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Lähiaastate eelarvestrateegia
keskendub haridusele
S
amal ajal, kui Saaremaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu
on saanud tagasiside osavalla- ja
kogukonnakogudelt, on volikogus
menetlemisel
Marili Niits
„Saaremaa
abivallavanem
valla arengukava 2019–2030“ muutmise eelnõu ja selle juurde kuuluv finantsplaan järgmiseks neljaks aastaks
ehk teisisõnu „Saaremaa valla
eelarvestrateegia aastateks 2021–
2024“ eelnõu.
Arengukava koos eelarvestrateegiaga on aluseks kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel, rahaliste
kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja investeeringuteks toetuste taotlemisel. Eelarvestrateegia aastateks 2021–2024 on Saaremaa
valla jaoks kolmas.
Eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud
tänavu kevadel Eestisse jõudnud koroonaviiruse mõjuga majandusele. Eelarvestrateegia perioodil on kavandatud tulumaksu kasvuks 2021. aastal 3,6% ja aastatel 2022–2024
keskmiselt 3,7% aastas. Tulumaks moodustab aastatel 2021–2024 põhitegevuse tuludest
52,7–56,6%, olles olulisim tuluallikas kohalikule omavalitsusele.
Jätkub lk 2

lähiaastad

Suuremad investeeringud 2018. aastal:
Kuressaare Raekoja, Kuressaare kesklinna, Pärsama hooldekodu ja Tori
jõesadama rekonstrueerimine; Pargi lasteaia ja Aste klubi ehitus ning
Abrukale kiire andmeside võrgu rajamine.
Suuremad investeeringud 2019. aastal:
Nasva sadama, Lümanda keskusehoone, Orissaare lasteaia, Kuressaare
gümnaasiumi staadioni, hooldekodu Saaremaa Valss, Pika tänava ja erinevate tänavavalgustuste rekonstrueerimine (üle Saaremaa); Orissaare
hosteli remont; Vilsandi veevõtukoha rajamine; kunstlume tootmise võimekuse väljaarendamine; Kuressaare haigla helikopteri platsi ning Leisi ja
Salme kergliiklusteede ehitus.
Suuremad investeeringud 2020. aastal:
Hõljuki soetus Vilsandi ja Abruka liinidele; Tuulte Roosi lasteaia
rekonstrueerimine; Kihelkonna kooli küttesüsteemi ümberehitus (kivisöelt pelletiküttele); Valjala ja Tornimäe koolide ning lasteaedade küttesüsteemide ümberehitus (põlevkiviõlilt maaküttele); Sandla ja Voolu
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tänava sotsiaalruumide remont.
Lisaks on kolme aastaga rajatud ~ 135 km tolmuvabu katteid, pinnatud ~ 140 km teid ja uuendatud ~ 300 km kruusateid (avalikus kasutuses teid on meil kokku ca 1500 km). Samuti on kolme aastaga tänavavalgustusse (2018–2020) investeeritud 992 186 eurot, millest 571 110
euro eest on juba valmis ehitatud ja arvele võetud ning 421 076 eurot on
veel lõpetamata ehitusi, kus tööd veel käivad.
Suuremad investeeringud lähiaastail:
SÜG-i (Hariduse kooli)¸ Kuressaare Vanalinna kooli ning Kuressaare gümnaasiumi (Nooruse kooli) ujula ja saaliosa olmeruumide rekonstrueerimine; Orissaare kultuurimaja fassaadi remont, Kuressaare Hoolekande
maja juurdeehitus, Mustjala päevakeskuse-pansionaadi ja Aia tänava
läbimurde rajamine, Laimjala-Audla ja Leisi veevärgi rekonstrueerimine,
Leisi lasteaia ja raamatukogu ümberkorraldamine ning Sääre tehnohoone
rajamine.
Vaata kaardilt, kus investeeringud paiknevad.

29. novembril 17:00
Kuressaare Laurentiuse kirikus

JÕULUMÜSTEERIUM
Dirigent Edoardo Narbona
Jutustaja Aili Salong

KURESSAARE MUUSIKAKOOLI SÜMFONIETTORKESTER
SÜGi MUDILASKOOR & POISTEKOOR
SAAREMAA MEESKOOR SÜM
Dirigendid Ester Soe ja Mari Ausmees
Pilet 3€ müügil
Kuressaare kultuurikeskuses
ja

Saaremaa vald on
keskkonnasõbralikem
omavalitsus

Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) korraldatud konkursil
pälvis Saaremaa vald tunnustuse kui Eesti mullune keskkonnasõbralikem omavalitsus.
Selle tiitli põhjenduseks toodi meie mitmekesine keskkonnaprogramm ning tugevad tulemused kõigis hinnatavates valdkondades:
ringmajandus, looduskaitse, kliimamuutuste
leevendamine ning nendega kohanemine, vesi,
keskkonnateadlikkus.
„On ilmselge, et hea keskkond on ka elukvaliteedi looja, seega on saarlased oma vallas kindlates kätes,“ ütles tiitlit üle andes keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt.
KIKi juhataja Andrus Treier lisas: „Esile võib
tuua näiteks ohtlike jäätmete kogumisringe,
mitme küla ja aleviku tänavavalgustuse uuendamist, lasteaedade energiatõhusamaks muutmist
või soojusvõrkude uuendamist, kuhu ka meie
KIKiga oleme õla alla saanud panna.“
Keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus saab
KIKilt kuni 50 000 eurot keskkonnaalasel koolitusel osalemiseks, avaliku ürituse korraldamiseks või keskkonnaheaolule kaasa aitava investeeringu toetamiseks.

Saarlased on edukad
turismiarendajad

Saaremaa valla investeeringud

Dirigendid Riina Laanes ja Mari Ausmees

facebook.com/saaremaavald

29. novembril 18:00
Kuressaare keskväljakul

KUUSETULEDE SÜÜTAMINE
JAGAME ÕNNISTATUD KÜÜNLATULD
LAULAVAD PILVI KARU ÕPILASED
TANTSIB SÜGi RAHVATANTSURÜHM ÖIETI

Fotograaf
Valmar Voolaid

MTÜ Lääne-Eesti Turism valis aasta turismiteo
ja turismiarendaja.
Lääne-Eesti parima turismiarendaja kategoorias sai teise koha Visit Saaremaa turismispetsialist Kati Aus, kes on edukalt arendanud
ja tutvustanud Saaremaad juba 23 aastat. Kolmanda koha pälvis merekultuuri järjepideva
populariseerimise ja saartele suurema tähelepanu tõmbamise eest purjelaev Hoppet ja selle
kapten Pekka Rooväli.
Aasta turismiteo kategoorias pälvis teise koha
Viirelaiu müügikampaania Lätis, mis sai alguse
kinnisvaraportaali müügikuulutusest „Osta endale üksik saar“, ja kolmanda koha Visit Saaremaa turunduskampaania #postkaartSaaremaale.
Selle üleskutse raames postitasid saarlased pildikesi oma igapäevaelust, hoides mandri sõpru-sugulasi kursis saare eluga ja näidates, mida
kõike saartel teha saab. Kampaania hinnati muu
hulgas ka Saare maakonna 2020. aasta parimaks
turundusteoks.
Lääne-Eesti aasta turismiteoks tunnistati aga
elamuskeskuse Tuuletorn avamine Hiiumaal
Käinas ja turismiarendajaks pikaajaline Soomaa
turismindust arendav ettevõtja Aivar Ruukel.
Aasta turismiteo ja Lääne-Eesti parima turismiarendaja kategoorias esitati kokku 31 kandidaati, kellest 17 olid Saaremaa ettevõtjad.

Valime aasta
inimese ja aasta teo!

Saaremaa vallavalitsus ootab ettepanekuid maakonna teenete- ja vapimärkidele, samuti valla
aasta inimese ja aasta teo tiitlile.
Saare maakonna vapimärk antakse isikule
maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste eest. Maakonna teenetemärk antakse isikule maakonnale osutatud teenete või saavutuse tunnustamiseks.
Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitel antakse aasta jooksul oma tegevusega valla heaks
silma paistnud isikutele või tunnustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmisi.
Vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks moodustatakse Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla esindajatest komisjon. Aasta inimese ja aasta teo
tiitli andmise otsustab Saaremaa valla volikogu
eestseisus.
Ettepanekuid teenetemärkidele, vapimärkidele, aasta inimese ja aasta teo tiitlile oodatakse 15.
jaanuariks 2021 Saaremaa vallavalitsuse aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare või elektrooniliselt
raekoda@saaremaavald.ee.
Teenetemärgid, vapimärgid ja tiitlid annavad
üle Saaremaa vallavolikogu esimees ja vallavanem Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
pidulikul üritusel.
Täpsem info kandidaatide esitamise kohta
www. saaremaavald.ee.
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Huvihariduses ja -tegevuses
osalemise transpordikulude
hüvitamine

Volikogu võttis oktoobris vastu määruse „Huvihariduses
ja huvitegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise
kord“. Sellega seoses kehtivad taotlejatele mõned olulised
muudatused. Kui varem esitati taotlus haridus- ja noorsootöö osakonda, siis nüüdsest tuleb taotlus esitada valla
iseteeninduskeskkonnas (sisenemine valla kodulehe esilehelt).
Taotlusi saab esitada 25. novembrist kuni 5. detsembrini
eelneval kolmel kuul tehtud kulutuste eest.
Kui varem oli toetus peredele 0,05 €/km ehk kuni
30 € kuus, siis nüüdsest 0,1€/km, kuid mitte rohkem kui
40 € kuus, kui huvialaga tegelemise koht on elukohast
kaugemal kui 5 km. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud.
Enam ei ole nõutud kuludokumentide esitamist (neid
tuleb säilitada üks aasta), kuid taotlusesse tuleb märkida arve numbrid ja summad. Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm.
Kuna seekordne tähtaeg langeb nädalavahetusele, palume
taotlused esitada aegsasti ning arvestada, et iseteeninduskeskkond on seotud üleriigiliste süsteemidega ja töötab
tööpäeviti. Samuti on oluline, et õppuri andmed kajastuvad huviharidusregistris.
Täpsem info ja küsimused: Lindia Lallo, noorsootöö ja
huvihariduse peaspetsialist, lindia.lallo@saaremaavald.ee.

Projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena

19. novembrist kuni 2. detsembrini 2020 on avalikul väljapanekul Atla külas Atla sadama detailplaneeringu alal kavandatud reoveelahenduse tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Atla
sadama kinnistule planeeritud kogumismahuti asemel
rajada omapuhasti.
Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda
vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.ee ja vallavalitsuses kohapeal Tallinna tn 10, ruum 306. 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 Maria Reimalilt, maria.reimal@saaremaavald.
ee, tel 452 5043.

Saaremaa Gümnaasiumi info
õpetajate värbamisest ning
õpilaste vastuvõtmisest
30. novembril toimub virtuaalne infotund kl 17–18 neile, kes soovivad täiendavat infot Saaremaa Gümnaasiumi
kujunemisloost, õppekorraldusest ja kandideerimisprotsessist.
Üritusele palume eelnevalt registreerida, link on leitav kooli
Facebooki lehel (fb.me/e/2YYPOPtRX).
1. detsembrist 4. jaanuarini on võimalik kandideerida RÕKi kohustuslike ainete õpetajate ja õppenõustaja ametikohtadele. Töökuulutused ilmuvad Saaremaa
Teatajas, Õpetajate Lehes ja Saaremaa Gümnaasiumi sotsiaalmeedias. Valik- ja moodulainete õpetajate värbamine algab
kevadel.
Kui Saaremaa Gümnaasiumis tööd alustav õpetaja on praegu
Kuressaare Gümnaasiumi või Saaremaa Ühisgümnaasiumi 10. ja
11. klasside õpetaja või klassijuhataja, siis soovitame õpetajal
jätkata eelnevalt tuttavate klassidega.
1. augustist alustatakse tööd. Meeskonna esimesed koolitused lepitakse kokku pärast kandideerimisprotsessi.

2021/22. õa 11. ja 12. klasside õpilased

1. märtsist 1. aprillini toimuvad tutvumise eesmärgil tulevaste
Saaremaa Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilastega vestlused. Puudulike õpitulemustega õppetöö jätkamine toimub
ainult eritingimustel.
Eksamiteks ettevalmistus on oluline, õppekavas on valikkursused eksamiteks valmistumiseks.

2021/22. õa 10. klasside õpilased

1. märtsist 1. aprillini toimub registreerimine Saaremaa
Gümnaasiumisse kandideerimiseks veebikeskkonnas Sisseastumine (www.sisseastumine.ee). Registreerimisel esitatakse
tunnistuse väljavõte ja motivatsioonikiri. Kandideerimise eelduseks on positiivsed õpitulemused.
24. maist algavad vestlused õpilastega. Vestlusel analüüsib
õpilane oma tugevusi ja nõrkusi motivatsioonikirja abil. Õpilane
on valmis vastama silmaringi puudutavatele küsimustele ning
on valmis ühele küsimusele vastama ka inglise keeles. Õpilasele
tutvustatakse kooli õppekorraldust.
Täiendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 25. juuni. Kui
õppija õppeedukus on pärast vestlust oluliselt langenud, siis võib
õpilase kutsuda ka täiendavale vestlusele.
Täiendavat infot leiate kooli Facebookist või kirjutades info@
saaremaa.edu.ee.
Ivo Visak
Saaremaa Gümnaasiumi direktor
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ulumaksu prognoosimisel on oluline osa maksumaksjate arvul ja
palgatasemel. Eelarvestrateegia
perioodil on eeldatud, et maksumaksjate arv 2021. aastal jääb samaks võrreldes
2020. aasta tasemega ja seejärel alustab
uuesti kasvu ning palgataseme kasv jätkub
2022. aastast.
Nii põhitegevustulude, riigi poolt eraldatava toetuse kui ka põhitegevuskulude
poolel toimub rahaliste mahtude suurenemine seoses tööd alustanud Saaremaa
Toetava Hariduse Keskusega. Samas vähenemise toob kaasa riigigümnaasiumi
avamine aastal 2021, kui eelarvest arvestatakse välja riigieelarve toetusfondi gümnaasiumide osa majandamiskulud.
Ühinemislepingus 46 objekti
Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping
kehtib 2021. aasta oktoobrini ja selles on
ära toodud 46 objekti kogumaksumusega 22,3 miljonit eurot. Leping sätestab, et
objektid, mille elluviimiseks on planeeritud taotleda erinevatest programmidest
kaasrahastust, teostatakse rahastuse saamisel. Selliseid objekte on 20.
Aastate 2018–2020 eelarvetega ja käesoleva eelarvestrateegia kahe esimese aastaga (2021 ja 2022) suureneb rahastatavate
objektide arv 34-ni. Seega on rahastamata
veel 12 objekti kogumaksumusega 8 miljonit eurot, millest valla omaosalus on 6,1
miljonit eurot. Neist täielikult valla eelarve
arvelt on tegemata kuus objekti.
Ühinemislepingu perioodil ellu viima-

ta objektide lõplik hulk selgub 2021. aasta
lõpus, mis ei tähenda, et need ei võiks realiseeruda hilisematel aastatel.
Enim investeeringuid haridusse
Sarnaselt varasemate aastatega investeeritakse enim haridusvaldkonda. Valdkonna mahukaimad objektid on 2022. aastal
valmiv Kuressaare Hariduse tänava kooli
hoone maksumusega 6,25 miljonit eurot,
millest valla osalus on 15%, ning 2022.–
2023. aastaks planeeritud Kuressaare Vanalinna kooli hoone ja staadion 4,5 miljoni euroga.
Haridusvaldkonna investeeringud hõlmavad erinevaid Saaremaa piirkondi: Leisi kooli hoone ümberehitustööd (2021)
158 877 eurot; Valjala põhikool (2021–
2022) 1,1 miljonit eurot, millest 549 000
eurot on energiatõhususe meetme toetus;
Salme lasteaed ja põhikool (2022) – samuti
planeeritud rahastada energiatõhususe
meetmest.
Käesoleval aastal Saaremaa vallale
eraldatud riigipoolne erakorraline investeeringutoetus ulatus 3,44 miljoni euroni. Lisaks tänavu alustatud objektidele
rekonstrueeritakse 2021. aastal eelmainitud toetusega Kuressaare gümnaasiumi
ujula ja saaliosa olmeruumid, tehakse valmis Kuressaare muusikakooli proovisaal,
Kuressaare Hoolekande hoone juurdeehitus ning Kuressaare Aia tänava läbimurre ja sild.
Suur summa teedele ja veevärgile
Aastal 2021 lisanduvad eelmainituile veel
teedega seotud investeeringud 1,4 miljo-

Saaremaa kunstiteoste võistlus ootab osavõttu
Saaremaa Vallavalitsus tunnustab Saaremaa kunstivaldkonna loomeinimesi ja
kuulutas kevadel välja Saaremaa kunstiteoste võistluse, mille teemaks on „Uus
reaalsus“.
Võistlustööd palume esitada ajavahemikus 17.–27. november 2020 Kuressaare
Raegaleriisse Tallinna 2 tööpäeviti kell
10–17. Viimane esitamistähtaeg on 27.
november 2020 kell 17.

Osaleda võivad kõik Saaremaaga seotud
kunstnikud, loomingulised ühendused
ja kunstiharrastusega tegelevad noored
alates 18. eluaastast. Oodatud on kujutava kunsti erinevates tehnikates taiesed:
maalikunst, graafika, skulptuur ja installatsioon. Võistlusele esitatud teos/teosed
peavad olema valminud viimase kahe
aasta jooksul, autori poolt signeeritud
ja korrektselt vormistatud. Võistlustöö

Kolme aasta
(2018–2020) suuremad
investeeringud teedele:

Mullutu tee rekonstrueerimine – ca
173 700, Salme-Läätsa kergliiklustee – 298 120, Leisi aleviku Kooli tn
kergliiklustee koos sõiduteega – ca
128 000, Valjala keskuse kergliiklustee
- ca 159 700 ja Kuusnõmme-Vilsandi
kruusatee remont – ca 34 400 eurot.

ni euro, vee- ja kanalisatsiooniga seotud
investeeringud 800 000 euro ja investeeringud sotsiaalsele kaitsele 850 000 euro
ulatuses.
Strateegia perioodil aastatel 2021–2024
on kavandatud investeeringuid kogumahus 32,5 miljonit eurot, millest toetused moodustavad 8,8 miljonit eurot. Seejuures on kavas võtta uusi laenukohustusi
21 miljoni euro ja tasuda neid 17 miljoni
euro ulatuses. Eelmainitud perioodi valla
netovõlakoormus on keskmiselt 52%.
Nagu alguses mainitud, on eelarvestrateegia eelkõige järgmise nelja aasta finantsplaan. Oluliselt täpsem on iga järgmise aasta põhieelarve. 2021. aasta eelarve
suunatakse volikogusse kahele lugemisele
tänavu detsembris. Kuid ka seda täpsustatakse vastavalt võimalustele aasta jooksul
lisaeelarvetega.
Marili Niits
abivallavanem

juurde lisada kinnine ümbrik teose nimetuse, autori kontaktandmete ja Saaremaaga seotuse kohta.
Võistluse preemiafondi suurus on 800
eurot, mis antakse üle koos valla tänukirjaga kunstiteoste võistluse näituse avamisel 18. detsembril kultuurikeskuses.
Lisainfo telefonil 5856 9824.
Anneli Teppo-Toost
kultuuritööspetsialist

DETAILPLANEERINGUD
Tirbi külas Lahe detailplaneeringu
kehtestamine

Tirbi küla Lahe detailplaneering (DP) kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 03.11.2020 korraldusega nr 2-3/1886. DP-ga kavandatakse
kaks elamumaa krunti, millele on lubatud ehitada kolm hoonet (1 elamu+2 kõrvalhoonet)
ehitisealuse pinnaga kokku kuni 400 m2. Lubatud suurim kõrgus elamul on 8,5 m (2 korrust) ja kõrvalhoonetel 6 m.
DP on kooskõlas Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub
reserveeritud elamualal ning elamutevaheline
miinimumkaugus ja minimaalne krundi suurus
on tagatud.
DP materjalidega ja kehtestamise otsusega saab tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine.

Atla külas Matise
detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Saaremaa vald korraldab Atla külas Matise
detailplaneeringu (DP) eelnõu (edaspidi eskiis)
avaliku väljapaneku. Matise DP algatati Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2020 otsusega nr
1-3/14. DP koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks, endise talukoha
asukohale kahe eluasemekoha planeerimine, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning
ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritud hoonestusala ulatuses. Kuna DP eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, tehakse Matise DP-ga ettepanek muuta
Lümanda valla üldplaneeringut.
Matise DP eskiisi avalik väljapanek toimub
04.12.2020 kuni 02.01.2021. DP eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil: www.saaremaavald.ee/et/detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek ja Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare)
III korrusel ruumis 308. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada
DP lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja
vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga

vald@saaremaavald.ee.
DP eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 06.01.2020 kell 16
Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis. Arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel
esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti
nende kohta.

Salme alevikus Sõrve mnt 2
detailplaneeringu kehtestamine

Salme alevikus Sõrve mnt 2 detailplaneering (DP) kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 05.11.2020 korraldusega nr 2-3/1894.
Planeeringuala paikneb Salme aleviku keskosas. Varem asus kinnistul paekivist Salme
magasiait. Sõrve mnt 2 katastriüksusele määratakse ehitusõigus ärihoone (kaupluse) ja
hoonet teenindava abihoone püstitamiseks.
Maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on 50%
krundi pindalast (1180,5 m2). Planeeringuga
nähakse ette olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine. Likvideeritakse vaid üks,
planeeritud parklasse sissesõidule ette jääv
noor kastanipuu Kastani tänava piiril.
Juurdepääs on kavandatud Kastani tänava kaudu krundi lõunapiirilt ja üle Töökoja tn
2/2 kinnistu Kuressaare-Sääre teelt kinnistu
põhjapiiril. Parkimiskohti on planeeritud 23
sõiduautole ja 10 jalgrattale.
DP ja selle kehtestamise korraldusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine.

Sääre külas Sääre tipu
detailplaneeringu algatamine

Sääre tipu detailplaneering (DP) algatati Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 2-3/1915. Planeeringuala suurus on
5900 m2 ja hõlmab osa Sääre tipp katastriüksusest (katastritunnus 80701:003:0590,
pindala 7,90 ha, sihtotstarve üldkasutatav
maa 100%). DP eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndis tingimuste seadmine Tuletorni
tehnohoone katastriüksusel asuva tehnilise
hoone teenindamiseks vajaliku vee- ja kanalisatsioonivarustuse planeerimiseks. Pla-

neeritav tegevus on kooskõlas Torgu valla
ranna-alade osaüldplaneeringuga. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/
algatatud-detailplaneeringud.

Kuressaare linnas Sõrve tee 6
detailplaneeringu algatamine

Sõrve tee 6 detailplaneering (DP) algatati Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020
korraldusega nr 2-3/1916. Planeeringuala
suurus on 1100 m2 ja see hõlmab osa Sõrve tee 6 katastriüksusest (katastritunnus
34901:010:0428, suurus 624484 m², sihtotstarve üldkasutatav maa). DP eesmärgiks
on määrata tingimused tänavakorvpalliplatsi
ja välijõusaali rajamiseks koos neid teenindavate rajatistega (väikevormid), liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja
heakorrastuse põhimõtete määramine.
Planeeritav tegevus on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringuga. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Kuressaare linnas Merikotka tn 2
detailplaneeringu algatamine

Merikotka tn 2 detailplaneering (DP) algatati Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020
korraldusega nr 2-3/1917. Planeeringuala
suurus on 3,3 ha ja hõlmab Merikotka tn 2
katastriüksust (katastritunnuse katastritunnus 34901:010:0555, suurus 27 388 m²,
sihtotstarve ärimaa 80% ja elamumaa 20%)
koos Põduste jõe osaga. DP eesmärgiks on
ehitusõiguse määramine äri- ja ühiskondlike hoonete püstitamiseks, katastriüksuse
sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste
tingimuste seadmine ning juurdepääsude
määramine.
Planeeritav tegevus on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringuga. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud.
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Miks hooldekodudes
tõuseb kohatasu?

S

aare maakonnas on kuus eakate hooldekodu, kus pakutakse ööpäevaringset
üldhooldusteenust. Neist kaks väiksemat on Saaremaa valla hallatavad asutused ja
need asuvad Kihelkonnal ja Pärsamal.
Paraku tõuseb mõlemas üldhooldekodus
1. jaanuarist 2021 kohatasu. Pärsama hooldekodu kohatasu tõuseb 60 eurot ning uuest
aastast on üldhooldusteenuse ühe kuu hind
seal 780 eurot. Kihelkonna hooldekodu
kohatasu tõuseb 20 eurot ning ühe kuu teenuse hind on 700 eurot.

Millest koosneb kohatasu
Hooldekodu kohatasu kätkeb endas tööjõukulu – töötasud ja personalikuludega kaasnevad maksud, ning majandamiskulu – elekter,
küte, vesi, prügivedu, hooldus- ja abivahendid, inventar, koristusvahendid, korrashoiuteenused, toit, üritused jne. Kohatasule lisandub ravimite ja mähkmete kulu.
Hoolekandeasutuse eelarve sõltub 100%
laekuvatest kohatasudest ning selleks, et säilitada teenuse tänast kvaliteeti, tõusevadki järgmisest aastast meie hooldekodude kohatasud.
Täpsemalt on tõus tingitud sisseostetavate
teenuste kallinemisest ja töötajate palgatõusust.
Vald vajadusel aitab
Ehkki riik ei ole ette näinud hooldekodude
majanduslikku toetamist, et vähendada elanike ja nende lähedaste rahalisi kohustusi,
abistab kohalik omavalitsus vajadusel peresid
kohatasude maksmisel.
Abivajaduse korral saab eakas või tema

Kihelkonna hooldekodu juhataja Ave Väli vestlemas Ada Ivalo (vasakul) ja Virve Undritsiga. Foto: Irina Mägi

lähedane esitada vastava taotluse sotsiaaltööspetsialistile. Hindamisel võtame arvesse
inimese enda ja tema ülalpidamiskohustusega
lähedaste võimekust kohatasu maksmisel.
Marili Niits
sotsiaalvaldkonna abivallavanem

Kihelkonna hooldekodu on
läbinud täieliku uuenduskuuri

K

ihelkonna hooldekodu alustas 1995.
aastal kuue elanikuga, nüüdseks on
hooldekodu läbinud täieliku uuenduskuuri ja kolm aastat tagasi sai valmis ka juurdeehitus, mille tulemusena suudame teenindada 45 elanikku.
Senise ahjukütte asemel on majas maaküttesüsteem ja hoolealustel on võimalus elada
2–3-kohalistes tubades, kusjuures igal toal
on oma wc ja pesemiskoht ning ka televiisor.
Kokkusaamisteks ja ühisteks koosviibimisteks
on suur elutuba ja söögituba. Söögitoas on
nõudega varustatud kööginurk, kus elanikud
saavad keeta endale sobival ajal kas kohvi või
teed ja kasutada külmkappi.
Maja ümbritseb aed ja park, kus on suvemajake – seal saab olla heitlike ilmaolude korral. Hooldekodu elanike sünnipäevi tähistame
alati koos ja juubelite puhul proovime ka midagi suuremat ja lõbusamat ette võtta, nagu
kodudes ikka. Koroonakriis on küll koosviibimisi ja ühisüritusi veidi takistanud, kuid võimalusel üritame korraldada kord kuus meelelahutust ka väljaspool maja.

Hooldekodu elanikud on alati oodatud ka
rahvamajja eakate üritustele. Kord kuus külastab meid kohaliku koguduse pastor, kes viib
läbi kirikutunde.
Hooldekodus töötab kümme hooldajat ja
üks tegevusjuhendaja, lisaks muu personal –
kõik meie oma piirkonna inimesed, kes on
siin majas töötanud juba aastaid. Hoolealused
tunnevad end hästi ja usaldavad oma rõõmud
ja mured inimestele, kellega nad võib-olla aastaid koos päevi veedavad. Kõik hooldustöötajad on läbinud vastava koolituse ja omavad
hooldustöötaja kutsetunnistust.
On tõsi, et hooldekodude kohatasud on
kõrged ja me kõik ootame seda aega, mil
valitsus hakkaks panustama hooldekodudesse, nii et ükski eakas ei peaks muret tundma,
et ei suuda hooldekodu kohamaksu tasuda.
Seni püüame teha kõik endast oleneva, et
eakad elaksid ka hooldekodus täisväärtuslikku elu.
Ave Väli
Kihelkonna hooldekodu juhataja

Pärsamal lisaks
üldhooldusele ka
avahooldusteenus

Pärsama hooldekodu avati 2005. aastal
endise koolimaja renoveeritud ruumides.
Mullu sai hooldekodu kauaoodatud juurdeehituse. Maja ümber on aiaga piiratud
ilus õueala.
Lisaks ööpäevaringsele üldhooldusteenusele osutab meie hooldekodu kohalikele elanikele avahooldusteenuseid (sauna-,
pesupesemis- ja toiduteenust), mis praegu
on küll seoses viiruse levikuga keelatud.
Hooldekodus on 54 elanikku ja 24 töötajat.
Meeskond on ühtehoidev, rõõmsameelne ja
hooliv. Kõik panustavad selle nimel, et meil
elavad inimesed ja nende lähedased oleksid
teenusega rahul.
Hooldekodu elanike hommik algab võimlemisega ja iga päev on omad tegevused.
Toimuvad ühisüritused ja kõikidest tähtpäevadest ning eriti lipupäevadest peetakse lugu. Nagu igas peres, ei puudu ka meil
omavahelised vaidlused, ühised arutelud
näiteks söögitegemise, kohaliku poliitika
ja päevakajaliste teemade üle. Ühesõnaga,
suur maja ja suur pere.
Kohatasu on Pärsama hooldekodu suutnud aastaid hoida suhteliselt stabiilsena,
kuid seoses juurdeehituse ja hoolduskohtade arvu suurenemisega tekkis vajadus palgata juurde uusi töötajaid. Kuna klientide
toad asuvad kolmes tiivas, eeldab see ka
suuremat personali, et tagada hoolealuste
turvalisus ja rahulolu.
Kaire Tiik
Pärsama hooldekodu juhataja

Orissaare spordihoone sihtasutusest
saab valla hallatav asutus
Orissaare Spordihoone Sihtasutus asutati 15.
veebruaril 2005 Orissaare Vallavolikogu poolt
Orissaare valla spordirajatisi haldavaks asutuseks ja sihtasutuse kaudu korraldati spordihoone ehituseks võetud laenu tagasimaksmine. Laenu tagasimaksed lõppesid juunis 2020,
mistõttu ei olnud sihtasutuse tegevusel tänasel
kujul enam eesmärki.
Orissaare Spordihoone Sihtasutus esitas 4.
märtsil 2020 Saaremaa Vallavolikogule avalduse sihtasutuse tegevuse lõpetamiseks. Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020 otsusega
nr 1-3/20 otsustati lõpetada sihtasutuse tegevus ja algatada sihtasutuse likvideerimismenetlus. Selle tulemusena tuleb kogu sihtasutusele kuuluv vara, mis jääb alles pärast
võlausaldajate nõuete rahuldamist, üle Saa-

remaa vallale kui sihtasutuse asutajaõiguste
teostajale. Seniste sihtasutuse põhikirjaliste
ülesannete täitmiseks moodustati vallavolikogu otsusega Saaremaa Vallavalitsuse hallatav
asutus Orissaare Spordihoone, mis alustab
oma tegevust 1. jaanuaril 2021.
Hallatava asutuse ülesandeks on osutada
spordi- ja vabaaja tegevusi ning teenuseid
Saaremaa valla elanikele. Hallatava asutuse
varaks saab sihtasutuse tegevuse lõpetamisel
Saaremaa vallale ületulev tänane sihtasutuse
vara.
Et uuest aastast alustav hallatav asutus saaks
täitma hakata oma põhikirjalisi ülesandeid,
kuulutas vallavalitsus välja konkursi Orissaare
spordihoone juhataja leidmiseks. Konkurss
kestab 20. novembrini 2020. Kuna tegemist

on volikogu poolt moodustatud uue hallatava asutusega, on konkursi korraldamine valla
põhimäärusest tulenev kohustus.
Uue juhataja ülesandeks jääb asutuse tõrgeteta käivitamine ja põhimäärusest tulenevate
kohustuste tagamine.
Tulenevalt eelnenust saame tõdeda, et Orissaare piirkonna sporditegevus on astumas
uude ajastusse, mis peaks valla eelarve kaudu
tagama jätkusuutlikkuse ja stabiilsuse pikkadeks aastateks. Kui tunned, et sporditegevuse
koordineerimine on sulle südamelähedane,
siis ära kõhkle esitamast oma kandideerimisdokumente (vt kuulutust lk 7).
Aarne Põlluäär
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja
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Miks soovitakse MõntuVentspilsi laevaliini
taastamist ja kuidas kulgevad
ettevalmistustööd?

R

ahvusvahelised transpordiühendused on
turismisihtkohale
arengu seisukohast üliolulised. Saaremaa on populaarne ja armastatud reisisiht
nii Eesti-siseselt kui naaberriikide jaoks, kuid rahKristina Mägi
turismispetsialist vusvahelisi regulaarselt toimivaid transpordiühendusi
ei ole viimastel aastatel saarel olnud. Turismimajanduse arengule mõjub see pidurdavalt.
Aastail 2005–2008 sõitis Mõntu ja Ventspilsi vahel suvekuudel parvlaev Scania. Liin
võeti soojalt vastu. Esimesel aastal reisisid
laevaga eeskätt lätlased ja eestlased. Mida aasta edasi, seda enam hakkasid laeva kasutama
ka kaugemalt tulijad (leedulased, sakslased,
hollandlased jne). Saaremaa külastajanumbritele mõjus laevaliin kahtlemata hästi. Paraku lõpetas liin 2008. aastal tegevuse. Sellest
ajast saadik on saarlased otsinud võimalusi
laevaliini taaskäivitamiseks. Tänavu on asi
taas tõsiselt käsile võetud.
Suve alguses (maikuus) kiitis Riigi Tugiteenuste Keskus heaks Saaremaa vallavalitsuse
poolt maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse (MATA) esitatud
projekti „Mõntu-Ventspils (Saaremaa-Kurzeme) laevaliini käivitamise turundustegevused“ toetamise summas 30 000 eurot, millele
lisandub Saaremaa vallavalitsuse omaosalus
10 000 eurot. Projektiks vajalike uuringute ja
dokumentide koostamiseks leiti hanke korras
partner, kelleks osutus Turundusproff OÜ.
Tänaseks on projektipartneri esindaja AnuMall Naarits teinud ära turundustegevuste
planeerimiseks vajalikud eeltööd: laevaühenduse potentsiaalsete sihtturgude ja klientide
analüüsi, kliendiprofiilide loomise, konkurentide pakutavate teenuste analüüsi. Ekspert
on koostanud ka omapoolsed ettepanekud
turundusstrateegia ja plaani osas.
Turundusproff OÜ töö tulemusel selgus,
et potentsiaalsed sihtrühmad planeeritava
laevaliini klientidena on Riia piirkonna ja
Lääne-Läti elanikud (keda köidab saare loodus, aktiivse puhkuse võimalused ja spaad),
eestlased (sh saarlased) ja vähemal määral ka
Lääne-Euroopa reisijad. Uurides erinevate
huvigruppide ootusi nii laevaliini kui laeva
osas, selgus, et reisi aeg peaks jääma vahemikku 2–4 tundi ja ühe suuna pileti hind ei
tohiks olla üle 20 €. Eestlaste hinnataluvuse
piir oli sealjuures veidi kõrgem kui lätlaste
oma. Läti poolt peaks laev väljuma kindlasti ennelõunasel ajal. Lisaks kohvikule peaks
laeval olema sooja toidu ostmise võimalus ja
soovitavalt ka mingi meelelahutus.
Miks on vaja praegu uurida võimalikke kliendigruppe ja planeerida, kuidas neid
kõnetada? Turundustegevustega on vajalik
alustada enne liini avamist, sest arvestades
liini rahvusvahelisust ja käigus oleku aega
(suveperiood), teeb enamik potentsiaalseid liini kasutajaid oma otsused pikema
perioodi peale ette. Ka võimalikud ettevõtluse, v.a turism, eesmärgil liini kasutajad
peavad olema teadlikud liini käivitumisest
juba varem.

Potentsiaalsed sihtrühmad planeeritava laevaliini klientidena on Riia piirkonna
ja Lääne-Läti elanikud (keda köidab saare loodus, aktiivse puhkuse võimalused ja
spaad), eestlased (sh saarlased) ja vähemal määral ka Lääne-Euroopa reisijad.

Liini taaskäivitamiseks on vald kuulutanud välja hanke „Mõntu-Ventspils laevaliinile operaatori leidmine“, millega vallavalitsus soovib leida parvlaevaliinile operaatori
ajavahemikuks 1. juuni 2021 kuni 31. august
2023 ja seda suvekuudel ehk kolme kuu vältel ning vähemalt kaheks edasi-tagasi reisiks
nädalas.
Täpne periood, graafik ja maht lepitakse kokku hankemenetluse käigus toimuvatel läbirääkimistel. Hankel pakutava laevaga peab saama vedada nii reisijaid kui
ka autosid. Taotluste esitamise tähtaeg on
4. detsember.
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Ühinenud vald – kas
ootused vastavad
tegelikkusele?

Kolm aastat pärast ühinemist
on õige aeg vaadata tagasi ja
teha kokkuvõtteid kunagiste
ootuste täitumisest.
Suur, kogu Saaremaad hõlmav ühinemine sai võimalikuks ainult tänu enamiku
omavalitsusjuhtide jõudmiMart Mäeker
sele pensionieeliku- või penvallavolikogu
sioniikka. Samuti oli olulikeskerakonna
ne, et kogu protsessi liidriks
fraktsiooni liige
ja eestvedajaks oli linn kui
kõige suurem ja haldussuutlikum omavalitsus.
Ilma nende eeldusteta haldusreformi sellisel
kujul ei oleks toimunud.
Ühinemine oli eelkõige vajalik avalike teenuste taseme ühtlustamiseks ja avalike teenuste pakkumiseks kogu Saaremaal, mis paljudes
piirkondades kas puudusid või olid väga nõrgal
tasemel.
Kõige suurem ootus pikaajalise arengukava tegemisel oli kodanikel vallateede olukorra
parandamise osas, kuna paljud endised vallad ei suutnud sellele vajalikku tähelepanu
pöörata.
Täna võibki tõdeda, et ühinenud vald on sellele väga suurt tähelepanu pööranud ja kolme
aastaga rajanud 135 km uusi tolmuvabu katteid,
uuendanud 140 km mustkatteid ning remontinud kapitaalselt 300 km kruusateid. Samuti on
kõrgel tasemel rajamise kvaliteet, kuna sellega tegelevad oma ala professionaalid. Siin ongi
võitnud kõige rohkem nende piirkondade elanikud, kus varem ei ole teede olukorrale vajalikku
tähelepanu pööratud. Teiste maakondade jaoks
tunduvad need numbrid uskumatud, kuna ükski piirkond ei ole võrreldava mahuga hakkama
saanud.
Teistes valdkondades võtab tuntavate tulemusteni jõudmine rohkem aega ja ka raha. Üks
küsimus on raha, teine on kogu Saaremaad hõlmava ühtse avalikke teenuseid pakkuva süsteemi loomine (see puudutab nii haridust, sotsiaalteenuseid kui ka kultuuri).
Teiseks on vähemalt esimese kahe aasta jooksul tegeletud ühinenud omavalitsusele üle tulnud probleemide lahendamisega. Näiteks Lümanda maja, mille rekonstrueerimise oli ette
valmistanud Lääne-Saare vald ja mille puhul
oli sõlmitud isegi ehitusleping, vajas veel aasta
aega projekteerimist ja nõudis planeeritud ühe
miljoni asemel kaks miljonit eurot. Teised näited nii markantsed ei ole, kuid neid on piisavalt
palju.
Kui Lümanda maja oli kirjas ühinemislepingus, siis on ka selliseid objekte, mida lepingus küll ei ole, aga millega ühinenud vallal
ometi tegeleda tuleb. Selle näiteks sobib hästi
Laimjala ja Sõmera veevärk, kuhu enne
ühinemist raha panna ei soovitud, nüüd tuleb
aga suurel vallal see probleem ikkagi lahendada.
Suure valla üheks oluliseks eeliseks ongi võimekus lahendada tekkinud sisuline probleem või
puudujääk ükskõik millises Saaremaa osas.
Kolmandaks on suures vallas tunduvalt
rohkem vastandlikke huvigruppe ja seetõttu on
raskem leida ühist seisukohta (võib öelda, et iga
endine omavalitsus on huvigrupp).
Tänu ühinemisele on Saaremaa vald suutnud palgata piisavalt kõrge professionaalse
tasemega spetsialiste, kelleta ei oleks võimalik
kogu valla territooriumil pakkuda võrreldaval
tasemel avalikke teenuseid.
R i i g i j a o k s on s uu r S a a re m a a v a l d
tugev partner, kes on suuteline lahendama
iseseisvalt temale pandud ülesandeid (nt
kevadine koroonakriis).
Kõige suurem puudujääk ühinemislepingus on minu meelest piirkondliku rahastuse
puudumine. Miks seda ette ei nähtud, ei oska
öelda, kuna ei osalenud selles protsessis.
Võiks olla mingi baasrahastus nii osavallakogudele kohalike probleemide lahendamiseks kui ka suurem toetus külaseltsidele. Need
rahad ei pruugi olla suured, kuid neid
on vaja eri piirkondade aktiivsemaks kaasamiseks. Vastasel juhul aktiivsemad inimesed
kohapeal kaotavad lihtsalt huvi jututubades
osalemiseks.
Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et ühinemisotsus oli õige, võetud suund on õige, mis ei
tähenda aga vigade puudumist ega tehtud vigade
parandamise võimatust. Saarlased suudavad
sellega kindlasti hakkama saada.
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Sündimuse kasv seab
vallale uued väljakutsed

S

aaremaa valla lasteaedades on 10. novembri 2020 seisuga 1340 last, neist linnas 808 ja maal 534 last. Lisaks on kahes
eralasteaias 76 ja ühes lastehoius 18 last. Seega alusharidus on kättesaadav 1434 lapsele.
Lasteaiakoha ootel on aga 40 last, kellest ligi
35 last vanuses 1–1,5 aastat soovivad alates
jaanuarist 2021 kohta Kuressaare linna lasteaedades.
Viimastel aastatel on sündimus Saaremaal olnud taas tõusuteel. Näitaja on muust
Eestist veidi kõrgem ja see tähendab, et väikeste saarlaste arv on kasvutrendis. Põhjuseks
võib pidada, et sünnitusikka on jõudnud laulva
revolutsiooni ajal (1987–1991) ilmale tulnud
tüdrukud. Samas ei anna rahvastikuprognoosi näitajate ülevaade kindlust lasteaiakohtade kalkuleerimiseks, kuna mõjutegureid on
teisigi.
Surve linnalasteaedadele
Trendid, mis lasteaiakohtade komplekteerimist mõjutavad, on väga erinevad. Kõigepealt
vanemate soov ühildada töö- ja pereelu linna
suunas. Vanemate ratsionaalsusele tuginevad
otsused toovad aga tasahilju kaasa lasteaiakohtade vajaduse vähenemise maal ja muudavad pikemas perspektiivis kogukonna elujõulisust.
Lasteaiakoha soovijate hulgas on pigem
nooremad lapsed (1,5-aastased), kelle jaoks
on sobiv kas sõimerühm või lapsehoiuteenus.

Samas on pakkuda üksnes kohti aiarühmadesse ning lapsehoiuteenuse pakkujatest on
põud.
Kasvavat trendi näitab koolipikendustega
laste ja erilist tähelepanu vajavate laste arv,
mis omakorda vähendab kohti vastuvõtul.
Just erivajadustega laste arvu kasv rühmas on
mõnedes hoolekogudes saanud argumendiks,
et nad ei näe võimalust suurendada rühmas
laste arvu. Siinkohal ei tohiks aga kujuneda
arusaam, et erivajadusega laps takistab rühma
suurendamise otsuse vastuvõtmist. Tänapäeval on erilisi lapsi igas lasteaiarühmas. Ehkki
mõni neist on aimatavam kui teine, peaks pigem mõtlema, millist tuge saavad asjasse puutuvad osapooled pakkuda erivajadusega lapse
vanemale ja õpetajale, et suurendada rühma
toimetulekut.
Pargi lasteaia jagu lapsi
Kõik see kokku tähendab, et peame olema
valmis lähiaastatel lasteaedadesse vastu võtma 150 last rohkem kui eelnevatel aastatel.
Sisuliselt vajaksime Pargi lasteaia jagu uusi
kohti. Samas peame aga arvestama, et see
vajadus on meil vaid viieks aastaks, sest
pärast laulvat revolutsiooni langes sündimus
järsult. Seega pikemas perspektiivis ootab meid
ikkagi ees laste arvu vähenemine ja lühikeseks
perioodiks uute investeeringute tegemine ei
ole mõistlik.
Milliseid plaane oleme seadnud, et lapsed

saaksid lasteaeda, vanemad tööle ja uued tulijad oleksid oodatud?
Viie aasta perspektiivist ja suundumustest
oleme rääkinud Kuressaare lasteaiajuhtidega
ning asunud läbirääkimistesse hoolekogudega. Kõik Kuressaare lasteaiad toimetavad
kaasaegses õpikeskkonnas, mille ruumi- ja
sisustustingimused toetavad laste arvu suurendamist. Rühmades on tagatud laste ja täiskasvanud töötajate suhtarv ning lasteaedade
tagasisidena on järjest kindlamat tuge tunda
laste ja perede tugikeskuselt.
Pikemas perspektiivis planeerime vajadusel
kasutusele võtta Kuressaare Ristiku ja Ida-Niidu lasteaia neli söögisaali ja kohandada need
rühmadeks. Samuti on meie vaateväljas Rohu
lasteaia väike maja, mille rekonstrueerimine
võimaldaks kahe sõimerühma käivitamist.
Nii söögisaalide kasutuselevõtt kui ka Rohu
lasteaia väike maja annaksid lasteaiakoha võimaluse ligi 110 lapsele.
Ühte rühma eri vanuses lapsed
Uuest õppeaastast oleme kavandanud aiarühmade komplekteerimise eri vanuses lastega, et ei tekiks täitmata kohti rühmades ja et
innustust saaks uue õpikäsitluse rakendamine. Õpetajate toetuseks oleme suurema laste
arvuga rühmades kavandanud motivatsioonipaketi rakendamist.
Erivajadustega laste toetuseks oleme
perspektiivis kavandanud avada ühe arendusrühma ja koostöös logopeedidega oleme asunud ümber vaatama tasandus- ja väikerühmade komplekteerimise võimalusi.
Maapiirkonnas kavandame laiendada Kaali
kooli lasteaiaosa, mis avardaks linnalähedases
lasteaias vastuvõtuvõimalusi. Lisaks on teretulnud kõik lapsehoiuteenuse pakkujad.
Kõigi nende meetmete esmane eesmärk on
tagada laste, õpetajate ja vanemate heaolu.
Eelkõige aga laste jaoks, kes on juba lasteaias või kes väga lasteaiakohta ootavad, aga
ka nende laste jaoks, kelle vanemad valivad
Saaremaa oma koduks.
Urmas Treiel
haridus- ja noorsootööosakonna juhataja

Eelkooliealiste laste arvu muutus alates 2014. aastast ja prognoos 2027. aastani.

Maiu Raun
alusharidusnõunik

Tasa sõuad … ehk mida arutleti osaluskohvikus
6. novembril toimusid kuueteistkümnes maakonnas noorte osaluskohvikud, mille ideeks
oli tuua ühise laua taha nii noored, noortemeelsed, ametnikud kui ka eksperdid, et
arutleda piirkonna murede ning Eesti tuleviku teemadel. Saaremaa valla noortevolikogu eestvedamisel oli see üritus sel aastal
juba teine.
Kuressaare gümnaasiumis aset leidnud kohvikus oli kokku viis teemat – kaks riiklikku ja
kolm kohalikku. Noortevolikogu korraldas
kohalike teemade väljaselgitamiseks eelnevalt
ideekorje, mille pinnalt valitigi välja kolm teemat.
Esimese riikliku teema „Head otsustajad –
otsustage lõpuks ära!“ puhul kujunes kõneaineks rahulolu eriolukorra ja piirangutega
seotud info levitamisega riigi poolt ning mida
arvatakse maskide kandmisest ja distantsõppest praegu.
Teises teemalauas “Kas valimised suruvad
mind kasti?!“ jõuti järeldusele, et ühiskonnaõpetuse tunnis võiks õpetaja anda rohkem
infot, et minna 16-aastaselt valima. Samuti
tõdeti, et erakonnad käivad vähe ennast tutvustamas ning ei teata, millega nad tegelevad
ja kes nad sellised on.
„Kas sibulad on tõesti nii kibedad?“ See
teema seadis fookusesse Eestis elavate venelaste või vene juurtega eestlaste stereotüüpide purustamise.
Vanasõnast „Tasa sõuad, kuhugi ei jõua“
ajendi saanud teemalauas arutleti linnatänavate, parkimisalade, Saaremaa püsiühenduse, ühistranspordi ning laiemalt transpordiga
seotud murekohtade kaardistamise ja võimalike lahenduste ühise leidmise üle.
Varia teema ehk „Saarlaste silgud“ oli eelmisel korral populaarne laud ning see läks

Seekordsest osaluskohvikust võttis osa 60 noort, ametnikku ja eksperti. Teemalauas „Tasa sõuad, kuhugi ei
jõua“ arutles koos noortega ka vallavanem Mikk Tuisk (külje peal istujatest paremalt neljas). Foto: Henrik Veskinõmm

kordamisele. Seekord keskenduti noorte
enese initsiatiivile ning noored said jagada
oma rõõme ja muresid seoses Saaremaa kui
tervikuga.
Osaluskohvikust võtsid osa erinevad otsustajad ja eksperdid: vallavanem Mikk Tuisk,
abivallavanemad Helle Kahm ja Kristiina
Maripuu, Urmas Treiel, Viljar Aro, Ave Jõgi,
Anton Teras, Jaen Teär, Kaarel Tang, Anneli
Meisterson ning Ivo Visak.
Tulenevalt praegusest olukorrast oli osalejate arv piiratud ning kokku sai sel korral
osaleda 60 inimest, kuigi tahtjaid ja soovijaid
oli noorte seas rohkem.
Tagasiside vorm Fishbowl ehk akvaarium
sobis suurepäraselt päeva kokkuvõtteks, sest
osalejad andsid aktiivselt tagasisidet ning
kommenteerisid nii laudades arutletud teemasid kui ka viskasid õhku ideid ja mõtteid edaspidiseks. Kõikidest laudkondadest
tehakse põhjalikud kokkuvõtted ning edasta-

takse otsustajatele.
Suur tänu lauajuhtidele Sass Keskülale, Henry Härmile, Riin Suusterile, Kennet
Puiesteele ja Sander Terasele, aga ka protokollijatele, kelleks olid Rica Aarn, Georg
Paomees, Vootele Mets, Gerda Ligi ja
Maria Anett Allikveer. Suur tänu ka päevajuht
Eliise Marie Treile.
Osaluskohvikute korraldamine on hea
näide noorsootöö põhimõtete järgimisest.
Tegemist oli „Noorelt noorele – osalusest lähemalt“ projektiga, mida toetab SA
Archimedese noorteagentuur Erasmus+
programm, Eesti Noorteühenduste Liit,
Saaremaa vald ja Kuressaare gümnaasium.
Kui keegi soovib noortevolikogu tegemistest rohkem teada saada, siis meid leiab
Instagramist või Facebookist.
Saaremaa valla noortevolikogu
saaremaanoortevolikogu@gmail.com
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Kohad, kus Saaremaa valla üldplaneeringuga on tehtud ettepanekud ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Joonis: Mark Grimitliht

Ranna ehituskeeluvöönd:
mis see on
ja milleks?
Kätlin Kallas
planeeringuspetsialist

Looduskaitseseaduse (LKS) kohaselt on
ranna ehituskeeluvöönd meresaartel 200
meetri laiune riba mere kaldal, kus uute
ehitiste rajamine on üldjuhul keelatud.
Ehituskeeluvööndi eesmärk on kaitsta
nii ranniku looduskooslusi kui ka hooneid
üleujutuste ja jää liikumise eest.

Paljudel saarlastel on tekkinud
küsimus, miks mandril on
ranna ehituskeeluvööndi laiuseks
100 meetrit, kuid meresaartel kaks
korda rohkem. Ranna ehituskeeluvööndi mõiste ja ulatus pärinevad
1995. aastal kehtestatud ranna ja
kalda kaitse seadusest. Käesoleval
ajal ei ole kusagil kirjas, miks see nii
on, kuid keskkonnaministeerium
on põhjendanud seda mitmeti. Esiteks on seoses maakerkega saartel
tundlikke, liigiliselt koosseisult ja
maastikuliselt esinduslikke ökosüsteeme ning väärtuslikke kooslusi ja
elupaikasid ulatuslikumalt kui mandril. Teiseks on saarte rannaalad
lauged ja sealsed elupaigad vajavad
suuremat sidusust piki rannaala,
tagamaks rohekoridoride toimimist.
Kolmandaks on mererannal väga
suur ehitussurve.
Seega, lähtudes Saaremaa ajaloolisest asustusest, maastike omapärast ja rannikualade koosluste säilitamise vajadusest ning eelnevast
ühiskondlikust kokkuleppest, kehtestati ehituskeeluvööndi laiuseks
saartel 200 meetrit.
Üleujutatavatel aladel on
ehituskeeluvöönd veelgi laiem
Keerulisemaks muudeti ranna ehituskeeluvööndi regulatsioon 2004. aastal LKS-ga, kui määrati, et korduva
üleujutusega veekogude ranna ehituskeeluvöönd koosneb üleujutatavast alast ja LKS § 37–39 sätestatud
vööndi laiusest. 2007. aastal lisati
veel, et korduvalt üleujutatava ala
piir määratakse üldplaneeringuga
(ÜP) ja klausel, et kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole määratud,

loetakse korduvalt üleujutatava ala
piiriks ühe meetri kõrgune samakõrgusjoon (2019. a täpsustati punkti
sõnastusega „üks meeter kaldajoone kõrgusväärtusest“).
Seega, Saaremaa rannikul võib
ehituskeeluvöönd ulatuda kaugemale kui 200 m nendes piirkondades, kus on oht üleujutuste tekkeks
ehk LKS-i järgi seal, kus on korduvalt üleujutatav ala. See on ala, mille mullastikust ja taimestikust on
võimalik järeldada, et tegemist on
pidevalt teatud kindlate perioodide
järel üleujutatava alaga. Korduvalt
üleujutatava ala piiri määratlemisel
tuleb vaadelda kõiki andmeid (sh
reljeefi, kõrguse ja veetaseme andmeid) ja hinnata neid võimalusel
üheskoos.
Korduvalt üleujutatavateks aladeks ei loeta LKS-i kohaselt automaatselt kõikjal rannikul olevaid
alasid, vaid lähtutakse reaalsest olukorrast looduses. Valdavalt esinevad regulaarselt üleujutatavad alad
madalatel randadel. Niisiis, nendel
juhtudel ja neis kohtades, kus tegemist on korduvalt üleujutatava
alaga, liidetakse sellele LKS-i §-des
37–39 sätestatud vööndite laiused.
Juhul, kui tegemist ei ole korduvalt
üleujutatava mererannaga, arvestatakse ehituskeeluvööndit põhikaardile kantud veepiirist.
Saaremaa valla ÜP-s määratakse
keeluvööndid selgemalt
Kuna endiste valdade 22 üldplaneeringut (ÜP) on kehtestatud erinevatel aegadel, ei ole kõigis neis korduvalt üleujutatava ala piiri märgitud.
Kui ÜP-s on korduvalt üleujutatava

ala piir ja sellest tulenev ranna
ehituskeeluvöönd määratud,
on seda lihtne ÜP kaardilt välja lugeda. Probleemid tekivad siis,
kui ÜP oli kehtestatud enne 2007.
aastat ning selles ei ole korduvalt
üleujutatavat ala käsitletud.
Saaremaal on 8 merepiiriga endises vallas korduvalt üleujutatava ala
piir määramata. Sellisel juhul tuleb
ehitusõiguse andmisel analüüsida,
kas tegemist on korduvalt üleujutatava alaga, ning kui see mullastikust
ja taimestikust tulenevalt nii on,
arvestatakse korduvalt üleujutatava
ala piiriks 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest, millele lisandub ehituskeeluvööndi laius 200 m.
Oleme koostamas esimest Saaremaa valla ÜP-d, milles määratakse
ära ka korduvalt üleujutatava ala piir
kogu Saaremaa valla ranniku ulatuses. Piiri määramisel oleme aluseks
võtnud rahvusvahelise Coast4us
projekti käigus Tallinna Tehnikaülikooli koostatud töö „Coast4US.
Ülevaade modelleerimisest ja üleujutusalad“ (2019).
Nimetatud töös tehti mereveetaseme modelleerimised kordumisperioodile 10, 20 ja 50 aastat praeguse veetaseme juures ning mereveetaseme tõusu korral.
ÜP-s kasutame korduvalt üleujutatava ala piiri määramisel modelleerimise tulemusi, mis arvutas tõenäoliselt üleujutatava ala praeguse
veetaseme juures kordusperioodiga
10 aastat, arvestades ÜP kehtivuse ajaskaalat ja asjaolu, et kliimastsenaariumides ei ole ühest hinnangut, millal saavutatakse erineva
globaalse veetaseme tõusu väärtus
ja milline see väärtus on. Ehk siis
korduvalt üleujutatava ala piiri
määramisel on valitud kõige suurema tõenäosusega üleujutatav ala
lähitulevikus praeguse veetaseme
juures.
Tegemist on teoreetilise modelleerimisega, mis arvestab ennekõike
maapinna kõrgusi. Kui ÜP kehtestatakse, võetakse ehitusõiguse määramisel aluseks ÜP-ga kehtestatud

ranna ehituskeeluvö öndi
joon.
Kuidas saab
ehituskeeluvööndit vähendada
LKS-is on toodud rida erandeid,
milliseid ehitisi võib keeluvööndisse
ehitada, neist osa tuleb varasemalt
planeeringuga planeerida, et oleks
tagatud avalikkuse kaasamine. Nii
on näiteks lubatud ehitised, mis
oma funktsioonist lähtuvalt peavad olema mere vahetus läheduses:
sadamaehitised, ranna kindlustusrajatised, supelranda teenindavad
rajatised, kalakasvatusehitised.
Lisaks on lubatud laiemale avalikkusele vajalikud ehitised: avalikult kasutatavad teed, tehnovõrgud
ja -rajatised, riigikaitse, piirivalve
ja päästeasutuse ehitised. Samuti on lubatud olemasoleva elamu
õuemaale (põhikaardile märgitud
õuemaa kõlvikule) uute ehitiste ja
olemasoleva elamu tarbeks tehnovõrgu ja -rajatise ehitamine.
LKS ei reguleeri ranna ehituskeeluvööndis olemasolevate hoonete rekonstrueerimist, ka on lubatud hoone esmakordne juurdeehitis, kui selle maht on väiksem
kui 1/3 olemasoleva ehitise kubatuurist.
Kui soovitud ehitis ühegi erandi
alla ei liigitu, aga ikkagi soovitakse randa ehitada, siis on võimalik
keeluvööndit vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust,
reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade
piiridest, olemasolevast teede- ja
tehnovõrgust ning väljakujunenud
asustusest.
Ehituskeeluvööndi vähendamine toimub vastuvõetud planeeringu (detailplaneeringu või üldplaneeringu) alusel ning selleks peab
nõusoleku andma keskkonnaamet.
Keskkonnaameti kaalutleda on, kas
ehituskeeluvööndi vähendamisel
on tagatud ranna kaitse eesmärgid,
nagu rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest
lähtuva kahjuliku mõju piiramine,

ranna eripära arvestava asustuse
suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine.
Üldjuhul on ehituskeeluvööndi
vähendamine põhjendatud olemasoleva ja ajaloolise asustuse piirkonnas, kus on olemasolevad teed
ja tehnovõrgud, ning aladel, kus
looduskooslused ei ole enam säilinud (nt sadamaaladel). Looduslikul
rannikukooslusel, kus hoonestust
ei ole nii praegu ega ka ajalooliselt
olnud ning kus ei ole ka olemasolevat juurdepääsuteed, ei ole keeluvööndi vähendamine põhjendatud.
Lausvähendamine 100 meetri
peale pole ÜP-ga põhjendatud
Oleme valla ÜP eelnõus teinud
üsna ulatuslikud ettepanekud ehituskeeluvööndi vähendamiseks,
millele avaliku väljapaneku käigus lisandus veel kodanike ettepanekuid (vt illustreerivat joonist).
Lõplik keeluvööndi ulatus selgub
siiski alles ÜP kehtestamisel.
ÜP koostamise käigus on kõlanud ka mõte vähendada ÜP-ga
kogu Saaremaa rannikul ehituskeeluvööndit 100 m peale. Kuna iga
vähendamise ettepanek peab olema
põhjendatud ning tuleb analüüsida,
kuidas on tagatud ranna kaitse-eesmärgid, leiame, et selline lausaline vähendamine ÜP raames ei ole
põhjendatud – Saaremaa rannikul
on palju looduslikke rannaalasid,
mida tuleb säilitada ja kuhu ehitamist peab kahaneva rahvastiku
tingimustes vältima.
Kui kohalik kogukond ja volikogu leiavad, et kodanike soov
merele lähemale ehitada kaalub
üles Saaremaa ranniku kaitse, oleks
kogu Saaremaa rannikul ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine
100 meetri peale võimalik vastava
LKS-i muudatusega. Saare maavalitsus on varem sellise ettepanekuga keskkonnakomisjoni poole
pöördunud, kuid seadusemuudatust menetlusse ei võetud. Saaremaa vald kaalub sel teemal uuesti
Riigikogu poole pöördumist.

Tulge, räägime muinsuskaitseala tulevikust!
K

uressaare
vanalinna
muinsuskaitsealale kaitsekorra eelnõu koostamisega alustas
Muinsuskaits eamet 2019. aastal.
Keidi Saks
Tänavu jaanuaris
Muinsuskaitseameti Saaremaa toi mu nu d av a koosolekul tutvusnõunik
tasime kaitsekorra
välja töötamise protsessi laiemalt, et
kaasata dialoogi kinnisvaraomani-

kud, linnaelanikud ja vallavalitsus,
kellega koostöös sõnastada Kuressaares oluliseks peetavad väärtused.
Vahepealsel ajal on kaitsekorra
töörühm käinud korduvalt koos, töötades kaitsekorra sisuga ning jaganud
muinsuskaitseala hooned kaitsekategooriatesse A, B ja C. Selline jaotus
võimaldab edaspidi arusaadavamalt
ja läbipaistvamalt selgitada nõudeid
ja kitsendusi ning teha leevendusi sõltuvalt konkreetse hoone olulisusest
muinsuskaitseala kontekstis.
Kindlasti on suur osa elanikke ko-

hanud linnas hoonete inventeerijaid,
kelle töö tulemusi töörühm analüüsib
ja mis saavad aluseks muinsuskaitsjate
igapäevatöös. Valminud on muinsuskaitseala vaadeldavuse analüüs, et
korrigeerida kaitsevööndi ulatust ja
määrata olulised sisevaated. Samuti
valmis krundistruktuuri analüüs, et
välja selgitada kinnistu piiridele seatavad nõuded ja leevendused. Kogu
muinsuskaitseala, seda ümbritseva
kaitsevööndi hoonestuse ning vaadeldavuse on töörühm läbi analüüsinud
ja teinud ettepanekuid piiride muut-

miseks ja osaliselt laiendamiseks.
Seega on kaitsekorra koostamise protsess jõudnud nii kaugele, et
saame vahepeal tehtut tutvustada.
Kutsume üles kõiki võimaluse korral oma arvamusi ja ettepanekuid
avaldama. Uuel koosolekul tutvustame lähemalt valminud uuringute
sisu, kaitsekategooriate põhimõtteid
koos näidetega, räägime ala piiride
korrigeerimisest ja selle põhjustest.
Paaritunnise koosoleku järel teeme
jalutuskäigu muinsuskaitsealal ja
kaitsevööndis, et arutleda erinevate

hoonete kategooriate ja ala piiride
üle.
Avalik koosolek toimub Kuressaare
kultuurikeskuse saalis 29. novembril
algusega kell 11, millele järgneb ringkäik.
Üritus on eelregistreerimisega.
Täpsem info Muinsuskaitseameti kodulehel või Facebooki lehel. Üritus on
jälgitav ka veebis.
Palume üritusel osalejatel kanda
maski, vähimategi haigustunnuste
olemasolul palume arutelul osaleda
veebiülekande vahendusel.
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Kogukonnad ootavad
suuremat toetust ja
inimkesksust

O

ktoobris läbi viidud küsitlus
andis sihi Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu
arengukava koostamiseks – tagasiside
sai aus ja sisukas.
Ehkki mittetulundustegevus ja
külaelu leiavad käsitlust ka valla üldiKristiina Maripuu ses arengukavas, on tervikpilt oluliselt
mitmekülgsem ning valdkond vajab
abivallavanem
tegelikult detailsemalt lahtimõtestamist. Viimastel kuudel olen valdkondliku arengukava
loomise mõtet tutvustanud nii osavalla- ja kogukonnakogudele kui ka mitmele vallavolikogu komisjonile, märkides, et selle arengudokumendi vajalikkust saavad kõige paremini hinnata kogukonnad ise. Kuna lükkasime
oktoobri lõppu plaanitud külaelu ümarlaua olude sunnil
edasi, kogusime arvamusi veebiküsitluse teel, mis oli avatud 12.–31. oktoobril.
Kõrge keskmine hinne
Küsitlusele vastajaid oli 53 – tõsi, lootsin pisut aktiivsemat
osalust. Samas olen väga tänulik, et vastused said tõesti väga põhjalikud ja läbimõeldud. Oli tagasisidet, mis
rõõmustas, aga neidki arvamusi, mille puhul tuli tõdeda,
et olukord on kohati keerulisem ja halvem, kui arvasin.
Küsitluses palusime hinnata 10-pallisel skaalal, kas mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava peetakse üldse
vajalikuks ning keskmiseks hindeks kujunes 8,7 – seejuures andis 35 vastajat maksimumhinde.
Mis on hästi?
Vastamine oli anonüümne ja palusime kirjeldada, mis on
oma kogukonna vaatenurgast külaelus ja kogukondades
hästi ning mis on osutunud takistuseks.
Vastuseks küsimusele, mis on hästi, toodi välja, et vallas
kehtib mittetulundustegevuse toetamiseks ühtne kord.
Rahulolevad on need, kes on viimasel ajal oma tegemistele
nõustamist ja rahalist tuge saanud – olgu siis mõnest valla
toetusvoorust, kohaliku omaalgatuse programmist või on
vald aidanud katta projekti omaosaluse.
Külaraha puhul märgiti, et põhimõte on üldiselt hea,
kuid toetussumma peaks olema suurem. Häid sõnu jagus
kohalikele üritustele ja teedele tehtud investeeringutele
ning sageli tõdeti, et oma kogukonna inimesed on tublid
ja tegusad, mitmetel eestvedajatel on aastakümnete jagu
kogemusi ning maal elamine on toredasti au sees.
Mis teeb muret?
Takistuse ja murekohana nimetati korduvalt COVID-19
tõttu kahandatud eelarvet, täpsemalt saamata jäänud
külaraha ja külaelule mõeldud toetuste kärpimist. 2021.
aasta eelarve projektis on need toetused taas sees. Leitakse, et vajaka jääb sisulisest koostööst ja valla poolt veetud
ühistegevustest, samuti on probleeme info levikuga ning
asjaajamises teeb tuska bürokraatia.
Murena mainiti ka, et noorte hulgast on raske uusi eestvedajaid leida, oma kogukonnas on konflikte ja koroonakevadega muutus külarahvas tuntavalt passiivsemaks.
Toetusvõimaluste osas ei ole kindlustunnet ja tajutakse
linnakesksust.
Lai teemadering
Mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava peaks kogukonna mõistet küllalt laiapõhjaliselt käsitlema, sest aktiivsed kogukonnad ei piirne vaid külapiiridega. Minult
on oponeerivalt küsitud, kas tõesti vajab tänapäeval külas
elamine omaette arengukava. Olen vastanud, et küsimus
on palju suuremas tervikpildis ja minuga samal arvamusel ollakse ka küsitluse vastustes. Võtmeküsimuseks saab
pidada seda, millised on vallavalitsuse ootused mittetulundustegevuse ja külaelu edendajatele ning millised on
ootused valla suhtes. Milline on külade ja MTÜ-de panus
Saaremaa kui terviku arengusse ning kuidas jõuda selleni,
et kohaliku elu edendajad ja vallavalitsus on teineteisele
läbivalt heaks partneriks?
Kaardistada tuleb külamajad ja -platsid ning luua külamajade toetamisel kindlad alused. Tähelepanu vajab aleviku- ja külavanema roll ning praegu on puudus märkamisest ja tunnustamisest. Ootus on, et käsitlemist saavad ka
maapiirkondade vaatest olulised teemad, nagu internetiühendus, mobiililevi, teed, heakord ja liiklusturvalisus.
Kuidas edasi?
Vallavalitsus on valmistanud ette arengukava koostamise eelnõu ja volikogu teeb otsuse homsel, 20. novembri
istungil. Kui volikogu on arengukava koostamisega päri,
on järgmiseks sammuks töögrupi määramine ja kindlasti on selle dokumendi puhul väga oluline rõhk aktiivsel
kaasamisel. Valdkonna arengukava peaks valmima tuleva
aasta septembriks ning hõlmama perioodi 2021–2030.
Küsimused ja arvamused on jätkuvalt väga teretulnud!
Kontakt: Eda Kesküla, eda.keskula@saaremaavald.ee ja
Kristiina Maripuu, kristiina.maripuu@saaremaavald.ee.
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Parasmetsa küla ehitab
külaplatsi ja unistab külakiigest
Parasmetsa küla asub Saaremaa põhjarannikul Parasmetsa (ka Upsu) lahe ääres
Leisi aleviku külje all. 2020.
aasta 1. jaanuari seisuga
on ametlikel andmetel külas elanikke 57. Meid ei ole
palju, aga senised koostegemised on andnud tunda, et
tegutsemistahet jätkub.
Mariliis Saat
Parasmetsa küla seltsi juhatuse liige

Võib öelda, et küla tegemised said uue
hoo 2019. aastal külavanema valimisega.
Esimese külaraha eest soetasime bussipeatusesse liikumisanduriga valgusti, mis
sai paigaldatud mitme külaelaniku koostöös. Üks märksõna, mis erinevates arute- Poisid teevad mängualal esimesi katsetusi. Foto: Mariliis Saat
ludes ikka ja jälle läbi käis, oli turvalisus.
Pimedat aega on liigagi palju, mistõttu tõs- saanud ja mida veel tehakse. Kas kiik ikka eesmärgiks on kindlasti külakiik, mis paltab hea valgustus oluliselt bussi ootavate saab piisava hoo sisse ning kas liug tuleb jude jaoks on just see ainus ja õige külaelu
inimeste turvatunnet.
kõige pikem. Lausa hitt oli võrkpalliplatsi sümbol.
2020. aasta algul võtjaoks välja kaevatud pintis aga värske külavanem
nase koorem, mille otsas Postkaste on nüüd kaugele näha
Külaplats on koht, mis
Alar Sügiste pikalt mõtteis
turnides möödus selle aas- Lisaks külaplatsile võtsime maikuus käsiolnud külaseltsi loomise
kasvab koos meiega
ta suvi ilmselt eelnevatest le küla postkastide uuendamise projekti,
mis loomulikult sai indu Omniva kamkäsile, kutsudes kaasa teipoole kiiremini.
ning areneb ja täieneb
sigi sarnaselt mõtlejaid.
Võrkpalliplatsi rajamisel paaniast, kus grupipostkaste jagati tasupidevalt, mõneti nagu
Jaanuaris sündinud selts
saime omajagu huvitava ta. Oleme selle eest Omnivale ääretult
Tallinna linn, mis ei
on veel noor ja kogub kokogemuse pinnase vahetust tänulikud! Rõõmsad oranžid kastid said
peakski kunagi valmis
gemusi ning õppetunde,
tehes. Nimelt selgus mõ- hoogsate pintslitõmmete abil endale Karja
kuid esimesed sammud
saama.
ningast pinnast eemalda- kihelkonna värvides alused ning nüüd on
on olnud üle ootuste edudes, et vastu hakkab tulema neid kohe kaugele märgata.
2020. aasta on maailmas olnud eriline ja
kad. Kui me kevadel saime
liiva. Kui esialgu tundus
uudise kohaliku omaalgatuse programmi maapinna kihtide vahetus huumorinurga paljudele keeruline, kuid me tahame loota,
(KOP) heakskiidetud taotlusest – Paras- jutuna, siis peagi olime juba kopaga tegu- et 2020. aasta jääb Parasmetsa küla elanimetsa külale süda – külaplats, oli ühtaegu del. Liiv sai ülespoole toodud ning lõpp- kele ning sõpradele meelde ka kui koostunda nii üllatust, rõõmu kui ka ärevust – viimistlus vaid ühe koorma tellitud liivaga tegemise ja külaplatsi sündimise aasta. Mis
on kogukonna toimetamiste juures aga
ees ootab suur töö!
tehtud.
Külaplats on koht, mis kasvab koos ääretult oluline, on tugi, mis tuleb väljastKõigepealt rajasime külaplatsi
meiega ning areneb ja täieneb pidevalt, poolt. Olgu see siis rahaline, nagu seda on
Mis meil ju tegelikult päriselt puudus, oli mõneti nagu Tallinna linn, mis ei peakski külaraha või erinevate projektide toetused,
külaplats ja selge oli see, et esimese asjana kunagi valmis saama. 2021. aasta üheks või olgu see toetus ka sõnades ja tegudes,
kui näiteks kohalik politseiametnik tuntuleb luua koht, kuhu saab nii planeeritult
neb siirast muret küla läbival maanteel kiikui ka spontaanselt koguneda, et külaelaruse ületamistest ning lisab valvet, või kui
nike vahelisele suhtlusele paremad võivalla spetsialist tuleb ise kohale ja märkab
malused anda. Kohti oli kaalumisel mitu,
lisaks välja toodud murekohtadele turvalikõik omade eeliste ja puudustega, kuid
se liiklemise osas ka teisi ning leiab sobiüsna kiiresti sai selgeks, et tegelikult on
vad lahendused.
just see õige koht meil juba olemas.
Me tunneme, et meid märgatakse ja toeAegade algusest on küla kooskäimise
tatakse. See motiveerib, annab jõudu ning
ning suhtluse keskpunktiks olnud Parasvõimalusi, mida omal käel ei pruugi kunametsa mõis, mis leidis kirjalikku esmagi tekkida.
mainimist 1561. aastal. Kunagises mõisa
Mida toob tulevik, me veel ei tea, aga
abihoones tegutseb juba aastaid Leisi Jame unistame suurelt ning anname oma
hiseltsi jahimaja ning just sinna kõrvale
panuse, et meie küla ajalugu saaks hoitud
tundus hea end sisse seada. Meie külaplatja edasi antud. Astume koos samme, et inisi loomise ideega tuli jahiseltsi rahvas kemestel oleks turvaline oma külas elada, et
nasti kaasa ning koos toimetada on ikka
jagatud mured saaks poole väiksemaks ja
mõistlikum ja ka hulga lõbusam.
jagatud rõõm poole suuremaks.
Kõige esimese asjana sai külaplatsiMeil on hea meel näha, et meie perede
le paika katusega pink-laud ning kui siis
noored käivad laias maailmas õppimas ja
tundus, et möödakäijad küll uudistasid
kogemusi saamas, aga nii mõnigi tuleb
toimuvat põnevusega, aga veel seda tunsiia tagasi oma perega ja päris oma kodu
net ei tekkinud, et läheks pingile istuma,
looma ning meil on heameel, et mitu vahsiis oluline muutus toimus laste mänguala
vat peret on suvel just Parasmetsas suvitaehituse algusega.
Rõõmsad oranžid postkastid said endale Karja
mas, tuues kaasa uusi mõtteid, värskust ja
Ikka ja jälle oli üks rõõmus seltskond kihelkonna värvides alused ning nüüd on neid
vaheldust.
kilkamas ja proovimas, mis on juba valmis kohe kaugele märgata. Foto: Mariliis Saat

Tule helkurkõnnile!
26. novembril algusega kell 18 toimub taas
üle-eestiline liiklusohutusüritus, helkurkõnd „Helkuriga sõbraks“.
Helkurkõnd stardib Eesti eri paigus
tavaliselt ühel ja samal kuupäeval ning
kellaajal. Esmalt kõneldakse kogunemiskohas helkuri vajalikkusest ja korrektsest
kandmisest. Sellele järgneb valitud teelõikudel helkurkõnd, -jooks või -rattasõit,
esitlemaks teistelegi liiklejatele valgusallika töövõimet. Kõnni vältel antakse helkur
vastutulevatele liiklejatele, kellel seda veel

ei ole. Ühtlasi ehime maakonna eri piirkondades helkurpuid, pakkumaks võimalust ka edaspidi elanikel helkur endale puu
küljest võtta ja end nähtavaks teha.
Saare maakonna kolmes vallas toimub
kokku 30 helkurkõndi, sh Kuressaare linnas erinevatel marsruutidel üheksa kõndi.
Nende hulgas on ka jalgratturite ja jooksjate grupp. Esimest korda on meiega Kuressaare Lions Klubi, kes aitab helkurkõnnist osa võtta puudega lastel.
Helkurkõnd toimub Saaremaa Spordi-

liidu, Saaremaa Vallavalitsuse, Kuressaare
Politseijaoskonna, Naiskodukaitse, Päästeameti, Saaremaa Spordikooli ja Lions
Klubi koostöös.
Täname kõiki sponsoreid, kes meid helkuritega varustavad!
Leia omale sobiv helkurkõnni piirkond
www.saaresport.ee. Üritus on lisatud ka
„Liikudes tervemaks“ sarjale.
Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist
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Inglipuul ootavad täitmist Saaremaa laste jõulusoovid
Peagi saabub pühadeaeg koos rõõmuga jõuluvana kingikotist. Samas on lapsi, kel ühel või teisel põhjusel võib soovitud kink unistuseks jäädagi.
Just neile lastele mõeldes kogusid Maxima ja Eesti
Lasterikaste Perede Liit kokku laste soovid üle kogu
Eesti – koostöös kohalike sotsiaaltöötajatega ka 49

Saaremaa lapse kingisoovi.
Juba 17. novembril paigaldati Inglipuu ka Kuressaare Maxima kauplusesse. Igal Inglipuu sedelil on
kirjas lapse nimi, tema vanus ja kingisoov. Soovi
täitmiseks pole vaja teha muud, kui valida Inglipuult lapse jõuluunistus ning jätta seejärel ostetud

kingitus (võib ka pakkimata kujul) poe infoletti või
kassasse. Ka võib soovitud kingi ise valmistada ning
tuua see tagasi just sellesse Maximasse, kust kingisoov võetud.
Maxima Eesti

Kuressaare Gümnaasium
võtab alates jaanuarist 2021konkursi 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

Hooldekodude külastused tuleb ette registreerida ja kanda maski
Arvestades viimase paari nädala COVID-19
haigestumuskordaja tõusu, palub Saaremaa
vallavalitsus hoolega kaaluda hooldekodude külastamise vajadust. Võimalusel soovitatakse praegusel äreval ajal külastused edasi
lükata.
Hooldekodude külastamisele kehtivad piirangud, mis on mõeldud sealsete elanike kaitseks.

Sealhulgas olulisim on meeles pidada, et külastused toimuvad vaid etteregistreerimisega ning
kanda tuleb maski.
Täpsemate piirangute kohta saab küsida hooldekodudest:
Muhu Hooldekeskuse SA: 12.11.2020 nõukogu
otsusega külastamine peatatud 13.11.20–
30.11.20, juhataja tel 5554 8443.

Saaremaa Teataja

Kihelkonna Hooldekodu: üldtelefon 454 6551;
juhataja 5661 6947.
Pärsama Hooldekodu: uus osa tel 452 6008;
vana osa 452 6104; juhataja 457 3536.
Kuressaare Haigla SA Hooldekodu: hooldekodu juhataja tel 5919 4513.
SA Hooldekodu Saaremaa Valss: tegevusjuhendaja tel 5886 5730.

Külavanemate valimised

Varpe küla koosolek ja külavanema valimine
toimub 12. detsembril kell 11 Laasi talus.
Lisainfo: Kätlin Soon, tel 5557 0455.

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse
VALLAARHITEKTI
ametikohale.
Vallaarhitekti ametikoha põhiülesanneteks on
Saaremaa valla arhitektuuri-, miljööväärtuste-,
projekteerimis- ja planeerimisalase töö korraldamine
ning planeeringuteenistuse töö juhtimine.
Kandidaadilt eeldame:
• arhitektuuri erialal magistri tasemele vastavat
kõrgharidust;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• vähemalt 2-aastast erialast või sarnast töökogemust;
• kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
• oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
• teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid
rakendada;
• soovitatavalt tööalast kogemust planeerimisvaldkonnas.

Saaremaa Teataja
Saaremaa Vallavalitsus on kuulutanud välja avalikud
konkursid järgmistele ametikohtadele:
ORISSAARE SPORDIHOONE JUHATAJA
(tähtaeg: 20.11.2020)
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST KAARMA PIIRKONNAS
(tähtaeg: 26.11.2020)
VALJALA RAHVAMAJA JUHATAJA
(tähtaeg: 1.12.2020)
VALLAARHITEKT
(tähtaeg: 7.12.2020)
Samuti on pikendatud konkurssi SOTSIAALOSAKONNA
JUHATAJA ametikohale ja lisatud uus ametijuhend
(uus tähtaeg: 25.11.2020).
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhendite
/ tööülesannete kirjeldustega saab tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
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.
27. novembril kl 13 eakate Kadrilõuna Kihelkonna
koolimajas. Valmistame ja sööme koos kadrilõunat ning laulame kadripäeva laule. Lauale võid
lisaks kaasa võtta oma aiasaadustest valmistatud
hääd-paremat. Osalustasu on 3 €.
29. novembril kl 14–17 rookrooni meisterdamise
töötuba Urmas Veersalu juhendamisel. Osalema on
oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud. Osalustasu
3 €.
Info kõigi sündmuste kohta tel 452 5183. Kihelkonna rahvamaja üritus on võimalus, mitte kohustus.
Austame üksteise valikuid, kui sa kahtled, jää koju!
KÄRLA
Kärla rahvamaja
22. novembril kl 14 Alle-Saija Teatritalu krimipõnevik „Täpselt nagu roos“. Lavastaja Tarmo Kruus.
Pilet 7 €.
LEISI
Karja rahvamaja
29. novembril kl 15 jõuluootuse kontsert Leane ja
Hartwini laulude ja muusikapalade saatel. Pilet 5 €.
Kuni 31. detsembrini näitus „Lapivaip 100. Minu
Eesti täna“.
Pärsama rahvamaja
19. novembril kl 19 Tiia Selli teatritükk „REDEL“
Kärla näiteseltsi esituses. Lavastaja Marika Paas.
Osades Aina Aavik, Sinika Kabi, Hannes Tali. Pilet 5 €.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
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 MANDO TRIO kontsert, piletid
eelmüügis kultuurimajas.
29. novembril kl 17 kuusetulede süütamine
alevi kuusepuul. Teadusteatri Archebaldis vabaõhuetendus.
1. detsembril kl 14 ja 19 kinos „Hüvasti, NSVL“.
Orissaare raamatukogu
27. novembril kl 17 jutuvestja, giid ja maailma-

rändur Ena Mets kutsub jutuõhtule „Loodus, minu
kodu“ (täiskasvanutele).
Kavandi seltsimaja
22. novembril kl 14 Salme Vallateater etendusega
„Pink“. Pääse 5 € kohapeal.
LÜMANDA
Taritu raamatukogu
30. novembril kl 13 jutuvestja, giid ja maailmarändur Ena Mets kutsub jutuõhtule „Loodus, minu
kodu“ (täiskasvanutele).
Taritu rahvamaja
20. novembril kl 19 Taritu tubateatri esituses muusikaline komöödia H. Raudsepp/V. Uibo
„Patused hinged“. Lavastaja ja muusikaline kujundaja
Väino Uibo, liikumisjuht Tanel Ting, heli ja valgus
Rein Rand. Laval Aili Salong, Meelis Pärn, Kersti
Sepp, Rauno Rahnel, Toivo Prostang, Kai Prostang,
Kaidi Ottis. Piletid eelmüügis Taritu rahvamajas,
kohtade arv piiratud.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
21. novembril kl 12 ootame saalihokihuvilisi
tüdrukuid ja poisse vanuses 7–11 a saalihoki
treeningule, treener Rando Hallik.
25. novembril kl 18.30 „Külade mälumängu
kolmapäev“ I etapp. Ootame 3-liikmeliste võistkondade aktiivset osavõttu Pihtla piirkonna
kõikidest küladest. Registreerimine 23. novembriks
tel 55590282, pihtla.sport@saare.ee, Raili Rüütel.
27. novembril kl 19 kodumaine koguperekomöödia „Hüvasti, NSVL“. Pilet 5 / 4 €.
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.
T–N kl 10–15 ja ürituste ajal avatud käsitöömeistri Ly Põlluääre kaltsuvaipade näitus-müük.
Info ringide ja ürituste kohta tel 5302 5620, Annely
Õisnurm.
SALME
Salme rahvamaja
21. novembril kl 19 Alle-Saija Teatristuudio
Põlvamaalt etendusega „Täpselt nagu roos!“. Krimipõnevik! Pääse 7 € kohapeal. Vaheajal kohvik.
Salme raamatukogu
30. novembril kl 10 jutuvestja, giid ja maailmarändur Ena Mets kutsub jutuõhtule „Loodus, minu
kodu“ (lastele).

PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
27. novembril kl 19 Taritu tubateatri esituses
muusikaline komöödia H. Raudsepp/V. Uibo „Patused
hinged“. Lavastaja ja muusikaline kujundaja Väino
Uibo, liikumisjuht Tanel Ting, heli ja valgus Rein Rand.
Laval Aili Salong, Meelis Pärn, Kersti Sepp, Rauno
Rahnel, Toivo Prostang, Kai Prostang, Kaidi Ottis.
KURESSAARE
Ajamaja galerii
Harrastajate näitus „Julge samm“, avatud 25.
novembrini.
Kuressaare kultuurikeskus
Saalis fotonäitused: Ain Kimber „Mees nagu orkester“ ja Andrei Reinol „Eesti loodusmaastikud“.
I korrusel fotonäitused: Arbo Rae „Rabajutud“ ja
Sigrid Osa „Püütud unenäod“.
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
21. novembril kl 19 Kuressaare teater
„Shakespeare’i kogutud teosed“.
Saare Maakonna Keskraamatukogu
20. novembril kl 17.15 lugemissaalis esitleb Made
Torokoff-Engelbrecht raamatut „Kuldsed jäljed
varjus. Kuressaare Põlluvahi maja ehk Meie Gotlandi
maja armastuse lugu“.
30. novembril kl 17 lugemissaalis – jutuvestja,
giid ja maailmarändur Ena Mets kutsub jutuõhtule
„Loodus, minu kodu“ (täiskasvanutele).
1. detsembril kl 9 laste lugemissaalis – jutuvestja,
giid ja maailmarändur Ena Mets kutsub jutuõhtule
„Loodus, minu kodu“.
Kuressaare spordikeskus
22. novembril algusega kl 11 Pühapäev Spordiga
13. hooaja I etapp.
Ajakava: kl 10.30 registreerimine; kl 11 soojendus;
kl 11.15 sünniaastaga 2014–2019 60 m jooks
+ kaugushüpe + jalgpalli tutvustus; kl 12.15 soojendus; kl 12.30 sünniaastaga 2010–2013 60 m
jooks + kõrgushüpe + jalgpalli tutvustus.
NB! Lapsevanematele seekord võistlust ei toimu!
Lisainfo: www.saaremaaspordikool.ee
Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee

Omalt poolt pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• arenguvõimalust;
• eneseteostamise võimalust;
Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri ja palgasoov;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Dokumendid palume esitada Saaremaa Vallavalitsusele
hiljemalt 7. detsembril 2020 kell 10.00 kas e-posti
aadressile vald@saaremaavald.ee (digiallkirjastatult) või
postiaadressile Lossi 1, 93819 Kuressaare,
märgusõna „Vallaarhitekt“.
Lisainfo: ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein
Kallas, rein.kallas@saaremaavald.ee, tel 508 7574.

TEATED
Saaremaa korteriühistute ümarlaud toimub
kolmapäeval, 25. novembril kell 18 vallavalitsuse saalis Tallinna tn 10. Päevakorras
kohtumine Salva Kindlustuse Pärnu- ja Saaremaa regiooni juhi Andres Soonistega. Jutuks tulevad uued kindlustustooted korteriühistutele.
Osalemine EKÜL-i liikmetele tasuta, mitteliikmetele 5 €.
Evi Ustel-Hallimäe
EKÜL Saaremaa esindaja
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
Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel
enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade
müüki. Saare maakonnas on võõrandamisel kaheksa kinnisasja. Pakkumisi saab elektrooniliselt
esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee kuni 04.01.2021 kella 11-ni.
Täpsem info www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee
Palume end kõigil kooridel uuesti registreerida
Saare maakonna 52. laulupeole, mis toimub 26.
juunil 2021. Registreerimine kestab kuni 30.
novembrini. Kollektiivide registreerimise leht:
www.bit.ly/laulupidu2021.
Saare Maakonna Keskraamatukogus on alates
17. novembrist avatud raamatukapp (Tallinna
tn 6 parklapoolses küljes).
Pakiautomaadi põhimõttel töötav raamatulaenutuskapp Cleveron 351 on firma Cleveron
AS üks variant pakiautomaatidest. Lugeja saab
laenutatud teavikud kätte ööpäev läbi, sest
lugejale saadetakse SMS-i või e-posti teel
väljastuskood, mis avab kapi.
Saare maakonna keskraamatukogu pakub
ra a m a t u l a e n u t u s k a p i te e n u s t kõ i g i l e
täiskasvanutele, kes on end raamatukogu lugejaks
registreerinud.
Anu Vahter
Saare Maakonna Keskraamatukogu direktor
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19. november 2020

NOVEMBER

  





25. november

Soome keel algajatele 40 h

Tiiu Kiil

30. november

Tööta ja õpi - tasuta infotund
koostöös Eesti Töötukassaga

Maris Paomees
Ursula Rahnik
Maris Uussaar

11. jaanuar

Kultuurijutud – elust Tais

Samalee Loodus

18. jaanuar

Zoomi võimalused töö- ja õppeprotsessis

Jürje Koert

25. jaanuar

Aiajutud – aia uuendamine
5 etappi

Kai Ellart

8. veebruar

Kultuurijutud – elust Venemaal

Rita Talalaeva

15. veebruar

Uni ja unehäired (veebikoolitus)

Krista Tarlap

22. veebruar

Aiajutud – dekoratiivsed põõsad
koduaias

Kai Ellart

JAANUAR

VEEBRUAR

  

 

Registreerudes vähemalt kolmele koolitusele, on soodustus 10%
Eesti keele õpe mitte-eestlastele kokkuleppel.
Lisainfo: Krista Hallik, tel 526 9690
Registreerimine:
www.ktg.edu.ee/rahvaylikool

Üritused Kuressaare päevakeskuses

Reedel, 20. novembril kell 13 laulame Mariniga tuntud laule.
Esmaspäeval, 23. novembril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Kolmapäeval, 25. novembril kell 13 Noorus on ilus aeg. Vestlusringi juhib Elja Parbus.
Reedel, 27. novembril kell 13 Advendiaeg. Vestlusringi juhib
Saarte praost Anti Toplaan.
Teisipäeval, 1. detsembril kell 13 Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Neljapäeval, 3. detsembril kell 14 Tiiu Saani mälestusnäituse
avamine. Näitus jääb avatuks 31. detsembrini.
Reedel, 4. detsembril kell 13 Laulame Mariniga tuntud laule.
Näitus: 30. novembrini Elja Parbuse kunstiringi näitus „Lootusega
looduses“.

FB: Kuressaare Rahvaülikool

Torgus kuulutati välja Jämaja kihelkonna fotokonkurss
Torgu osavald ja Torgu kuningriik kuulutavad välja Jämaja
kihelkonna piires tehtud fotode konkursi, kuhu ootame (aadressil
tagasorve@gmail.com) fotosid kuni 4. detsembrini.
5. detsembril avaldame tingimuste kohaselt laekunud fotod internetis (eraldi FB lehel ja Google’i kaudu), kus neid saavad hinnata kõik
soovijad ning žürii. Rahva ja žürii lemmikuile auhinnad!
Igaüks võib esitada kuni 3 fotot, mis peavad olema tehtud Jämaja
kihelkonna piires. Fotod tuleb esitada digitaalselt (soovitatav min 300
ppi ja 2480x1795 pikslit) ja nende eelnev töötlemine on lubatud.
Koos fotoga tuleb edastada autori nimi, kontaktandmed, foto tegemise koht ja pealkiri. Iga foto puhul tuleb esitamisel ära nimetada sobiv
võistluskategooria: 1) inimesed, 2) loodus, 3) kultuur, 4) kuningriik.
Tore oleks, kui saaks lisada foto tegemise aja ning paari lausega iseloomustada fotot või kirjeldada selle tegemist.

Foto esitamisega annab esitaja konkursi korraldajaile nõusoleku
kasutada fotot korraldajate äranägemisel (välja arvatud ärilistel eesmärkidel) ja nõustub oma foto tasuta avaldamisega nt Torgu piirkonda tutvustavas prospektis, fotoalbumis, kalendris, kodulehel vms
koos autori nimega. Võimalike autoriõigustega seotud küsimuste
kerkimise korral on vastutajaks foto esitaja.
Konkursile saab fotosid saata kuni 4. detsembrini. Internetis saab
fotosid (autorite nimedeta) hinnata 5.–15. detsembril. Žürii hindab
fotosid (autorite nimedeta) 16.–17. detsembril. Fotokonkurss lõpeb nii rahva kui žürii lemmikfotode autorite autasustamisega kõigis
võistluskategooriates. Lemmikud kuulutatakse välja ning autasustatakse Torgu osavalla ja Torgu kuningriigi auhindadega kohalikul jõulupeol Iidel 19. detsembril 2020.
Küsimuste korral helista tel 5340 9472.

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!

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

Novembrikuus toovad Selveri kullerid Selveri e-poes
tehtud ostud kõigile suursaarte elanikele koju kätte
soodsama teenustasuga.

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

5. Oota kullerit enda määratud
kohas ja kellaajal!

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

