põnev teekond. Tänu
Saaremaa vallale ja Leisi kogukonnale oleme
jõudnud siia, kus me täna oleme. Meil käisid
abis vabatahtlikud ehitajad, tapeetijad, köögi ja
riiulite paigaldajad, kohalikud noored aitasid
kuurist õuenoorteka asjad ära tuua ning uues
kohas riiulitesse sättida.
Ainulaadne koht seinamaalingutega
Kunstnik Mirjel Reitsnik muutis seinamaalingutega meie noorteka eriliseks ja ainulaadseks
kohaks. Oleme suured taaskasutuse sõbrad
ning noortekas oleva mööbli kohta sobib tabav
ütlus – sinu vana võib olla kellegi uus! Taaskord
saime kinnitust, et meie ümber on võimas kogukond ning koostöös peitub jõud!
Esimene tutvumisnädal möödus noortekas
väga meeleolukalt. Tee noortekasse leidsid
nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud. Uued

päeval nädalas. Esmaspäeviti hakkab noortekeskuses toimuma kokandusklubi, kolmapäeviti saab end inglise keeles proovile panna – hakkame tutvustama maailma erinevaid
kultuure ning kutsume külla Saaremaal elavate
teiste rahvuste esindajaid. Neljapäeviti saab
tekstiilikursusel oma sisemise kunstniku valla
lasta ning üle nädala toimuvad loovustunnid
loovterapeudi juhendamisel. Meie eesmärk on
eelkõige kaasata Leisi piirkonna noori, kuid
osalema on oodatud ka kõik teised huvilised.

Noortekeskuse avamispidu: Kadri Kanemägi, Kerttu Seema, Jane Süld. Foto: Erakogu

ruumid on sobilikud ka erinevate ürituste
korraldamiseks ning esimesel nädalal toimus
noorteka ruumides juba kaks sünnipäeva! Sünnipäevaliste tagasiside oli väga positiivne ning
saime juurde häid mõtteid, kuidas ruume veel-

gi otstarbekamalt kasutada.
Noortekeskuse sisulise poole pealt on meil
palju ideid ja plaane. Soovime, et lõbusad tegevused oleksid tasakaalus sügavamate teemadega. Esialgu oleme noortele avatud kolmel

Kaasame ka lapsi ja täiskasvanuid
Leisinoored.KUUR eestvedajad mõtlevad lisaks noortele ka väiksematele lastele ja täiskasvanutele. Teisipäeviti hakkavad toimuma
noortekeskuse ruumides koduste laste mänguhommikud ning ka täiskasvanutele on plaanis
korraldada erinevaid kursusi. Tekstiilikursus
täiskasvanutele alustab juba 5. novembrist.
Leisi noortekeskuse juhendajateks on Leisi kooli huvijuht Jane Süld, Leisi kooli inglise
keele ja tantsuõpetaja Kadri Kanemägi ning
lasteaia- ja klassiõpetaja haridusega koduõpetaja Kerttu Seema. Lisainfo saamiseks külastage meie Facebooki ja Instagrami lehte Leisinoored.KUUR või võtke meiega ühendust
leisi.noored@gmail.com, tel 5358 6674.
Kerttu Seema

SAAME TUTTAVAKS
Kärla teenuskeskuse
juhataja Tiina Luks

22. oktoobrist töötab Kärla teenuskeskuse juhatajana Tiina Luks, kes asendab senist juhatajat Krisela Uussaart tema lapsehoolduspuhkuse ajal.
Tiina on töötanud nii Kärla kui ka Lääne-Saare valla vallavanemana ja olnud Saaremaa valla loomisest alates kuni teenuskeskuse
juhi kohale asumiseni vallavolikogu liige.
Kärla kandiga on Tiina Luks seotud oma
abikaasa kaudu. Tiina ise on sündinud
ja
kasvanud Kuressaares, kuid tema
emapoolsed vanavanemad on
pärit Tõrise külast ning isa
Pihtla vallast Tõlluste külast
ja Sõrvest.
„Teadsin juba lapsena,
et kunagi elan maal, sest
mu parimad suved möödusid maal vanaema juures,“ räägib kahe poja ema
Tiina, kelle kodu on nüüd
Kõrkkülas.
Koolis käis Tiina algusest lõpuni Saaremaa
ühisgümnaasiumis.
Kahel korral on ta
lõpetanud Tallinna Pedagoogilise
Seminari, seda
1997. ja 2005.
aastal, mõlemal
korral noorsootöötaja eri-

ala. „Esimesel korral ei antud sellele erialale
kõrgharidust, seepärast tuli hiljem töö kõrvalt
uuesti õppima minna,“ selgitab ta.
Tiina esimene töökoht oli haridusministeeriumis noorsoo- ja huvihariduse osakonnas,
kus ta alustas referendina ja jätkas eksperdina – tema üheks ülesandeks oli muide noorte
maakondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste
(tänaste Rajaleidjate eelkäijate) struktuuri väljatöötamine.
Pärast ministeeriumi Tartusse viimist töötas ta lühikest aega Eesti Noorsootöö Keskuses
välissuhtluse alal. „Siis oli mul suur õnn Saaremaale tagasi tulla, sest teadsin Tallinnasse kooli
minnes alati, et n-ö päris elu saab mul olema
Saaremaal. Olen tänulik toonasele Kuressaare Linnateatri juhile Kutt Kommelile, kes
mind teatrisse tööle kutsus.“
Aasta hiljem kandideeris ta juba Kuressaare linnavalitsusse kultuuri- ja
noorsootöönõunikuks ja pärast lapsehoolduspuhkust alustas tööd hoopis
meedias, Saarte Hääle (toonane Oma
Saar) peatoimetajana. „See oli samuti
äärmiselt põnev aeg, ka väga pingeline, see aeg on mind juhina õpetanud ja kasvatanud väga palju,“
tõdeb Tiina Luks.
Pärast 4,5 aastat intensiivset leheaega järgnes
rahulikum periood Kärla kooli raamatukoguhoidja-sekretärina.
„Tänu sellele sain lähedalt näha ühe maakooli hingeelu, mis
mind hilisemas töös,

VALD ARVUDES
Tänavu kümne kuuga
on elanike arv kasvanud

Oktoobris sündis Saaremaa vallas 29 last
ja suri 40 elanikku, loomulik iive -11. Valda asus elama 62 ja lahkus 92 inimest (rändesaldo -30). Seega vähenes valla elanike arv
oktoobris 41 elaniku võrra.
Aasta esimese kümne kuuga on valda sündinud 274 last (2019. aasta samal perioodil
304), surnud on 345 elanikku (2019. a samal
perioodil 328). Seega loomulik iive on -71
(2019. a samal perioodil -24).
2020. aasta jooksul on valda elama asunud
717 (2019. a samal perioodil 615) ja lahkunud 579 (2019. a samal perioodil 525) inimest. Rändesaldo on +138 ( 2019. a samal
perioodil 90).
Kümne kuuga on valla elanikkond kasvanud 67 inimese võrra, eelmise aasta 10 kuu
näitaja oli peaaegu sama (+66).
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

usun, on palju aidanud.“
Hiljem ongi ta töötanud Kärla ja Lääne-Saare
vallavalitsustes.
„Praegusele ametikohale kandideerimisel
oli tegelikult palju eeliseid, kuigi ma kaalusin
kandideerimist üsna tõsiselt. Tuttav töö, tuttav piirkond, kodulähedus, ja minu jaoks on
see seotud teatavate väljakutsetega, mis ei tohiks lasta rutiini tekkida,“ kirjeldab Tiina Luks.
„Oluline on võimalus olla oma piirkonnale ja
selle arengule igapäevatöös kasulik. Lisaks suurepärane võimalus näha, kuidas see uus organisatsioon seestpoolt paistab.“

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Karoliina Roomets

2. novembrist töötab valla sotsiaalhoolekandeteenistuse sotsiaaltöö peaspetsialistina Karoliina Roomets, kes asendab sellel kohal lapsehoolduspuhkusele suundunud Teele Talk-Kõdarit.
Karoliina on sündinud ja kasvanud Kuressaares ning lõpetanud Saaremaa ühisgümnaasiumi. Praegu õpib ta Tartu ülikooli Pärnu
kolledžis sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldust ning pooleli on tal veel kogemusnõustaja
koolitus.
„Sellisel nõustamisel pakutakse oma kogemuslikku, emotsionaalset ja praktilist tuge,“
tutvustab Karoliina. „Kogemusnõustaja ei ole
terapeut, vaid on hea kuulaja ja teab, kelle poole pöörduda, kui nõustatav vajab lisatuge.“
Kuigi Karoliina on varem lõpetanud Kuressaare ametikoolis ärikorralduse eriala ja enne
seda Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis turismikorralduse eriala, on huvi sot-

siaaltöö ja sellega seonduva vastu olnud tal
juba keskkoolist saati, kuid tema jaoks oli oluline enne selle ala õppimist elu näha ja kogemusi saada.
„Minu soovi kandideerida sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikohale toetasid tänavu sügisel
alustatud õpingud sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal ning kogemusnõustaja kursused. Tänu sellele olen kursis valdkonnas toimuvaga ning annan hea meelega
omapoolse panuse meie valla sotsiaalsüsteemi.
Soovin pakkuda professionaalset tuge ja nõu
ning uusi mõtteid kohalikule hoolekandeteenistusele,“ räägib
Karoliina.
Karoliina
peres kasvab ka ks
tüt ar t j a
grifoonikutsikas.

SPORT
Koolisport on
jõudsalt startinud

Liikuv laps on meie kõige suurem vara! Niimoodi mõeldes võib julgelt öelda, et oleme õigel teel.
Mina käisin koolis 90. aastate alguses Tallinnas ning siis oli kõik see, mis puudutas koolidevahelist proovilepanekut, äärmiselt tagasihoidlik. Kuigi ajad olid hoopis teised ning võimalusi
ja vahendeid palju vähem. Nüüd saan aga vaadata rahulikult koolispordi kalendrisse ning
tõden, et tegelikult ei ole alade mõttes midagi eriti muutunud. Meil on jalgpall, korvpall,
võrkpall, orienteerumine, krossijooks, teatejooks jne. Loomulikult ei saa märkimata jätta rahvastepalli, mis väljakul kirgi kütab. See
tähendab aastas pea 40 erinevat võistlust pluss
erinevate klubide poolt korraldatavad võistlused, ja seda kõike koolide kehalise kasvatuse
õpetajate, treenerite ning spordiliidu koostöös.
Kõik toimub koordineeritult ning koostöö
meie tublide kehalise kasvatuse õpetajate vahel
toimib järjest paremini. Ka on olukord võist-

Kärla teatekrossi autasustamine. Foto: Rasmus Tüüts

luste kohapealt väga hea.
Kui vanasti oli meie peamiseks mureks vahendite ja taristu puudus, siis nüüd on selleks
ekraanid ja mugavus. Meie õpetajad näevad
väga palju vaeva, et motiveerida noori osalema
erinevatel võistlustel. Mida rohkem me saame
aga lapsi ja noori liikuma, seda tervem tulevik
ootab neid ees.
Koolisporti ehk sportlikke tegevusi koolides,
koolidevahelisi võistlusi ning teisi õpilaste kasvatuslikke eesmärke teenivaid sportlikke üritusi korraldab Saare maakonnas MTÜ Saaremaa
Valdade Spordiliit.

Sügishooajal on toimunud juba valikorienteerumine Orissaares, SÜG-i XXI sügisjooks Kuressaare tervisepargis, heategevuslik
teatejooks Kuressaares ja Liival, Euroopa spordinädala raames kettagolfi päev ja loomulikult
teatekrosss Kärlal. Tulemas on veel rahvastepall
ja korvpall Orissaares ning sisekergejõustiku
meistrivõistlused Kuressaare spordihoones.
Täpsem info ja tulemused www.saaremaavald.ee/koolisport.
Rasmus Tüüts
sporditööspetsialist
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Kaugtõlketeenust viipekeelsetele
inimestele pakutakse ka laupäeviti

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) jätkab kaugtõlketeenuse pakkumist kuulmislangusega viipekeelsetele inimestele, kellele on määratud vähenenud töövõime. Teenust saab senise viie päeva asemel
kasutada ka laupäeviti.
SKA tõlketeenuse projektijuhi Timo Hansmani sõnul kasutatakse kaugtõlget kõige enam igapäeva- ja tervishoiuteenustes,
samuti tööalaseks suhtluseks ning suhtlemiseks riigi ja kohalike
omavalitsustega. Eestis on kuni 1500 inimest, kes vajavad kuuljatega suhtlemiseks regulaarselt viipekeeletõlgi abi.
Kaugtõlke kasutamiseks ei tule eelnevalt aega broneerida, kahjuks praegu on teenust võimalik kasutada vaid tööealistel kurtidel.
Kaugtõlketeenuse osalised ei pea asuma samas ruumis. Tõlgiga
kontakti saamiseks on vaja internetiühendust ja veebikaameraga
arvutit või nutiseadet. Kaugtõlketeenust pakutakse Skype’i vahendusel ja seda saab kasutada esmaspäevast reedeni kell 9–17 ning
laupäeviti kell 10–16.
Teenust pakuvad Tartu Viipekeeletõlgid MTÜ ja Viipekeeletõlkide OÜ. Teenuse saamiseks tuleb Skype’is üles otsida kasutaja
„kaugtõlge“. Kurtidele on teenus tasuta. Lisaks pakub SKA vähenenud töövõime ja kuulmislangusega inimestele kirjutustõlketeenust. Teenuse ajal on tõlk inimese kõrval ning sisestab kuuldava
teksti ekraanile, kust teenust vajav inimene seda lugeda saab.
Tõlketeenuse pakkumist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist
(ESF). Lisainfot kaugtõlke ja kirjutustõlke kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

TEATED

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Saaremaa vallas asuva 15 kinnisasja müügiks. Pakkumiste
esitamise tähtaeg on 02.12.2020. Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas
aadressil riigimaaoksjon.ee.
Jätkuvalt on saada tasuta täitepinnast Kuressaares Ringtee 9 krundil. Kodanikel, kellel on soov oma krunti täita nii, et naabritele sellega liiga ei tee, võtta ühendust marek.koppel@kuressaare.ee.
Pinnase pealelaadimine ja vedu ei ole tasuta. Kui kodanikel on
häid mõtteid, kuidas mäge kohapeal eksponeerida, siis anda sellest
samuti vallale teada.
Marek Koppel
Kuressaare Linnamajanduse juhataja
Sepa tänaval ja Pikal tänaval osaliselt muutub liiklus ühesuunaliseks
Vallavalitsus teavitab, et liikluskorraldus muutub Kuressaares Sepa
tänaval kogu ulatuses ja Pikal tänaval lõigul Turu-Tolli ühesuunaliseks (v.a jalgratturitele). Muudatusest tulenevalt paigaldatakse
tänavatele ka uued liiklusmärgid.

Saaremaa Teataja

Kuressaare 10. fotopäev

Laupäeval, 14. novembril kell 12–18 toimub Kuressaare
kultuurikeskuses suur pildistamise õppepäev, kus pearõhk on loodusfotograafial. Palusime kümnel Eesti fotograafil jutustada loo
oma kogemusest pildistamisel, sellest saime inspiratsiooni koostada liimköites 36-leheküljeline raamat „Kogemus kõneleb“, mida
esitleme fotopäeval. Kõigil huvilistel on soodne võimalus saada
10 euro eest raamatu omanikuks, millega saab toetada järgmise
fotopäeva toimumist.
• Kell 12 alustame kultuurikeskuses näituste piduliku avamisega.
Andrei Reinol – „Eesti loodusmaastikud“, Arbo Rae – „Elumaastikud“, Ain Kimber – „Mees nagu orkester“, Sigrid Osa – „Püütud
unenäod“.
• Kell 13–13.30 Nikon valgustab Sind fotoalal! Rene Mitt Fotoakadeemiast.
•Kell 13.30–14.45 Jälgi päikese liikumist!
Maastiku- ja reisifotograaf Arbo Rae, kes ei suuda loodusmaastike
värvidest ja kujunditest mööda vaadata. Loodusfotograaf Ingmar
Muusikus räägib loo, kuidas nad kirjanikust sõbraga suvelõpu muutustest raamatu „Armas augustine“ koostasid.
•Kell 14.45–15.00 muusikaline vahepala.
• Kell 15.15–16.00 digitaalajastu plussidest ja miinustest fotograafias ja seal levivast nakkusohust räägib meile Aivar Pihelgas.
• Kell 16.15–17.30 Lend looduses – valgus ja vari joonistavad
pildi.
Kogenud loodusemees ja kõrgelt hinnatud fotograaf Urmas Tartes
viib meid maailma, mida käsitleb märksa laiemalt, alates filosoofilisest küsimusest, mis üldse on loodusfoto. Lisaks näitab põnevat
pildiprogrammi. Võimalus lehitseda ja osta Tartese koostatud Putukakalendrit aastaks 2021.
•Kell 17.30–18.00 10. fotopäeva lõpetamine, muusikaline etteaste Martin Vesbergilt.
Lisainfo: Facebookis Kuressaare fotopäeva lehel
Õie Õll
MTÜ Meremaa
projektijuht

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja
avalikud konkursid järgmistele ametikohtadele:
SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA
Kandideerimise tähtaeg: 18. november 2020
MAJANDUS- JA HALDUSOSAKONNA JUHATAJA
Kandideerimise tähtaeg: 15. november 2020
VALJALA RAHVAMAJA JUHATAJA
ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks
lapsehoolduspuhkuse ajal
Kandideerimise tähtaeg: 13. november 2020
ORISSAARE SPORDIHOONE JUHATAJA
Kandideerimise tähtaeg: 20. november 2020
Kandideerimise täpsete tingimustega saab tutvuda
veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised

Orissaare Lasteaed Päikesekiir
ootab oma meeskonda 1,0 ametikohaga
LASTEAIAÕPETAJAT sõimerühma
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks).
Tööle asumise aeg on 18. november 2020.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 13. novembril
e-mailile orissaare.lasteaed@saare.ee
Täiendav info tel 5326 8686
Kuressaare Gümnaasium
võtab alates jaanuarist 2021 konkursi korras tööle
KLASSIÕPETAJA 1. KLASSILE
(lapsehoolduspuhkusel viibiva õpetaja asendajaks).
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 01.12.2020
aadressil Kuressaare Gümnaasium, Nooruse 1, 93815 Kuressaare
või digiallkirjastatult e-aadressil kool@oesel.edu.ee
Täiendav info toomas.takkis@oesel.edu.ee

VALD MÜÜB

Pamma külas Väike-Kurve kinnistu
Saaremaa Vallavalitsus müüb Osta.ee portaalis Pamma külas Väike-Kurve kinnistu (registriosa number 3424434, katastritunnus
40301:005:0655, pindala 4837 m², maa sihtotstarve elamumaa).
Kinnistul asub kahekordne puidust kapitaalremonti vajav kortermaja
(ehitisregistri kood 120691370, ehitisealune pind 204,6 m², kolme
1-toalise, kahe 2-toalise ja kolme 3-toalise elamispinnaga). Enampakkumine lõpeb 16. novembril kell 12. Alghind on 8400 eurot,
tagatisraha 840 eurot. Lisainfo: www.saaremaavald.ee/vald-muub;
tuuli.partel@saaremaavald.ee, tel 4525171; tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 4525107, 5208011.

Liiva-Putla külas Valli kinnistu
Saaremaa Vallavalitsus müüb Osta.ee portaalis Liiva-Putla külas Valli kinnistu (registriosa number 1623834, katastritunnus
59201:001:0543, pindala 14823 m², maa sihtotstarve maatulundusmaa). Kinnistul asub ühekordne puidust kapitaalremonti
vajav elamu (ehitisregistri kood 121289367, ehitisealune pind 160
m²). Enampakkumine lõpeb 19. novembril kell 12. Alghind on 9800
eurot, tagatisraha 980 eurot. Lisainfo: www.saaremaavald.ee/valdmuub; tiit.rettau@saaremaavald.ee, tel 452 5154, 501693; tiit.
pold@saaremaavald.ee, tel 4525107, 5208011.

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Eikla rahvamaja
7. novembril kl 13 kino „O2“. Pilet 3.50 / 5 €.
Ringid: esmaspäeval kl 17–19 lastering, juhendaja Marina Saukonen; kolmapäeval kl 14–17 täiskasvanute käsitööring;
kl 14–16.30 keraamikaring. Tasu 5 €/kord, juhendaja Viia Rohtla.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
6. novembril kl 12 ja kl 19 kino „O2“. Pilet 5 €, sooduspilet 3.50 €.
15. novembril kl 17–19 makramee töötuba algajatele, juhendaja Kaie Kesküla. Töötoas valmib lillepotihoidja, võta kaasa väiksemat sorti lillepott . Osalustasu 3 €, lastele 2 €.
21. novembril kl 18 hingedeaja muusika- ja valgusrännak RÄNDAJA Indrek Tammojaga. Pilet 5 €.
22. novembril kl 15 Kindakirja kohvik. Maarika Naagel tutvustab
oma käsitööna valminud rahvariiete komplekti. Kohvilauas arutame
kogukonna koostöös valmiva kindakirjas lapivaiba kudumist.
29. novembril kl 14–17 rookrooni meisterdamise töötuba Urmas
Veersalu juhendamisel. Osalema on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud. Osalustasu 3 €.
INFO kõikide sündmuste kohta tel 452 5183.
Kihelkonna rahvamaja üritus on võimalus, mitte kohustus. Austame
üksteise valikuid – kui kahtled, jää koju!

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
7. novembril kl 14 9. pereansamblite festival.
13. novembril kl 11–15 Pöide ja Orissaare piirkonna väärikate
pidulik pärastlõuna. 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.
14. novembril kl 11 MUHU DIASPORAA Orissaares.
19. novembril kl 10.30 tantsuetendus GOOD RUN Orissaare spordihoones.
20. novembril kl 17 kinoõhtu „Vitamiin“ – dokumentaalfilm tuntud
ansamblist, kohal autor ja veel filmiga seotud inimesi.
26. novembril kl 19 MANDI TRIO kontsert, piletid eelmüügis kultuurimajas.
29. novembril kl 17 kuusetulede süütamine alevi kuusepuul. Teadusteatri Archebaldis vabaõhuetendus.
1. detsembril kl 14 ja 19 kino „Hüvasti NSVL“.

PÖIDE
Kõrkvere seltsimaja
8. novembril kell 16 Karja rahvamaja näiteringi esituses Kati Traumanni „90ndad – (segaste) võimaluste aeg“. Lavastaja Krista Kütt.

Kavandi seltsimaja
22. novembril kl 14 Salme Vallateater etendusega „Pink“. Pääse 5
€ kohapeal.

Kuressaare kultuurikeskus
Saalis Saaremaa Kunstiklubi 42. sügisnäitus, avatud 12. detsembrini.
Esimesel korrusel Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti eelnäitus „Plats. Väärikas kahanemine. 8 linna“. Avatud 12. novembrini.

Pärsama rahvamaja
15. novembril kl 15 sünnipäevapidu. Muigud 10-aastane. Kontsert, tort, kohv. Kõik kingitused oodatud!
19. novembril kl 19 Tiia Selli teatritükk REDEL Kärla näiteseltsi
esituses. Lavastaja Marika Paas. Osades Aina Aavik, Sinika Kabi,
Hannes Tali. Pilet 5 €.

PIHTLA
Sandla rahvamaja
11. novembril kl 18.30 töötuba „Looduse vägi minuga”. Valmistame tahke deodorandi (8 €/in) ja kaitsva käevõru (10 €/in), juhendaja Heler Põld. Registreerimine 10. novembrini tel 5302 5620.
14. novembril kl 19 Kuressaare Teatri etendus „Shakespeare’i kogutud teosed”.
Piletid 14 ja 17 €, müügil Piletimaailmas, Kuressaare Teatris ja Sandla rahvamajas.
Grupisoodustusega (a´12 €) piletite müük (alates 10 piletit korraga) ainult kassadest.
Avatud teatrikohvik. Info tel 5302 5620.
25. novembril kl 18.30 „Külade mälumängu kolmapäev” I etapp.
Ootame 3-liikmeliste võistkondade aktiivset osavõttu Pihtla piirkonna kõikidest küladest.
Registreerimine 23. novembriks tel 5559 0282, pihtla.sport@saare.ee Raili Rüütel.
8. detsembril kl 19 Salme Vallateatri etendus „Saar”, lavastaja
Maire Sillavee. Pääse 5 €.
Teisipäeviti algusega kl 18.30 toning-treening, juhendaja Marili Otstavel, treeningul osalejate lastele avatud samal ajal mängutuba, juhendaja Annely Õisnurm.

LÜMANDA
Taritu raamatukogu
30. novembril kl 13 kõneleb Ena Mets teemal „Loodus, minu kodu“.

Kõljala külamaja
8. novembril kell 13 Karja rahvamaja näiteringi esituses Kati Traumanni „90ndad – (segaste) võimaluste aeg“. Lavastaja Krista Kütt.

KÄRLA
Kärla rahvamaja
13. novembril kl 19 Belgia lõõtsamehe HARTWIN DHOORE plaadiesitlustuur „Waterman“. Pilet 5 €.
22. novembril kl 14 Alle-Saija Teatritalu krimipõnevik „Täpselt
nagu roos“. Lavastaja Tarmo Kruus. Pilet 7 €.
LEISI
Karja rahvamaja
Kuni 31. detsembrini näitus „Lapivaip 100. Minu Eesti täna“.

SALME
Salme rahvamaja
17. novembril kl 14 ja kl 19 Salme kinotoas uus eesti film „O2“,
pääse 5 € kohapeal.
21. novembril kl 19 Alle-Saija Teatristuudio Põlvamaalt etendusega „Täpselt nagu roos!” Krimipõnevik! pääse 7 € kohapeal. Vaheajal
kohvik.
KURESSAARE
Ajamaja galerii
Harrastajate näitus „Julge samm“, avatud 25. novembrini.

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 21. novembrini.
Kuressaare Teater
7. novembril kl 19 Improteater IMPEERIUM „Romantiline komöödia“.
13. novembril kl 19 Kuressaare Teater „Röövsaak“.
16. novembril kl 19 Endla Teater „Tantsutund“.
17. novembril kl 18 Endla Teater „Tantsutund“.
21. novembril kl 19 Kuressaare Teater „Shakespeare’i kogutud
teosed“.
Kuressaare spordikeskus
Kuressaare linna tervisespordisarja Liikudes Tervemaks etapid:
11. novembril kl 18–19 väikeses saalis TUND SPORDIKESKUSES,
lihastreening Kajaga. ÜRITUS TASUTA!
15. novembril kl 11–12.30 väikeses saalis PÄEV SULGPALLIGA, V
taseme treener Riina Otsasoni juhendamisel. ÜRITUS TASUTA!
Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee
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12. NOVEMBER KELL 19
KURESSAARE KULTUURIKESKUSES

Mrj(FN)Kipel, lul

Aex(DN)
ønso, ktar

PILETID: 10/8/4€

ja Kuressaare kultuurikeskuses

Hingedekuu Kuressaare päevakeskuses
N 5. novembril kell 11.30 Kuressaare
Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
R 6. novembril kell 13 laulame Mariniga tuntud laule.
E 9. novembril kell 15 mälumäng.
Mängujuht Helmut Sääsk.
K 11. novembril kell 12 laulame neid
laule jälle Elja Parbuse juhendamisel. Jaak
Joala 70.
R 13. novembril kell 13 kohtumine
Kuressaare teatri juhi Piret Raugaga.
E 16. novembril pakub tasuta õigusabiteenust eakatele advokaadibüroo A.
Ratnikov & Partners advokaat Kaupo
Kask. Vajalik eelnev registreerimine tel
551 5583.

K 18. novembril kell 13 Kalle Kesküla
loeng „Salme laeva matus. Saaremaa
viikingisadamad“.
R 20. novembril kell 13 laulame Mariniga tuntud laule.
E 23. novembril kell 15 mälumäng.
Mängujuht Helmut Sääsk.
K 25. novembril kell 13 Noorus on ilus
aeg. Vestlusringi juhib Elja Parbus.
R 27. novembril kell 13 Advendiaeg.
Vestlusringi juhib Saarte praost Anti
Toplaan.
Näitus: 3. november–30. november
Elja Parbuse kunstiringi näitus „Lootusega looduses“.

Koolitaja

Hind

9. november Mood & teadlikud valikud

Aeg

Teema

Merle Lõhmus

20 €

17. november Looduslik ja mürgivaba
kodupuhastus

Helen Orav-Kotta 20 €

30. november Tööta ja õpi - tasuta infotund Maris Paomees
koostöös Eesti Töötukassaga Ursula Rahnik
Maris Uussaar

Tasuta

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

FB: Kuressaare Rahvaülikool

REKLAAM

E-Selverist

saab kaupu koju tellida
soodsama hinnaga!
E-Selveri valikus on üle 10 000 toote
nii toidu-, esmatarbe-, tööstuskaupu
kui koduelektroonikat, sisustuskaupu ja palju muud. Novembrikuus on
kojuvedu poole soodsam!
Saare- ja Muhumaale toob Selver kaupu kahel
päeval nädalas: kolmapäeval ja reedel. Kaubad
tuuakse koju kätte vahemikus kell 15–21. Sobiva tellimuse kättesaamise ajavahemiku saab
klient tellimust vormistades ise valida. Kaupade saabumise eel võtab kuller kliendiga telefonitsi ühendust.
Novembrikuu lõpuni maksab kulleritasu endise 9,90 euro asemel 4,90.
E-poes tehtud tellimuse panevad kokku
komplekteerijad ning kaubad toob koju kätte
kuller spetsiaalses jahutuse ja sügavkülmaga
varustatud bussis. Hommikul tehtud tellimuse
saab kätte samal päeval (ka kontaktivabalt).
Laias valikus on nii toidu- kui tööstuskaubad – täpselt nagu kõige paremini varustatud
supermarketiski. Kaup on värske ja tellimuse
komplekteerijad on hoolikad – valime tooted
välja nii, nagu valiks klient neid ise!
E-Selveri kliendil on võimalus ka tellimuse teekonda jälgida. Kohe, kui kaup on kokku
pakitud, bussi tõstetud ning see hakkab kauplusest kliendi poole liikuma, hakkab ka klient
kaardil liikuvat bussi nägema. Kaardi link saabub koos tellimuse kinnituse ja arve-saatelehega. Kaart uueneb iga 20 sekundi järel.
E-Selveri klientidel on võimalus tellimust
tehes valida, kas kaup pakitakse kile- või paberkotti. Pakendisoovist tuleb märku anda
tellimuse ostukorvi vaates, täites tärniga kastike „Soovin, et kilekoti asemel pakendatakse
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Novembrikuus toovad Selveri kullerid Selveri e-poes
tehtud ostud kõigile suursaarte elanikele koju kätte
soodsama teenustasuga.

tooted paberkotti“.
Lisaks laiale valikule toidu- ja tööstuskaupadele toob e-Selver koju kätte ka suure kodutehnika nagu külmkapid, pesumasinad, telerid,
aga ka mängukonsoolid.
Eestis kõige kasutajasõbralikumaks valitud e-toidupoe kojuveoteenus jõuab tänavu
miljoni Eesti elanikuni. E-Selveri laia valikuga saad tutvuda meie veebipoes aadressil
www.selver.ee.

Kuidas tellida?
1. Mine lehele www.selver.ee ja logi
sisse Partnerkaardiga või jätka
külalisena
2. Määra kauba kättesaamiseks
endale sobiv aeg ja asukoht
3. Vali välja kaubad ja lisa need
ostukorvi
4. Kontrolli üle enda ostukorvi sisu
ja maksa internetipangas
5. Oota kullerit enda määratud
kohas ja kellaajal!
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