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Kalmistud on saanud
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Aderkasi seltsil täitub
juba 30 aastat

 Loe lk 2

 Loe lk 4

 Loe lk 6

Konkursi „Eesti kaunis kodu 2020“ laureaadid koos Saaremaa valla ja Saaremaa Kodukandi esindajatega: (vasakult) Mikk Tuisk, Mare ja Rain Kallas, Relika
Metsallik-Koppel ja Hannes Koppel, Aire Liik, Tiiu Aro, Mati Liik tütre Kaie Järvelaidiga, Ruth Aus ja Reet Viira. Foto: Valmar Voolaid

Märka ja tunnusta
noortevaldkonna tegijaid!

Ü

Vald tunnustas kaunite
kodude loojaid ja hoidjaid
Kuressaare raekojas 24. novembril peetud Saare maakonna tänuüritusel tunnustasid Saaremaa vallavolikogu
esimees Tiiu Aro ja vallavanem
Mikk Tuisk „Eesti kaunis kodu
2020“ konkursist osavõtjaid ja
laureaate.
Merike Pitk
toimetaja

Tiiu Aro meenutas oma avakõnes kodukaunistamiskonkursi algust, kui president Lennart Meri kuulutas 1997. aasta emadepäeval
Estonia kontserdisaalis välja Eesti kodukaunistamise aasta, jätkates sellega riigivanem Konstantin Pätsi 1936. aastal algatatud
traditsiooni.
Aastaid on kauni kodu konkursil osalenud
ka Saare maakonna kenad aiad ja pargid,
olgu need siis erakätes või avalikus kasutuses. Tänavu maikuus välja kuulutatud konkursile esitati kahelt saarelt – Muhumaalt ja
Saaremaalt – kokku 33 objekti.
„Täname teid, tublisid inimesi, kes te peate oluliseks kodukultuuri arendamist, kes te
hoiate korras ja kaunistate oma kodu. Olgu
see siis lasteaia või koolimaja ümbrus, koduaed, haigla, hooldekodu, külaseltsimaja või
kirik, loodusobjekt või kalmistu. Te istutate
ja hooldate parke, korrastate talusid, bussipaviljone,“ kõneles Tiiu Aro, tänades ühtlasi
ka inimesi, kes neist kaunitest paikadest teada on andnud. Samuti tänas ta maakondliku
hindamiskomisjoni liikmeid, iseäranis kogu
ettevõtmise hinge, MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse liiget Reet Viirat.
Varasemast erinev tänamine
Seekordne tänuüritus oli aga kõigist eelmistest erinev. Arvestades koroonaviirust, olid
raekoja saali kutsutud ainult konkursi „Eesti
kaunis kodu 2020“ laureaadid, teised said
oma tunnustused kätte hiljem.
Kui varasemail aastail on laureaatidele
tunnustused üle andnud Eesti Vabariigi president, siis seekord üle-eestilist sündmust ei
korraldatud. Meie maakonna laureaadid said

oma tänuavaldused kätte Saaremaa vallavolikogu esimehelt ja vallavanemalt. Küll aga
oli kõigil soovijail võimalik jälgida tänuüritust Facebooki või YouTube´i vahendusel.
Seekordse kauni kodu laureaadi tiitli pälvisid Aire ja Mati Liik Saariku talust Viira
külast Muhu vallast, Mare ja Rain Kallas
Nooda talust Aaviku külast Saaremaa vallast
ning Ruth ja Jüri Aus Matsi talust, Sutu külast, samuti Saaremaa vallast.
Muinsuskaitse eriauhinna said Relika
Metsallik-Koppel ja Hannes Koppel oma
Kuressaares Suur-Sadama 7 asuva eramu
eest.
Kõik need kodud on eripalgelised (vt
albumit „Eesti Kaunis Kodu 2020“). Saariku
talu hoole ja armastusega rajatud aed paistab
silma eriilmeliste aiaruumidega, kus on huvitavaid okaspuuvorme ja põnevaid hiidrahne. Samas ei puudu ka vulisev veesilm. Kõik
on omavahel harmooniliselt ühendatud. Talul on ka oma sirelipark, kus on esindatud
pea kõigi Eesti sireliaretajate aretatud sirelid.
„Kui aeda rajada 45 aastat, on see inimesele pikk aeg, aga aiale alles algus. Suur
on rõõm, et aiahuvi on kandunud edasi ka
järgnevale põlvele. Seega selles aias labidas
nurka seisma ei jää ja kastekann leiab januse
ootaja,“ iseloomustab Saariku talu Saaremaa
Kodukandi juhatuse liige Reet Viira.
Elustiilitalu ja loodusaed
Mare ja Rain Kallase Nooda talu võib aga
nimetada elustiilitaluks. Taluhooned on arhitekt Anu Kotli projekti järgi eeskujulikult
renoveeritud. Peenetundeliselt on säilitatud
kõike väärtuslikku.
Aias on hoitud olemasolevat – õunapuid,
pojenge, flokse, sireleid. Ainuke uusehitis on
maakelder, mille katusel õitsevad paljud kiviktaimla taimed, olles oma värvikirevuses
tõeline mesilaste ja kimalaste paradiis.
„Noodal elavad Eesti väärtusi hindavad
inimesed. Seal näed eelnevate põlvede tehtu
väärtustamist, sõna jõu mõju ja vaimu erksust,“ kirjeldab Reet Viira.
Ruth ja Jüri Ausi Matsi talu on aga aastatepikkuse suure töö tulemusel sündinud kaunis maakodu koos looduspargiga. Loodusaed tundub piiritu, kuna piirile istutatud lilled moodustavad lookleva lillejõe. Krundil
on säilitatud suuri põlispuid. Oskuslikult on
kasutatud maakive ning pere poolt on rajatud uhke kuiv kivijõgi, mis kevadel juhib

Laureaadid said muu hulgas presidendilt seinaplaadi ja vallavalitsuselt majamärgi.

liigse vee krundilt.
„Selles aias on palju murupinda, millest
osa on trenditeadlikult jäetud lillemuruna
õitsema. Seega saavad nii mesilased-kimalased kui liblikad aias rõõmsalt toimetada,“
kõneleb Reet Viira. „Lisaks on huvitavalt
kasutatud männiokkamultši peenrakatteks –
kui tihti oleme harjunud nägema kooremultšiga kaetud peenraid, siis suures koguses männiokast andis tõeliselt põneva tekstuuri peenrale.“
Kolemajast sai hubane kodu
Relika Metsallik-Koppel ja Hannes Koppel
on aga tänu oskuslikule tegevusele muutnud endise kolemaja hubaseks koduks, kus
maja fassaad suhtleb siseõuega. Välisfassaadil on säilitatud endisaegne ilme. Kasutatud
on taaskasutatavaid materjale – vana plekk,
vana laudis, vanad aknad. Kõik on komisjoni hinnangul fi ligraanselt taastatud. Pärast
krundil oleva mullakihi ära koorimist paljandus eelmiste põlvede rajatud kivisillutis
koos akveduktiga. Viimane on ka tänapäeval
kenasti oma tööd tegemas, liigne vesi juhitakse kiirelt krundilt.
„See Kuressaare Põllukülas olev eramu on
silma hakanud juba pikka aega. Tänane Kuressaare pärl on mitmeaastase töö tulem,“
tunnustab Reet Viira. „Eriliselt meeldis komisjonile aias taimevalik. Kasutatud on oma
esivanemate kohtadest toodud talutaimi,
mis linnaõhuga kodunenult igal aastal järjest uhkemalt õitsevad. See on kui eelnevate
põlvede heakskiit tänastele tegijatele.“
Jätkub lk 2

le-eestilise noorsootöönädala raames
kuulutas vallavalitsus välja Saare maakonna noortevaldkonna 2020. aasta tegijate tunnustamise. Eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud
inimesi, organisatsioone ja noori, samuti silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on
oluline mõju kohalikul, maakondlikul ja üleriigilisel tasandil.
Noortevaldkonna tunnustamise konkursi
kandidaate oodatakse neljas kategoorias. Aasta Noore Tegija kategoorias antakse välja kuni
kolm tunnustust ning ülejäänud kategooriates
üks tunnustus:
Aasta Noortevaldkonna Tegija – isik, kes
on aasta jooksul Saare maakonna noorsootöö
ja huvihariduse valdkonda panustanud ja seda
edendanud, oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel,
viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud
uuenduslikke ettevõtmisi;
Aasta Noortevaldkonna Tegu – Saare maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni
ettevõtmine, mis on 2020. aastal aidanud muuta
Saare maakonna noortevaldkonda ja/või noorte
elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks;
Aasta Noor Tegija – 7–26aastane isik (või isikud), kes on 2020. aastal oma kodukandis korda
saatnud midagi positiivset ja silmapaistvat, olnud ühiskondlikult aktiivne ning heaks eeskujuks teistele noortele ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu;
Aasta Noortevaldkonna Toetaja – Saare
maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni
ettevõtmine või panus, mis on aidanud muuta
Saare maakonna noortevaldkonda meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.
Taotlusi saab esitada elektrooniliselt valla
kodulehel, e-posti aadressil vald@saaremaavald.
ee märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustus“
või postiga aadressile Tallinna 10, Kuressaare
linn, Saaremaa vald kuni 18. detsembrini.
Tunnustatavad kuulutatakse välja 13. jaanuaril 2021 noortevaldkonna tunnustamisüritusel.

Valime aasta küla

S

aaremaa Kodukant koostöös Saaremaa
vallaga kuulutab välja Saare maakonna
Aasta Küla 2021 konkursi, teadvustamaks
maa- ja külaelu olulisust. Aasta küla aunimetus
antakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud külaelu arendamisel
silmapaistvaid tulemusi.
Aasta küla tiitlile kandideerimisel on eelduseks kogukonna positiivne areng ja külasisene
koostöö viimase kahe aasta jooksul, kogukonda
liitvate projektide ning algatuste edukas elluviimine, ühistegevused külas, koostöö kohaliku
omavalitsusega, avatus ja tuntus maakondlikul
ja üleriigilisel tasandil, kestlik koostöö piirkonna ettevõtetega ja teiste vabaühendustega, kehtiva/koostamisel arengukava olemasolu.
Kandidaate saab esitada nigulapäevast, 6. detsembrist kuni kolmekuningapäevani, 6. jaanuarini aadressil saarekodukant@gmail.com.
Statuudi ja ankeedi leiab Saaremaa valla kodulehelt. Saaremaa aasta küla 2021 esitatakse
üleriigilisele aasta küla konkursile 2021, mille
läbiviijaks on Eesti Külaliikumine Kodukant.
Reet Viira
Saaremaa Kodukant
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VALLAVOLIKOGU
Vallavolikogu 20. novembri istungil
• Istungi alguses vastas vallavanem Mikk
Tuisk fraktsiooni Saarlane esitatud arupärimisele ühinemislepingus olevate investeeringute
(46 objekti) kohta.
• Toimus Saaremaa valla 2020. aasta III lisaeelarve (kogumahuga 709 323 eurot) esimene
lugemine ja suunamine II lugemisele.
• Kinnitati Saaremaa valla arengukava 2019–
2030 uus redaktsioon, milles on ajakohastatud
hetkeolukorra analüüsi, sh rahvastiku, maksumaksjate ja tööhõive alapeatüki andmeid. Samuti on täpsustatud tegevusvaldkondade hetkeolukorra analüüsi.
• Kinnitati Saaremaa valla eelarvestrateegia
aastateks 2021–2024.
• Täiendati Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 tegevuskava aastateks 2020–2023
ning lisati sinna Kuressaare Haigla parkla rajamine ja Viikingiaasta 2021 projekti läbiviimise
tegevused.
• Algatati Saare maakonna energiamajanduse
ja kliima arengustrateegia koostamine.
• Algatati Saare maakonna turismi arengustrateegia koostamine.
• Algatati Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava koostamine.
• Otsustati astuda mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism liikmeks, millega on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Hiiumaa,
Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa turismikatusorganisatsioonid.
• Kinnitati eraüldhariduskoolidele tegevuskulutoetus, mida makstakse valla eelarvest,
andmise tingimused ja kord.
• Anti luba Mantika OÜ-le kinnisasjade
omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 kohaselt Pöide piirkonnas Talila külas.
• Anti luba Mereranna Farm OÜ-le kinnisasjade omandamiseks kinnisasja omandamise
kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 kohaselt Kaarma ja Salme piirkonnas.
• Anti luba Tulundusühistu Tahula Farmer
Põllumajandusühistule kinnisasjade omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise
seaduse § 4 lõike 6 kohaselt Kaarma ja Salme
piirkonnas.
•Anti luba LINKSYS OÜ-le kinnisasja omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise
seaduse § 4 lõike 6 kohaselt Mustjala piirkonna
Järise külas.
• Toimus Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli
2019. a määruse nr 8 „Raieloa andmise kord“
muutmine I lugemine ja suunamine II lugemisele.
• Anti nõusolek seada kirjaliku enampakkumise korras hoonestusõigus 25 aastaks Saaremaa vallale kuuluvale Kuressaare linnas Kivi tn
8 ja Kivi tn 8a asuva kinnistu liitmise teel moodustatavale kinnistule 828 m² ulatuses.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

DETAILPLANEERINGUD
Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja
Sarapupõllu detailplaneeringu
eskiisi avalik väljapanek

Saaremaa vald korraldab Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu eelnõu (edaspidi eskiis) avaliku väljapaneku. Detailplaneering (DP) algatati Saaremaa Vallavolikogu
21.06.2018 otsusega nr 1-3/74. DP koostamise
eesmärk on ehitusõiguse määramine elektrituuliku ja tootmishoonete püstitamiseks, sihtotstarvete
määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega.
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole. Tulenevalt eelnevast on
käesolev DP vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat
detailplaneeringut.
Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu DP eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 18.12.2020–
16.01.2021. DP eskiisi materjalidega on võimalik
tutvuda valla kodulehel aadressil: www.saaremaavald.
ee/et/detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada DP lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile
vald@saaremaavald.ee.
DP eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu toimub 27.01.2021 kell 16 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures
saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku
väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma
seisukohti nende kohta.
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ile ennelõunal käis Naerusuu lasteaia
Pipi rühm Kuressaare keskväljaku jõulukalendrisse häid soove postitamas.
Jaspar, Johan, Saskia, Mia-Loviise, Emily ja
Gloria vaatavad, et õpetaja Marianne paneks kirja ikka õige päeva kirjakasti. Taamal
puksib näärisokk õnne möödujatele.
Nendel jõuludel saadame pühadesoovid

teele näärisokuga. Igaüks saab kehastuda
Saaremaal kunagi suure au sees olnud õnnetoojaks ja saata niimoodi tervitusi. Lisaks
on oodatud kõik head soovid ja tervitused pühadeks jõulukalendri postkastidesse. Ette loetakse laekunud kirju ja kaarte
esmaspäevast laupäevani kell 14.45 Kadi
raadios.

Postkastid on väljakule toodud koostöös
Saaremaa Rahvakultuuriseltsiga. Keskväljakule üles seatud suure näärisoku autoriks
on Oliver Maaker/MTÜ Saaremaailm, postkaardiks kohandas selle OÜ Zukker.
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist

Kalmistud on saanud uue digitaalse kodu

K

ui eelmisel aastal hõikasime välja, et
Saaremaa Halduse selle aasta üks eesmärke on edasi arendada kalmistute digitaliseerimist, siis nüüd saame tõdeda, et oleme ühe oma eesmärkidest saavutanud. Alates
tänasest on kõigil võimalik avaliku veebirakenduse kaudu tutvuda valla kalmistute ning
sinna maetutega. Praegu saab otsida maetuid
kaardirakenduse kaudu kuuel valla kalmistul:
Kudjape, Pöide Valjala, Lümanda ning Tornimäe uuel ja vanal kalmistul.
Kaardirakendus on leitav valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/kalmistud.
Tehtud on suur töö ning oma panuse on siin
andnud paljud valla töötajad. Siiski tahaks
eriliselt tänada kahte võtmetegijat, kes panustasid rakenduse valmimisse enim – Maarika
Saks ja Pille Mägi. Kui Maarika lahendada
ja arendada oli kogu tehniline pool, siis Pille
tööpäevad möödusid valdavalt andmeid sisestades ning kohapeal kalmistutel andmeid
kontrollides.
Töö ei piirdu aga nende kuue kalmistuga,
meie lõppeesmärk on digitaliseerida kõik

Ainer Tiitson tutvustab arvutiekraanil kalmistute kaardirakendust, mis on leitav valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/kalmistud. Foto: Irina Mägi

valla 30 kalmistut. Järgmisena plaanime ette
võtta Kaarma piirkonna kalmistud ning aasta
eesmärk on töö teostada neljal-viiel kalmistul.
Seega jätkub alustatud projekt veel vähemalt

neli–viis aastat, soovime jõudu meie töötajatele, et need plaanid ka teostuksid!
Ainer Tiitson
Saaremaa Halduse juhataja

Vald tunnustas kaunite kodude loojaid ja hoidjaid

Algus lk 1

K

õik kauni kodu laureaadid said Eesti
Vabariigi presidendi seinaplaadi, rinnamärgi, tänukirja ja albumi „Eesti Kaunis
Kodu“, samuti vallavalitsuse tänukirja koos
rahalise preemiaga, mastivimpli ja majamärgi.
Saare maakonnas on kolme aastaga välja
antud 11 majamärki – kümme Saaremaa ja
üks Muhu valda.
Koduloojad on trenditeadlikumad
„Aastatega on arenenud konkurss samaväärselt ühiskonna arenguga,“ tõdeb Reet Viira.
„Oleme trenditeadlikud. Katsetame eesrindlikult uusi taimi oma aedades. Meil on tagasi tulnud teadmine tarbeaia vajalikkusest.
Enamik kodude omanikke kasvatab aias ise
maitsetaimi, varajase kartuli, maasika-vaarika jne. Lisandunud on triiphoonete vajalikkus. Õueköögid on jätkuvalt populaarsed
pere kogunemiskohad ja samas ka huvitavad
aiakujunduselemendid.“
Laureaatide nimel võttis sõna Nooda talu
perenaine Mare Kallas, kes ütles muu hulgas, et iga tunnustus tähendab ka vastutust.
„Praegu on keerulised ajad, päris paljud inimesed oma kodudes on jäämas üksi, paljud
on juba jäänud. Annaks jumal meile oskust
märgata ja aidata! Vahel piisab ainult sellest, et me astume läbi ja küsime, kuidas sul
läheb, ja uskuge, meil kõigil läheb pärast
seda paremini. Kui me ei hoia oma kodu ja
oma kodukandi inimesi, siis ühel hetkel on
meie kodust saanud vaid paik. Ja seda igas
mõttes.“

Tänuü r itu s t kon fe re e r i s Ku re s s a a re teatri juht Piret Rauk, musitseerisid
Tammeougu Mari ja Andre Maaker.
Lisaks laureaatide tunnustamisele jagati

EESTI KAUNIS KODU

Riigihalduse ministri tänukirja pälvisid:

Muhu Hooldekeskus SA (Aino Rummel), Muhu Pärandikool MTÜ (Kadri Tüür), Muhu vallavanem Raido Liitmäe; Ruhnu Kultuuriait MTÜ (Triinu Lamp),
Kuressaare haigla SA (Märt Kõlli), Pärsama Hooldekodu (Kaire Tiik), Saaremaa Südamekodu (Piret Pihel), Sõmera Kodu (AS Hoolekandeteenused; Terje
Hanson), Saarte Hääl ja Oma Kodu (Tõnis Kipper ja
Gunnar Siiner), Madis Kallas.

Saaremaa valla tänukirjad konkursil
osalejatele:

Laidevahelise Kallaku oja harrastuskalapüügi taristu
ja Suurelahe loodus-linnuvaatlustorn (Saarte Kalurite Ühing, Hillar Lipp); Kaali kool (Kristiine Järsk);
Metsküla Küla Selts (Andres Põdra); Vanakubja Külaselts (Elle Viira); Lümanda Söögimaja ja Lümanda
Issanda Muutmise kirik (Juta ja Peeter Pae, preester Kristoforos); Nadja ja Rein Kirst (Uueelu talu,
Allikalahe küla);
Arni Õunpuu (Pruulipõllu talu, Kargi küla); Kargi küla
bussiootepaviljon (Koit Uus, Aare Saar);
Anu, Elmo ja Ivar Allik (Kardoni talu, Lindmetsa küla);
Õnne ja Sulev Ait (eramu Kannikese 15, Salme);

veel hulgaliselt tunnustusi ja tänukirju (vt
kõrvallugu).
Merike Pitk
toimetaja

N i h a t u kü l a ( U r v e K a a s i k ) ; M õ n n u s te kalmistu (Aare Tiirik); Sakla bussiootekoda (Agnessa Sepp); Valjala kalmistu (Heli Kuusk);
Valjala aleviku keskus (Tiit Aavik); Keili Tedrema ja
Kuldar Alles (Tani-Peetri talu, Abruka); Heli Hõbe-Jõgi ja Roland Jõgi (Toompuu talu, Võhma küla);
Ilme ja Kalle Kolter (Kasemetsa talu, Mustjala küla); Arvi ja Monika Vask (Kallasmaa talu,
Rahtla küla); Sirje ja Aarne Põlluäär (Mihkli talu,
Väike-Pahila küla); Maret ja Aare Martinson (Rannamäe talu, Orinõmme); Eevi ja Peeter Paomees
(Jauni talu, Reeküla); Meelase tuulik (Ruuta ja Helmut Turja, Kuusiku küla); Pargi lasteaed (Kai Jürlau);
Maivi ja Lembit Väli (eramu Sinilille 9, Kuressaare);
Anne ja Taimo Oolup (eramu Sinilille 25, Kuressaare); Ester Kütt ja Jüri Janson (eramu Lahe tee 16,
Laheküla); Lea ja Tõnu Eermann (Mäeltse Roosiaed, Oitme); Humala galerii (Külliki Järvila ja Toomas
Olop, Pikk tn 19 Kuressaare).

Konkursi toetajad:

Kuressaare K-Rauta (Inga Antsaar); Saaremaa Kaubamaja (Ülle Puppart).
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Saaremaa vald on kõige
keskkonnasõbralikum

Mida me selle heaks tegime?
K
eskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus korraldasid
tänavu esimest korda konkursi, et selgitada välja kõige keskkonnasõbralikum kohalik omavalitsus.
Konkursi eesmärk on tunnustada neid omavalitsusi, kes on oma tegevusega panustanud
negatiivse keskkonnamõju vähendamisse,
väärtustanud looduslähedast elukeskkonda
ning suurendanud elanike keskkonnateadlikkust.
Konkursil osalejate puhul hinnati, kuidas
on omavalitsuses edendatud ringmajandust, mida tehakse kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks, kuidas
säilitatakse elurikkust, milliseid lahendusi
kasutatakse sademevee kogumiseks ja veekogude tervendamiseks ning mida võetakse
ette selleks, et kohalikud elanikud oleksid
keskkonnateadlikumad.

Eeliseks tegevuste mitmekesisus
Konkursil osales kokku 12 kohalikku omavalitsust: Võru linn, Kanepi vald, Saku vald,
Tõrva vald, Hiiumaa vald, Tartu linn, Keila
linn, Paide linn, Saaremaa vald, Rakvere linn,
Loksa linn ja Harku vald.
Lõppvõistlusele pääses edasi viis osalejat.
Välja anti kaks tunnustust, mille pälvisid
Keila linn ning Võru linn. Võitja valiti välja
kolme peaauhinna kandidaadi hulgast, kelleks olid Saaremaa vald, Tartu linn ja Rakvere
linn. Kõige keskkonnasõbralikuma kohaliku omavalitsuse tiitli pälvis seekord Saaremaa vallavalitsus.
Saaremaa vallavalitsuse eeliseks võrreldes teistega kujunes
ette võetud tegevuste mitmekesisus. Kõikides hinnatavates
kriteeriumides sai Saaremaa
vallavalitsus n-ö linnukese
kirja. See tuleneb ühelt poolt
sellest, et Saaremaa vald on väga
suure pindalaga ja inimesed on
entusiastlikud, mistõttu on ka meie
ellu viidavad tegevused mitmekesised.
Võrreldes teiste konkursil osalenud omavalitsustega on Saaremaa vallavalitsus näiteks
omal algatusel tegelenud vooluveekogude tervendamisega, et Saaremaa veekogudes oleks
kaladele ja muule vee-elustikule paremad elutingimused.
Samuti oleme oma vahenditega aastaid
taastanud liigirikkaid pärandniite ja leidnud
nendele aladele taas hooldajaid. See on vajalik, et aastasadade vältel karjatatud liigirikkad niidualad püsiksid avatuna, Saaremaale

Keskkonnasõbralikema omavalitsuse tiitliga käib kaasas 50 000 euro suurune auhinnaraha, mille annab
Bert Holmile üle Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Andrus Treier. Foto: Aron Urb

omane merele avatud maastikupilt säiliks ja
niitudega seotud elustik püsima jääks.
Selliseid tegevusi teistel omavalitsustel ette
näidata polnud, sest kõikide territooriumil
pole arvestatavas koguses pärandkooslusi säilinudki või pole kohalik omavalitsus
näidanud initsiatiivi selliste asjadega
tegeleda.
Ka oleme inimestele aktiivselt
selgitanud Kuressaare lossipargi
osade alade hilisema niitmise
näitel liiga sagedase muruniitmise ebavajalikkust ning
kahjulikkust taimestikule ja
tolmeldajatele, kellest sõltub
meie igapäevase toidulaua rikkalikkus. Ka linnaruumis on
vaja nendele väikestele abilistele
soodsaid tingimusi luua, mida harvem muruniitmine täpselt teebki.
Hinnati ka korraldatud jäätmevedu
Ka hinnati meid kogu valda hõlmava korraldatud jäätmeveo eest, mille raames inimestel
on sorteeritud jäätmeid võimalik vedajale üle
anda kordades odavamalt kui sorteerimata
olmejäätmeid.
Kliimamuutuste leevendamise osas saime
plusspunkte tasuta ühistranspordi eest, kus
kasutatakse biogaasil töötavaid busse. Ühtlasi on vallavalitsuse enda autopargis mitu

gaasikütusel või elektri jõul liikuvat sõidukit,
mis aitab meil ümbritseva õhu saastamist
vältida.
Veel oleme tegelenud vanade tänavavalgustite asendamisega energiatõhusate LED-lampidega, keskküttekatlamajade hakkepuidule
ümberehitamisega, lahkvooluliste sadeveesüsteemide ehitamisega, mis sellel konkursil
kõik kasuks tulid.
Suureks plussiks konkursi võidu kojutoomisel oli kindlasti hästi koordineeritud ja
valla elanike poolt aktiivselt kasutatav hajaasustuse programm ning valla enda käivitatud maapiirkondade elutingimuste parandamise programm. Mõlema raames on
võimalik kaasajastada ja ohutuks muuta elanike
joogi- ja reoveekäitlust.
Kõiki neid ettevõtmisi on hindamiskomisjoni hinnangul Saaremaa vallas saatnud ka väga
tasemel kommunikatsioon, mistõttu on ilmselt iga saarlane enda kodukoha keskkonnaarengutega kursis.
Aasta keskkonnasõbralikema kohaliku
omavalitsuse tiitli ja vastava tunnusmärgi
kasutamise õigusega käib kaasas 50 000 euro
suurune auhinnaraha, mille vallavalitsus saab
panustada keskkonna heaolu edendamiseks
järgmise aasta jooksul.
Bert Holm
keskkonnaosakonna juhataja

Saarlaste ö-täht sai monumendi
N
ovembrikuu viimasel päeval, trotsides vihma ja lörtsi, kogunesid Muhu
ja Saaremaa valla inimesed Põripõllule
ja panid koos püsti monumendi saare murde
ühele kõige iseloomulikumale elemendile –
ö-tähele.
Väikese väina äärel kõrguv viiemeetrine
tähis, mis öösel meenutab ö-tähte ja päeval
on rohkem õ-tähe moodi, markeerib murdekeele uurija Theodor Kaljo poolt 1928. aastal
kaardistatud piiri, mis näitab õ-tähe levikut
Saaremaal.
Samas ei seisne saare murre puhtalt Otto
Wilhelm Masingu poolt kasutusele võetud
keeleuuenduse ignoreerimises ehk õ-tähe mittekasutamises. Ö-tähe kasutamine ja
õ-tähe mittekasutamine on loomulikult asjad,
mida mandrieestlased oma saarlasest vestluspartneri juures esimesena tähele panevad.
Alles siis, kui nad on selle ö-ga lõpuks ära harjunud ja see neile enam nalja ei tee, hakkavad
nad märkama saare murde tõelist pärli, milleks on saarlasele omane meloodiline, värsirütmis kõnemaneer ja veidi poeetiline lauseehitus. Seda kutsutakse saarlase „laulvaks“ kõneviisiks ja selle järgi tunned saarlase ära ka
siis, kui viimane on õ-tähe ära õppinud.
Valmar Kass

1

3

KÜSIMUS

Mida tähendab Viikingiaasta?

Salme viikingilaevade leiust
on möödunud juba üle kümne aasta ja alles nüüd jõuab
lõpule mahukas muinaslaevade leidudel põhinev
uurimus ning Salme laevamatuste leiud jõuavad Saaremaa muuseumisse tagasi.
Valmar Kass
kommunikatsiooni Töö käigus on läbi uuritud ja
konserveeritud ligi 2000 eset.
peaspetsialist
Sellega saavad Saaremaa ja
Saaremaa muuseum endale hindamatu väärtusega eksponaadi, mis tahestahtmata asetab
meie väikese saare globaalselt viikingitemaatika
tähelepanu keskpunkti – on ju eelmainitud ekspositsiooni puhul tegemist kõige vanema viikingiajastu leiuga maailmas.
Salme viikingilaevad on olnud Saaremaa
jaoks positiivse reklaami allikas ning populaarne turismimagnet alates esimese laeva leidmisest 2008. aastal. Kuna mõlema laevaga seotud
uurimistöö on võtnud nii kaua aega, ei ole leiu
potentsiaali veel täiel määral ära kasutatud. Sellest tekkiski koostöös Saaremaa muuseumiga
idee kuulutada järgmine, 2021. aasta Saaremaal
viikingiaastaks, millega juhtida tähelepanu ja
rõhutada Salme muinaslaevade olulisust ja Saaremaa iidset viikingipärandit Läänemerel.
Eesmärk on ühendada 2021. aastal enamik
Saaremaal toimuvaid spordi- ja kultuuriüritusi ühtse Viikingiaasta märgi alla. Viikingiaasta
projekti lähiaja üheks olulisemaks ülesandeks
on Viikingiaasta märgi kujundamine, mille statuut innustaks kohalikku kogukonda projektis
hoogsalt kaasa lööma.
Viikinginäitus ja rahvusvaheline konverents
Viikingiaasta keskseks sündmuseks ja turismihooaja avapauguks on kindlasti 2021. aasta
mais Saaremaa muuseumis avatav muinaslaevade leiule tuginev viikinginäitus ja Uppsala
ülikooliga koostöös korraldatav rahvusvaheline
viikingiteemaline ajalookonverents.
Nendel üritustel ei ole mitte ainult lokaalne
tähendus, vaid need pakuvad kindlasti huvi
ka laiematele rahvusvahelistele huvigruppidele. Esiteks arvestades laevaleidude teaduslikku kaalukust. Teiseks, arvestades tähelepanu ja
tähendusi, mille muinaslaevad on saavutanud
üle-euroopalistes kogukondades.
Laadad, festivalid ja muud üritused
Kohalikul tasandil kinnitavad Salme leiud Saaremaa viikingipärandi olemasolu ja annavad
kogu temaatilisele tegevusele sügavama kultuurilise mõõtme. Praeguseks on nimekirja
kaasatud juba traditsiooniline Salmel peetav
viikingiturg, mis toimub suurejoonelisemana
kui kunagi varem. See on hea traditsioon, mis
toob viikingiküla melu otse muinaslaevade leiu
sündmuskohta. Kuid plaanis on palju muudki.
Viikingitemaatika on palju laiemalt esil teistelgi
traditsioonilistel üritustel, nagu Kuressaare Lossipäevadel ja ka Kuressaare Merepäevadel. Esmakordselt on plaanis korraldada ka Viikingifestival.
Loodava Viikingiaasta statuudiga soovime
julgustada ettevõtjaid kasutama viikingitemaatikat oma toodete ja teenuste kujundamisel, sest
meie viikingipärand ei ole enam puhtalt ilukirjanduslik, vaid sellel on sügavam kultuuriline
taust.
Lõppev, viirusest räsitud tegevusaasta sundis
paljusid ettevõtteid oma tegevust ümber hindama ja ambitsioone kärpima. Mõneti toimub
selline ümberhindamine igal aastal, sest soovib
ju iga ettevõte muuta oma tegevust efektiivsemaks, säästlikumaks ja sisult mitmekesisemaks.
Kuid seekordne muutus oli peale sunnitud globaalse pandeemia poolt ja praegu pole olukord
just palju parem. Samas peab meeles pidama, et
kõik muutused toimuvad kiiresti. Ka need, mis
on positiivsed.
Valik 2021. aastal Viikingiaasta
egiidi all toimuvatest üritustest:
• Viikingite näitus Saaremaa muuseumis
• Rahvusvaheline Viikingite konverents
koostöös Uppsala ülikooliga
• Salme Viikingite laat
• Viikingiteemaline arutelutelk Saaremaa
Merepäevade ajal

Fotod: Irina Mägi

• Kuressaare Lossipäevad 2021
• Viikingifestival augustis
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Oluline on ruumi mõtestamine. Leida seoseid põllumaa, teede, hoonestuse ja inimeste vahel. Saaremaa valda on selles aidanud rahvusvaheline projekt
Coast4us. FOTO: Mark Grimitliht

Kui jõulud tulevadki teisiti,
siis saagu nad helgemad!

M

ida tähistab sõna
helge? Eesti keeles
on sellel sõnal mitu
tähendust: õnnelik ja rõõmus, hele ja selge ning tark ja
arukas. Täpselt sellised võiksidki 2020. aasta jõulud tulla –
Kristiina Maripuu rõõmsad, valgusküllased ja
eluterved.
abivallavanem
Päris ehtsat jõulutunnet on
isegi teaduslikult uuritud ning see on kombinatsioon rõõmust, nostalgiast, headest tunnetest,
kingitustest, meeldivatest lõhnadest ja maitsvast
toidust. Küllap tunnevad jõuludest enim rõõmu
siiski lapsed ja nende kaudu jõuab see emotsioon
ka vanemate ja vanavanemateni. Paraku on 2020.
aasta puhul välja toodud, et ümbritsev ärevus
ja teatav pinge kipuvad ka laste jõulurõõmu
muserdama.
Arvan, et ma ei ole ainus, kes tajub, et tänavune
murelik ja heitlik aasta heidab varju ka jõuluajale
ning uudiste pealkirjadestki võib lugeda, et „Jõulud tulevad teisiti“ või „Jõulud jäävad Euroopas
sel aastal ära“. Ometi ei muuda miski asjaolu, et
täpselt kolme nädala pärast jõuab kätte jõululaupäev ning just see aeg võiks pakkuda oodatud
meelerahu, head tuju ja turvatunnet. Kuidas neid
tundeid hoida või luua?
Soovige pühadesoove
Headus sünnitab headust ning see kehtib ka
heast südamest tulnud mõtete ja algatuste puhul.
Mõne nädala eest küsiti, kas Kuressaare kesklinnas võiks saada teoks jõuluturg või muid sedasorti tegevusi. Algselt plaaniti midagi sarnast
eraalgatuse korras, kuid arvestades, et need mõtted tänavu siiski ei teostu, võttis mõte vallavalitsuses uue kuju ja kavandame mitmeid jõuludest
kantud toimetusi 19.–21. detsembrini. Meie rõõmuks leidus kohe ka kaasalööjaid ja neid tuleb
üha juurde!
Jõulukuu sissejuhatuseks paigaldati linna jõulupuu ümber 24 postkasti ehk olemuselt suur
ruumiline advendikalender, kuhu saab jätta jõulusoove, mida on kavas ka avalikkusele ette lugeda. Peagi saab jõulumeeleolu edastada fotoseina
kasutades ja sel moel ise jõulukaardi tegelaseks
kehastuda. Nendes tegevustes on vallavalitsusele
abikäsi pakkunud MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts ja MTÜ Saaremaailm.
Kingid turult
19. detsembril plaanime Saarte Koostöökogu
eestvedamisel jõuluturupäeva. See on hea võimalus soetada jõulukinke kohalikelt tootjatelt ning
teha seda vabas õhus ja kesk pühademeeleolu.
Kuressaare turualal on sel päeval muudki jõulusemat saginat ja koha võtab sisse ka jõuluvana.
Väikese kõrvalepõikena tunnistan, et tänavuse
aasta puhul on mind enim heidutanud asjaolu, et
midagi ei teagi pikalt planeerida ega oskagi uusi
piiranguid ette näha – sellegipoolest räägib selle
jõulueelse sündmuse kasuks viibimine värskes
õhus ja piisav hajutatus. Samuti ei ole eesmärk
saada kokku võimalikult palju inimesi, vaid soov
on luua õdus ja meeldiv õhkkond.
Süütame oma jõulutule
20. detsembril on neljas advent ja sellel puhul
võiks leida hetke, et süüdata päris oma jõulutuli. Küünlaleegis on soojust ja jõudu, usku ja ilu,
helgust ja valgust. Tuli on igati tugev sümbol, mis
võiks praegu, aasta kõige pimedamal ajal sümboliseerida just seda helgust, millest eespool juttu
tegin.
Päris oma jõulutule saab igaüks süüdata ka
oma kodus, aga ühiselt – ikka koos jõuluvanaga –
soovime seda teha turualal ja keskväljakul kell
17. Väga loodan, et selle mõttega tulevad kaasa
ka kesklinna ettevõtjad. Kindluse huvides küsisin
üle, kas selline üleskutse on piisavalt tuleohutu ja
Päästeametist sain rahustava kinnituse.
21. detsembri keskpäeval algab talv, juhatades
sisse jõulunädala ja ka selle päeva hommikul
peaks õnnestuma kesklinnas jõuluvanaga kohtuda. Täpsemat kava saate lugeda 17. detsembri
vallalehest.
Headus on tugevus
Jõulukuus on sageli ka ruttu ja närvilisust, seetõttu arvan, et aja maha võtmine ja siirastele
emotsioonidele keskendumine – kas või korraks – teeb palju head. Ennekõike võiksid pühad
hoida lastel meele ärksa ja rõõmsana ning sellele
püüame omalt poolt veidi hoogu juurde lisada.
Head ja lihtsad soovid – nii nende soovimine,
täitumine kui ka täitmine – muudavad jõuluaja
palju helgemaks. Ja sellised jõulud ei saa mitte
kunagi ära jääda.

Rahvusvahelised projektid
avardavad ruumilist mõtlemist

Ruum klassikalises füüsikas on kolmemõõtmeline
ehk objekti asukohta ruumis on võimalik kirjeldada kolme koordinaadi abil. 20. sajandi relatiivsusteooria ühendab aja ja ruumi tervikuks. Moodsamas
füüsikas, näiteks kvantfüüsikas osatakse arvesse
Mark Grimitliht
võtta ruumi mikromaailma omadusi, mis pole enam
vallaarhitekt
ette ennustatavad ega seletatavad. Teisisõnu, mida
rohkem me teada saame, seda komplekssemaks ruumi käsitlus
muutub.
Tavaliselt seostub sõna „ruum“ inimestel
esmalt toaga, kuid lähemalt järele mõeldes ei
ole see vaid nii. Ka väljakud, tänavad ja maastikud on ruum. Ruum võib olla inimtekkeline
või looduslik, silmapaistev või argine. Ruum
on meie elukeskkond tervikuna ja seetõttu
peab seda vaatlema koos inimesega, kes nagu
looduski on ruumi kujundajaks – autor ja
vaatleja.
Ruum kui inimese lahutamatu osa
Ruum on pidevas dünaamilises ja muutlikus
seisundis. Ruumi religioosne, sümboolne ja
sotsiaalne tähtsus ja tähendus avanevad idee
mõistmise diskursuse kaudu. Ruumi iseloomustamine ja väärtustamine on pigem
tunnetuslik kui faktide küsimus. Seega võime tõdeda, et ruum on huvitav vahend ja viib meid ümbritseva kultuuri mõtestamisele. Inimene suhestub ruumiga
vahetpidamata ja ruum saab seeläbi inimese

lahutamatuks osaks.
Ruum peegeldab meie tegevusi, on pidevas muutumises ja just täna tehtavad otsused on need, mis kujundavad homseid
ruumielamusi.
Näiliselt edumeelne lahendus ei pruugi olla
alati parim. Üheülbaline ruum, ühe vaate
keskne maailmakäsitlus lämmatab ruumilisi
arenguid. Näiteks monokultuurne põllumajandus toob endaga kaasa suuri ühevärvilisi
alasid. Looduslikud ja poollooduslikud põllud
annavad aga mitmevärvilist vaadet. Näiteks
inseneride läbikalkuleeritud teid aeg-ruumi
vähendamiseks, kuid ka näilise ohutuse tagamiseks sirgendatakse ja laiendatakse.
Kui aga autoteel sõitmist võrrelda raamatu
lugemisega, siis raamatute sisud muutuvad
teid sirgendades aina igavamaks ja üheülbalisemaks. Samas ajaloolistel, käänulistel, looduse rütmidega kooskõlas ja kitsastel sõiduteedel tunneme sõitmisel põnevust ja õhinat. Või

näiteks linnaruumis kataloogkaupade kasutamine piirab avatud ja mitmekihilist mõtlemist. Tegemist on küll ohutute lahendustega,
kuid kogu mängulisus, fantaasia ja spontaansus hävivad.
Tähtis on omandada kogemusi
Erinevad distsipliinid oskavad näha ruumis
üha rohkem omadusi, väärtusi ja seoseid.
Põld ei ole oluline ainult toidu kasvatamiseks
ega tee ainult autoga pääsemiseks ühest punktist teise, linnaruumi väikevormid on midagi
enamat kui vaid turvalised objektid. Kõik see
on ainelise ja vaimse kultuuri osa, mis sünteesib nii meid kui ka meie ümber olevat.
Senine lineaarne, probleemi- ja teemapõhine ruumi planeerimine peab üha enam
üle minema interdistsiplinaarsele probleemilahendusviisile. Eri valdkonnad ja erinevad
inimesed peavad leidma ühise keele, kuidas
rääkida, kuidas mõista, kuidas planeerida
ruumi. Üks võimalus selliste kogemuste arendamiseks on Saaremaa vallal osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides. Sel moel
saavad erinevate erialade esindajad üksteiselt
kõige rohkem õppida.
Saaremaa vald on tänavu lõpetamas
Coast4us projekti, mis on andnud uusi
kogemusi ja teadmisi. Teistelt ja eelkõige oma
naabritelt Lätilt, Soomelt ja Rootsilt õppimine
on avardanud nii valla ruumilise planeerimise
teadmisi kui ka võimaldanud oma naabritele ühtteist õpetada. Oluline on põhimõte, et
ruum on seda väärtuslikum, mida mitmekülgsem see on ja mida mitmekülgsemalt
saab seda kasutada.

Ravimidosaator aitab võtta tabletti õigel ajal

S

aaremaa vallavalitsus hakkab eakate ja
erivajadustega inimeste iseseisva koduse hakkamasaamise toetamiseks pakkuma ravimidosaatoreid.
Paljud eakad ja erivajadusega inimesed
peavad igapäevaselt võtma kindlatel aegadel
mitut erinevat ravimit. Lähedaste jaoks ei ole
ilmselt võõras olukord, kus eakas on tabletid
võtnud valel ajal või enam ei mäletagi, kas rohud said võetud. Ravimi võtmata unustamine,
üledoseerimine või vale ravimi manustamine
võib endaga kaasa tuua tõsiseid ohte tervisele.
Ravimidosaatori puhul on tegemist seadmega, mis tagab, et vajalikke ravimeid võetakse õigeaegselt. Rohu võtmiseks määratud ajal
kostub vali helisignaal, mis ei vaiki enne, kui
seade on tagurpidi keeratud ning ravimiannus
välja võetud. Kuulmislangusega inimeste
abistamiseks vilgub helisignaaliga samal ajal
ka punane tuli. Vale tableti võtmise või üledos e er imis e vä lt imis eks s aab s e adet
lukustada.
Esmajärjekorras saavad toote sobivust proovida koduteenuse kasutajad ning eakad, kelle
tööl käivate lähedaste hoolduskoormust aitaks
dosaator vähendada. Ravimidosaatori toimimist testitakse esialgu kuni järgmise aasta
märtsi lõpuni seitsme seadmega. Selle aja

Ravimidosaator.

vältel on soov teada saada, kas eakad saavad
toote kasutamisega hakkama, kas see suurendab nende iseseisvust ning kui suur on huvi
dosaatori kasutamise vastu.
Seadmete rendile andmine käib Kuressaare

Hoolekande kaudu. Ühe kuu renditasu on 3
eurot. Lisainfo saamiseks helistada telefonil
5172 616.
Gabriela Rooso
sotsiaalnõunik
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Saaremaa pühakojad kutsuvad külastama
„Vaimuvalgus on valgus, mida me kunagi ei näe, aga mis
aitab meil näha kõike, mis on olemas.“
Maurice Maeterlinck

A

dvendiajal on paslik rääkida
valgusest meie hinges ja vaimus. Ja kus mujal on seda
parem tunnetada kui mitte mõnes
ilusas saare pühakojas.
Saaremaal on 35 erinevat kogudust. Esindatud on Eesti Evangeelne Luterlik kirik (EELK), Eesti
Apostlik-Õigeusu kirik (EAÕK),
Eesti Metodisti Kirik (EMK), Eesti
Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (EEKBKL), Eesti
Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK) ja
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit (AK Eesti Liit).
Enamik Saaremaa kogudusi evib
kõrge huviväärsuse ning aegumatu
väärtusega ajaloolisi muinsuskaitsealuseid hooneid. Üheks tähtsamaks
ülesandeks kogudustel on kirikute ja
nende ümbruste hooldamine ning
säilitamine tulevastele põlvedele, et
väärtustada eriilmeliste usundite pärandit ja tutvustada nende rikkust, sh
ka noorematele põlvkondadele, kelle
side kirikuga ei ole nii tugev.
Kirikud on armastatud kontserdipaigad ja tunnustatud külastusobjektid saarte külalistele. Suuremates Saaremaa kogudustes tehakse
tööd nii laste, noorte kui peredega ja
ka hoolekande- ehk diakooniatööd.
Saaremaa vald väärtustab sakraalehitisi ja pühakodasid. Oleme loonud kõigile kogudustele võimaluse
taotleda valla eelarvest kirikuhoonete remondiks toetust. Toetuste kogumaht on 160 000 eurot aastas.
Vald teeb koostööd kogudustega
suuremate restaureerimisprojektide
rahastamiseks riigieelarvest ja aitab
pidada läbirääkimisi muinsuskaitseliste, pääste- ja tuleohutusnõuete täitmiseks. Püüame tagada alati
vähemalt projektide omaosaluse
katmise.
Lisaks restaureerimistoetusele jagatakse igal aastal religiooniteenuste
osutamise toetuseks kolmele suurimale konfessioonile valla eelarvest
38 000 eurot.
Renoveerimistoetust saab taotleda
vaid sakraalehitiste parendamiseks,
tegevustoetus on mõeldud aga kõige
jaoks, mida kogudus ise organiseerib – kiriku ja seda ümbritseva taristu hooldamine ja heakorratööd, sh
sakraalhoonete pisiremont, niitmine,
trimmerdamine, lumekoristus ning
erinevate kogudustega seotud sündmuste korraldamine.
2020. aastal taotles 21 pühako-

Eesti Apostlik Õigeusu Kirik (EAÕK)
on väga tänulik Saaremaa vallale ja
vallavalitsusele pideva toetuse eest
Saaremaa õigeusu kiriku hoonete remontimisel. Kirikute remondi
eripärad on väga kulukad ja aeganõudvad (teraselt peab jälgima vanu
ehitustraditsioone) ning sellest tulenevalt ei ole EAÕK ja meie kogudused suutelised kirikuhooneid üksinda taastama.
Suuremad tööd on olnud Saaremaa valla toel EAÕK Kuressaare
Nikolai kiriku fassaadi ja kiriku saali
ahjude remonttööd ning osaliselt Leisi Püha Olga kiriku katuse
ehitustööd.
Saaremaa valla tuge on saanud
Mustjala, Kahtla, Tornimäe ja Piila
õigeusu kirikud.
EAÕK väga loodab, et kirikuhoonete toetuse programm jätkub ka
tulevikus!

da oma kiriku parendamise või
renoveerimise toetust ning 13 projekti neist õnnestus vallal ka toetada. Neist suurima investeeringu sai
Kihelkonna kirik, kuhu vald panustas 100 000 eurot omaosalusena
lisaks sama suurele Muinsuskaitseameti investeeringule.
Üle 8000 eurose investeeringuga
toetas vald EAÕK Mustjala Prohvet
Eeliase kiriku avariilise katuse projekteerimist ning ka EELK Kaarma
Peeter-Pauli kiriku ohtliku elektrisüsteemi väljavahetamist. Veidi
väiksemaid toetusi summas 2000–
6000 eurot jagus pühakodadele üle
Saaremaa.
Kirik, mis on kaunilt korda tehtud,
ning südame ja hoolega kõpitsetud
kirikuaed kutsuvad külastama ka
neid, kes end ühegi usundiga konkreetselt ei seo. Kirikud on paigad, kus
saab võtta aja maha, nautida vaikust
ning märgata rahu, leida hingesoojust, mõtiskleda aja olemuse ning kaduvuse üle, küsida küsimusi ja lasta
kas juba tuttaval või senitundmatul
vaimsusel end kanda.
Külastage meie imeilusaid Saaremaa pühakodasid!

Jumala armu soovides
Diakon Ignatios (Indrek) Rand
EAÕK Kirikuvalitsuse liige

 Kihelkonna kirik oma 60-meetrise
torniga on üks Saaremaa kõrgemaid
ehitisi. FOTO: Irina Mägi

Kristel Peel
kultuurinõunik

Parim viis kirikutorni 120. aastapäeva tähistada

Kihelkonna koguduse õpetaja Rene Reinsoo näitab tornikuuli, mis uuesti kuldamist
vajab. FOTO: Irina Mägi

2018. aasta sügisel kirjutas mulle
meie kitarrivirtuoos Tiit Paulus ja
küsis, kuidas on plaanis tähistada
Kihelkonna kiriku torni 120. aastapäeva. Vastasin, et parim viis oleks
muidugi avariiline torn korda teha,
aga selleks pole siiani õnnestunud
raha leida. Projekt oli juba koostatud ja kooskõlastatud, kuid muinsuskaitse rahad olid üsna piiratud ja
konkurents tihe.
Tänu sellele, et Saaremaa vald
oli valmis omalt poolt ettevõtmist
toetama, saime eelmise aasta taotlusvoorus kõrgemad punktid ning
muinsuskaitse taotlusvoorust õnnestus valla osalusest pea kaks korda
rohkem lisaks saada ja saime suvel
töödega alustada.
Kui jätta tele- ja sidemastid ning
elektrituulikud kõr vale, peaks
60-meetrine Kihelkonna kirikutorn
olema üks Saaremaa kõrgemaid ehitisi, mis on aastakümneid töötanud

ka majakana. Kogukonna südames
on kõrge torn leidnud kindla koha
ning tornikuke hiljutisest alla toomisest kujunes arvestatav meediasündmus kohaliku kooli- ja lasteaiapere
osavõtul.
Kui tornikuulis olnud ajakapslist
tuli välja sõnum, et see on kingitud Peeter Vakröömi poolt ja olnud
algselt kullatud, võtsid kogudusega
ühendust nii Peeter Vakröömi võimalikud järglased kui ka kohalik
reeder Arne Salong ning teatasid, et
on valmis kuldamistöid toetama.
Loodan, et nii riigi, valla kui kohalike inimeste ühisel jõul saavad
tööd järgmiseks aastaks tehtud. Kuni
jõuludeni asuvad kukk ja tornikuul
kirikus ning kõigil huvilistel on võimalik neid näha ja katsuda.
Rahu ja tervist ning Jumala õnnistust soovides
Rene Reinsoo
koguduse õpetaja

Sirge tänava kodu valmib tuleva aasta septembris

S

aaremaa erivajadustega inimestele on kortermaja asukohta otsitud alates 2016. aastast.
Hiljuti saime Sirge tänava krundi
omanikuks ja saabusid ehitushanke pakkumised. Loodame, et nüüd
saab asukohaga seotud vaidlused
minevikku jätta ja rääkida sisust –
kes meie majja elama tulevad ja kuidas on elu korraldatud.
Uutes elamutes on neli korterit,
igas korteris elab kuus inimest. Korteris on kuus magamistuba ja avar
elutuba ühistegevusteks – kokkamiseks, söömiseks, televiisori vaatamiseks, vaba aja tegevusteks. Meie
jaoks on oluline, et rajame kodu,
mitte hooldekodu või raviasutust.

Kolimiseks valmistumine
Esimesed saarlastest elanikud kolivad Kuressaarde Sõmeralt, kuid
edaspidi on see kodu mõeldud ka
neile, kes elavad Saaremaal ja Muhumaal ning vajavad ööpäevaringset erihooldusteenust.
Me tunneme neid 24 inimest, kes
elavad Sõmeral ja soovivad Kures-

saarde kolida. Nad on 40–60-aastased saarlased, kelle lähedased
elavad samuti Saaremaal. Kolimine
on paras ettevõtmine igale inimesele, kuid erivajadustega inimeste
puhul alustame ettevalmistusi juba
aasta-poolteist enne kolimist.
Juba Sõmeral elades hakkavad
elanikud õppima liikluses käitumist. Ka praegu on linnas liiklemine
mitmele elanikule tuttav ja nad käivad võimalusel ise ühistranspordiga
Sõmeralt Kuressaarde. On ka neid,
kes käivad koos tegevusjuhendajaga
poes või kinos. Uude koju kolides
toimuvad käigud samuti alguses
koos tegevusjuhendajaga, kuni on
kindlus, et hoolealused tulevad iseseisvalt toime.
Elanikud harjutavad Sõmeral toidu valmistamist tegevusjuhendaja käe all, et uues kodus aktiivselt
söögitegemises osaleda. Võileibade
ja praekartulitega saab enamik ise
hakkama, koos tegevusjuhendajaga
on tehtud omletti, pannkooki, õunakooki. Sügisel käidi seenel, marjul
ning juhendaja abiga said metsa-

saadused potti ja purki.
Kuigi kolimine võib esialgu tunduda hirmutav, näitab kogemus,
et hirmust saadakse üle sel hetkel,
kui käiakse uut kodu vaatamas. Siis
asendub see elevusega, saab hakata
enda toa sisekujundusele mõtlema
ja koos kolivate sõpradega plaane
tegema.
Tavaline päev meie kodus
Usume, et iga inimene vajab tegusat ja aktiivset elu. Nagu me kõik,
saavad ka krooniliste haigustega inimesed elu jooksul oskusi täiendada
ja juurde õppida. Oleme koos elanikega päevaplaani üles ehitanud nii,
et iga päev oleks võimalikult tegus.
Hommikud on väga sarnased
tavalise perega – ärgatakse kella kuue-seitsme vahel, tehakse
hügieenitoiminguid, kellel vaja,
neid abistatakse ja juhendatakse.
Osa elanikke aitab hommikusööki valmistada, lauda katta, hiljem
koristada. Pärast hommikusööki
minnakse tööle töökeskusesse. Koju
jäävad elanikud aitavad töötajaid

majapidamistöödes ja pärast tegeletakse koos tegevusjuhendajaga neile
sobivate vaba aja tegevustega.
Alates keskpäevast hakatakse lõunasööki valmistama ja pärast seda
on aega lugemiseks ja kohvi-tee joomiseks. Hiljem minnakse õue, kas
maja ümbrust korrastama, aiandusega tegelema või lihtsalt jalutama.
Kella viie-kuue paiku hakatakse valmistama õhtusööki.
Õhtul näeb meie kodu välja nagu
tavalistes peredes – veidi koristatakse, kes vaatab telerit, teeb käsitööd
või loeb raamatut, ajalehte või vaatab arvutist uudiseid. Kella kaheksa paiku süüakse väike näks, pärast
seda hakkab ettevalmistus magamaminekuks. Kes soovib, vaatab telerist või arvutist õhtuseid filme.

Koos kogukonnaga
Tunneme ennast koos ühtse ja suure
perena. On mõistetav, et Sirge tänava ja kooli läheduses liikuvatele ja
elavatele inimestele ei ole meie elanikud tuttavad ja see tekitab küsimusi ning kõhklusi.

Selleks, et aasta pärast saaksid
meie inimesed kolida sõbralikku kogukonda, pakume järgmistel
kuudel välja erinevaid võimalusi, et
rohkem tuttavaks saada. Kindlasti
kutsume huvitatud inimesi külla nii
Sõmerale kui meie uutesse kortermajadesse, et tutvuda meie elanike
ja elukorraldusega. Koos kogukonnaga soovime välja mõelda ka parima kasutuse meie avatud hoovialale, mis asub majast teisel pool Sirge
tänavat.
Olen meie elanikega koos töötanud mitukümmend aastat. Mõistan,
et kogukonnal on omad hirmud,
kuid hirmud on ka meie inimestel,
kellel seisab ees kolimine.
Kooliga koostöös räägime laste ja
õpetajatega erivajadustega inimeste
eripäradest – mitte ainult nendest,
kes elavad Sirge tänaval, vaid ka
nendest, kes õpivad meiega koos,
elavad enda kodudes ja vajavad
samamoodi mõistmist, abi ja tuge
meie kõigi poolt.
Terje Hanson
Sõmera Kodu juhataja

6

Saaremaa Teataja

3. detsember 2020

SAAREMAA KANDID

Aderkasi seltsil täitub juba 30 aastat

Meil on üks hästi vastupidav
ja tore külaselts – ametlikus
keeles MTÜ Aderkasi lauluja tantsuselts.
Aili Juhkam
Aderkasi laulu- ja tantsuseltsi juhatuse liige

Foto: Annika Haas

Kodanikupäeva aumärgi
pälvis Jaanus Mägi

Rahvastikuminister Riina Solman andis kodanikupäeva puhul 15 silmapaistvale inimesele üle kodanikupäeva
aumärgid, teiste seas sai aumärgi ka Saaremaa vallavalitsuse IT-tehnik Jaanus Mägi, kes kevadise koroonakriisi
ajal oli hindamatuks toeks nii oma igapäevatöös kui ka
vabatahtlikuna.
Jaanus ehitas vabatahtlike leidmiseks ja ülesannete jaotamiseks kiire infovahetussüsteemi (maili-listid, SMS-teavitus ja Facebooki grupid), kaasas inimesi ja igal vabal
hetkel abistas ka ise, seda nii arvutite parandamisel ja kõiges, mis tegemist vajas, kartmata seejuures haigestumist,
kui abi vajati ka hooldekodus, kus nakatumine oli suur ja
tuge vähe.
Haridusvaldkonna digiõppele viimisel otsis ja kogus
Jaanus kokku puuduolevaid arvuteid, parandas neid ja viis
vajadusel ka ise kodudesse. Seda kõike tegi ta ka nii õhtuti
kui nädalavahetustel.
Tänu Jaanus Mägile ja teistele temasugustele kodanikele
suutis Saaremaa toime tulla keerulise olukorraga.
ST

SAAME TUTTAVAKS
Majandus- ja haldusosakonna
juhataja Kaarel Tang

30. novembrist töötab vallavalitsuse
majandus- ja haldusosakonna juhatajana senine valla transpordinõunik Kaarel Tang (pildil).
Kaarel on lõpetanud Tallinna
Tehnikaülikooli, tal on magistrikraad logistika ja transpordi planeerimise erialal. Samuti on ta
lõpetanud Mainori Kõrgkooli projektijuhtimise erialal. Saaremaa
vallavalitsuse transpordinõunikuna
asus Kaarel tööle tänavu 3. veebruarist.
Enne seda töötas Kaarel Tang majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis veondus- ja liiklustalituse peaspetsialistina, kus tal tuli tegelda ühistranspordi, autoveonduse ja liikluse teemadega.

KÜLAVANEMAD
Külavanemad ja valimised

Vallavalitsuse 24. novembri istungil kinnitati Lümanda-Kulli ja Kuusnõmme külade külavanema ülesandeid
täitma viieks aastaks MTÜ Kulli ja Kuusnõmme Külaselts.

VALD ARVUDES
Elanike arv novembris kahanes

Novembris sündis Saaremaa vallas 22 uut ilmakodanikku, suri 37 inimest, valda tuli elama 41 ja lahkus 60 inimest. Seega loomulik iive on -15 ja rändesaldo -19 ning
rahvaarvu muutus kokku -34 inimest.
Tänavu 11 kuuga on sündinud vallas 296 last (2019.
aasta 11 kuuga 325 last), surnud 382 inimest (2019. a
362), sisseränne on 757 (2019. a 652) ja väljaränne 638
(2019. a 575) inimest. Loomulik iive on -86 (2019. a -37),
rändesaldo +119 (2019. a +77) ja elanike arvu muutus
kokku +33 (2019. a +40).
1. jaanuaril 2020 oli vallas 31 454 ja 1. detsembril 31 494
elanikku.
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

Selts loodi 1991. aastal eesmärgiga tuua
kodudest välja eakaid vahvaid memmekesi ja taadikesi, kes annaksid järgnevatele
põlvkondadele edasi oma tarkusi, laule ja
tantse.
Seltsi looja oli Marta (Vallau) Linna.
Tema märkas tühjalt seisvat Oti mõisa ja
kutsus sinna kokku pea 50 inimest just
Pöide kandist.
Meil tegutses seal memmede tantsurühm, segarühm, lauluansambel ja isegi
külakapell. Tegutsesime nii kümme aastat,
enne kui meid laiali lennutati. Hakkasime
otsima oma kodu, mis kuuluks tõeliselt
meie seltsile.
Vahepeal olid lauljatele ilusad aastad
Käänu talus. Tantsijatele jäi see ruum väikeseks ja nad läksid tantsima Tornimäe
kultuurimajja.
Vaatamata Käänu talu madalatele lagedele oli akustika seal hea ja nii sündis meie
lauluplaat. See oli suur ettevõtmine, kuid
tänu helitehnik Igor Raadelile saime sellega hakkama.
Pöide kauplusest sai meie Tujutare
Läbi rõõmude ja murede elasime edasi.
Laialiminemise mõtet pole kellelgi kordagi olnud. 2008. aastal ostis Pöide vald
endale vana Pöide kaupluse ja tegi seltsile
ettepaneku hakata seal remonti tegema.
Maja anti meile tasuta rendile. Tulekahjus olid ruumid väga kannatada saanud ja
meile oli see kõik tõsine katsumus. Appi

Aderkasi laulunaised aastal 2016 Tujutare ees. Alumises reas vasakult: Laine Ennemuist, Senta
Gustavson (nüüdseks manalas), Ingla Leis, Maie Koel, Aili Juhkam, Paula Niitoja, Anne Talu.
Ülemises reas vasakult: kitarrist Leo Suurtee, Ellen Orav, Eevi Ligi, Palmi Ots, Eugenia Suurtee.
Foto: erakogu

tulid tolle aja valla esindusest Vilmar Laak, teinud oma töö ja aastatega kooskäijate
Jüri Linde, Toomas Oll, Maire Käärid jt.
hulka vähendanud. Kevadel aga loodame
Kirjutasime projekte kohaliku oma- tähistada seltsi 30. aastapäeva.
algatuse programmi. Saime toetust üsna
mitu korda ja nüüd on meie külakeskus Külamajad on tänuväärt kohad
olemiskõlbulik, nimeks TUJUTARE. Teame, et Saaremaal on pea igas piirkonSeal me nüüd laulame, peame sünnipäe- nas sellised külamajad nagu meil. Need
vi ja oleme keskendunud rahvakalend- majad on tõesti tänuväärt kohad, kus koos
ri tähtpäevadele. Õpime ja saame teada olla ja tegutseda. Soovime, et vald märkaks
vanu traditsioone, mis on
rohkem neis majades toiväga toredad.
muvat ja toetaks sealset
Meil on palju sõpru teis- Mitte ainult tippkultuur ei ole tegevust.
test seltsingutest – Orissaa- see, mida me imetleme, vaid
Mitte ainult tippkulre, Kõrkvere, Vallimem- oluline on, mida inimesed ko- tuur ei ole see, mida me
med, Taritu memmed. Ka gukonnas suudavad teha. Ko- imetleme, vaid oluline on,
mandrilt Vastemõisa nais- halikud inimesed on tegelikult mida inimesed kogukontargad, aktiivsed ja andekad.
te seltsing, seltsid Läänenas suudavad teha. Kohamaalt ja Haapsalust.
likud inimesed on tegeOleme osa võtnud maalikult targad, aktiivsed ja
konnas toimuvatest üritustest, nagu mem- andekad. Tuleb nad lihtsalt üles leida ja
me ja taadi päevad jt.
tegutsemisse kaasa haarata.
Käime koos ekskursioonidel maakonSoovin kõigile head tahtmist edasi liikunas ja väljaspoolgi. Muidugi on ka aeg da ning olema koos külakeskustes!

Spordĳuhid said Lõuna-Eestist positiivse laengu

N

ovembri algupoolel toimus Saaremaa piirkondade spordijuhtide
õppe-koolitusreis Lõuna-Eestisse.
Väljasõidu eesmärk oli tutvuda põhjaliku renoveerimise ja arendamise läbi
teinud Kääriku spordikeskusega, näha,
kuidas toimub uutes tingimustes lumetootmine Tehvandil ja millised on sportimise ja vaba aja veetmise võimalused uues
Elva spordihoones.

Võimalused ka suvisteks tegevusteks
Tehvandi Spordikeskuse SA tegevjuht
Heiki Ehte andis hea ülevaate Käärikul
toimunud arengutest ja käimasolevatest
töödest. Käärikust on saamas spordikeskus nii rahvasportlastele kui tipptegijatele.
Kui suur hulk aktiivseid inimesi seostab
Käärikut just talvespordiga, siis nüüd on
olemas kõik võimalused ka suvisteks tegevusteks – tennis, välisväljakud nii korv-,
jalg- kui võrkpalluritele (koos rannavõrkpalli, -tennise ja -jalgpalli mängimise
võimalusega). Põhjaliku renoveerimise
on läbi teinud kergejõustiklastele tuntud
staadion ja heiteväljak, ehitatud on uus
pallimängudehall.
Sportlastele tuntud Greeni ja Kekkoneni
saunad on saanud uue välimuse ja kaasaegse sisustuse. Loodud on kõik tingimused, et inimesed tunneksid aktiivsest liikumisest ja tervislikust elust rõõmu ning
naudingut. Justkui tellitult viibis samal ajal
laagris ligi 100-liikmeline Eesti kergejõustikukoondis, kus olid ka meie Hendrik ja
Risto Lillemets, Marek Niit ja Johannes
Treiel.
Põhjaliku ja sisuka ettekande tervise-

Jaak Mae (paremal) annab ülevaate, kuidas toimub maastikurattaraja ehitamine Tehvandil.
Tema kõrval Kaie Järvelaid, Aivar Kallas, Pirgit Nuut. Foto: Aivi Auga

radadest, nende arengutest ja võimalustest tegi SA Eesti Terviserajad juhataja
Alo Lõoke, kes pühendab oma igapäeva liikumisharrastuse propageerimisele ja arendab üle-eestilist terviseradade
võrgustikku.
Kevadel puhkenud epideemiaga nägime selgelt, milline vajadus ja tähtsus on
meie terviseradadel. Ka Saaremaal võime
öelda, et liikumine terviseradadel on aktiivne, mis omakorda kohustab terviseradade hooldajaid ja arendajaid ajaga kaasas
käima – leidma uusi lahendusi ja võimalusi terviseradade atraktiivsuse tõstmisel.
Nägime, kuidas Otepääl toimus uue maastikurattaraja planeerimine ja ehitamine.
Kunstlume tootmine lumekonteineris
Kohtumisel Tehvandi spordikeskuse juhatuse liikme Jaak Maega saime ülevaate,
kuidas toimub kunstlume tootmine uues

Valime aasta inimese ja aasta teo!
Saaremaa vallavalitsus ootab ettepanekuid
maakonna teenete- ja vapimärkidele, 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.

äsja soetatud lumekonteineris. Sellega on
garanteeritud jaanuari alguses aset leidva
kahevõistluse maailmakarika etapi toimumine Otepääl.
Tagasiteel Saaremaale põikasime läbi oktoobris avatud Elva spordihoonest. Kogu
majas toimuvast, selle planeerimisest ja
ehitamisest andis motiveeriva laengu Elva
valla spordijuht Madis Šumanov. Mis siin
salata, eks spordirahvas ihkab ka Kuressaarde uut ja kaasaegset spordihoonet, kus
ruumi nii võimlejatele, pallimängijatele,
rühmatreeningutel osalejatele jne. Hästi
planeeritud ja lõplikult komplekteeritud
hoone annab ideaalsed võimalused kooli
kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks,
klubispordi harrastamiseks, vastuvõttude
ja koosviibimiste korraldamiseks.
Aivi Auga
spordinõunik

Ettepanekuid teenete- ja vapimärkidele,
aasta inimese ja aasta teo tiitlile oodatakse
15. jaanuariks 2021 Saaremaa vallavalitsuse aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare või
elektrooniliselt raekoda@saaremaavald.ee.
Täpsem info kandidaatide esitamise
kohta www. saaremaavald.ee/teated.
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3. detsember 2020
Kuressaare Gümnaasium
võtab alates 11. jaanuarist 2021 konkursi
korras tööle osalise koormusega (12 h nädalas)
ERIKLASSI ÕPETAJA,
kelle tööülesandeks on põhikooli noorema
kooliastme eriklassis õppetöö läbiviimine.
Kandidaadilt eeldame:
• vastavust kvalifikatsiooninõuetele;
• väga head meeskonna- ja koostööoskust;
• kasuks tuleb eelnev töökogemus
HEV-õpilastega.
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 7. detsembriks 2020 aadressil Kuressaare
Gümnaasium, Nooruse 1, 93815 Kuressaare
või digitaalallkirjastatult
e-aadressil kool@oesel.edu.ee.

Kärla Põhikool ootab oma meeskonnaga liituma
ÕPPEJUHT-HEV-KOORDINAATORIT
• ametikoha suurus 1,0
• tööle asumise aeg 04.01.2021
• nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele.
Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt
08.12.2020 kell 17 e-postile kool@kpk.edu.ee
Lisainfo: tel 512 7899 või
e-post sirje.ellermaa@kpk.edu.ee

Saaremaa Teataja
Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
ORISSAARE SPORDIHOONE JUHATAJA
ametikohale
Kandideerimise tähtaeg: 16. detsember 2020
Kandideerimise täpsete tingimustega saab tutvuda
veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Saaremaa Teataja

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
majandus- ja haldusosakonna
TRANSPORDINÕUNIKU
ametikohale.
Transpordinõuniku ametikoha eesmärk on Saaremaa
valla ühistranspordi ja vallasisese transpordi
korraldamine.
Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust;
• vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha
töövaldkonnas;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust
neid rakendada;
• asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide vorminõuete tundmist;
• oskust koostada dokumente ja oma töövaldkonna
üksikakte ning kasutada teenistuskohal vajalikke
arvutiprogramme ja andmekogusid.
Omalt poolt pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• eneseteostamise võimalust;
• arenguvõimalust ja täiendõpet.
Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
• avaldus koos motivatsioonikirjaga ja palgasoov;
• CV;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• kandideerija poolt vajalikuks peetavad muud
dokumendid.

Saaremaa Teataja
Saaremaa Vallavalitsuse hallatav asutus Kuressaare
Hoolekanne otsib oma kollektiivi
PERENAIST ja/või KORRAPIDAJAT ja TUGIISIKUT
Perenaise ja/või korrapidaja ülesandeks on Kuressaare
Hoolekande sotsiaalmajas (Voolu 7, Kuressaare) sotsiaaleluruumi teenuse ja varjupaigateenuse kvaliteetne
korraldamine, klientidega suhtlemine, asjaajamine, maja
korra ja puhtuse ning vara heaperemeheliku kasutamise
tagamine.
• Perenaise tööaeg on kl 8.00 kuni 20.00,
• summeeritud tööaeg.
• Korrapidaja tööaeg on kl 20.00 kuni 8.00,
summeeritud tööaeg.
• Töö asukoht: Kuressaare linn, Voolu 7.
• Tööle asumise aeg: alates 1. jaanuarist 2021.
Nõudmised kandidaadile ja omapoolsed pakkumised
leiab Kuressaare Hoolekande kodulehelt
www.kuressaarehoolekanne.ee.
Vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 10.12.2020
kell 12.00 Kuressaare Hoolekanne, aadressil
Tolli 9, 93813 Kuressaare või hoolekanne@saare.ee
märgusõna “Kuressaare Hoolekande perenaine ja/või
korrapidaja”.
Kontaktisik: Ene Vahter, tel 5345 1013
e-post: ene.vahter@saare.ee

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult
10. detsembriks 2020 e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil Lossi tn 1, 93819 Kuressaare, märgusõna
„Transpordinõuniku konkurss“.
Täiendav info: abivallavanem Jüri Linde, tel 501 5098
e-post: juri.linde@saaremaavald.ee

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED

KAARMA
Aste rahvamaja
10. detsembril kl 19 Taritu Tubateatri etendus „Patused hinged“. Pilet
5 eurot.
13. detsembril kl 18 jõulutulede
süütamine aleviku kuuskedel.
14. detsembril kl 12 eakatele jõulukontsert Kärla rahvamajas (Kaarma
teated Triinole tel 529 0869, Kärla
Signele tel 529 6067 või raamatukokku tel 454 2092 ja Lümanda
Ulvile rahvamajja või Liia Aavikule tel
5692 6611). Osalusest teatada hiljemalt 9. detsembriks. Bussigraafik
ilmub 11. detsembri Saarte Hääles.
26. detsembril kl 19 Suur jõulutrall
Aste pargis – tuleetenduse, disko ja
kabareetantsijatega.
Eikla rahvamaja
18. detsembril kl 20 jõulupidu.
Väliharf rahvamaja hoovis. Riietus
vastavalt ilmale, võta kaasa enda
söök-jook ja lõbus tuju. Pakume sooja
glögi, jõulutuld, toredat koosviibimist.
Tasuta!
21. detsembril kl 17 Eikla laste jõulupidu, vaatame filmi „Jõulud džunglis“.
Head Kaarma piirkonna lapsevanemad, kelle lapsed ei käi lasteaias! Olete oodatud Eikla rahvamajja vaatama
filmi „Jõulud džunglis“ 21. detsembril
kell 17. Eelregistreerimine kuni 18.
detsembrini eikla.rahvamaja@saare.
ee. Osavõtt ainult eelregistreerimisega!
Nasva klubi
20. detsembril kl 17 Nasva klubi
hoovis 4. advent, ootame sind jõulumaalilisele lusti- ja tantsuõhtule.
Külla tuleb jõuluvana, pakume teed ja
piparkooki.
Nasva klubi kutsub jõuludekoratsiooni konkursile „Põhust villasokini“. Tööd on oodatud Nasva klubi
hoovi 20. detsembrini. Võitja selgitatakse hääletuse teel. Võitjad kuulutatakse välja 20. detsembril Nasva
klubi üritusel „4. advent“. Parimatele auhinnad, peaauhinnaks on talvel
suur abimees – LUMESAHK! Info tel
520 1797.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
4. detsembril kl 19 kino „Salmonid
25 aastat hiljem“, pilet 3,50 ja 5 eurot.
22. detsembril kl 18 kino „Jõulud
džunglis“, pilet 3,50 ja 5 eurot.
29. detsembril kl 18 kino „Solani
ja Ludwigi jõulud“, pilet 3 ja 2 eurot.
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
4. detsembril kl 18 spioonipõnevik
„O2“. Pilet 5 €, sooduspilet 3,50 €.
4. detsembril kl 20 nostalgiline komöödia „Hüvasti, NSVL“. Pilet 5 €,
sooduspilet 3,50 €.
6. detsembril kl 15 advendikontsert
„Nüüd küünlad me süütame“. Esinevad
Kärla laulukollektiivid ja Laimjala käsikellade ansambel.
11. detsembril kl 19 Tornimäe näiteseltsi etendus „Pansionaat „Eluratas““. Pilet 5 €.
14. detsembril kl 12 Siiri Kännu
kontsert „Jõulude ootel“ väikese üllatusega. Ootame kõiki Kaarma, Kärla
ja Lümanda piirkondade eakaid. Eelregistreerimisega. Kaarma teated
Triinole tel 529 0869, Kärla teated
Signele tel 529 6067 või raamatukokku tel 454 2092, Lümanda teated
Ulvile või Liiale tel 5692 6611.
16. detsembril kl 18 Kärla muusikakooli jõulukontsert.
20. detsembril kl 13 koguperefilm
„Jõulud džunglis“. Pilet 5 €, sooduspilet 3,50 €.
LEISI
Karja rahvamaja
Kuni 31. detsembrini näitus „Lapivaip 100. Minu Eesti täna“
Pärsama rahvamaja
13. detsembril kl 12 Leisi piirkonna
pensionäride talvine kokkusaamine.
Tornimäe näiteseltsi etendus „Pansionaat „ELURATAS““. Pidulik advendilõuna. Karja Segakoori jõulukontsert.
Osalemisest anna teada 10. detsembriks Pärsama rahvamajja tel 5397
7524 või tel 457 3633 Ainale. Buss
toob ja viib.
17. detsembril Leisi piirkonna koduste laste jõulupäev. Toimekad päkapikud toovad tänavu kingipakid lastele
koju kätte. Kingipakid saavad vaid eelnevalt registreeritud kodused lapsed.
Registreerida saab kuni 15. detsembrini tel 5397 7524 või tel 457 3633
või parsama.rahvamaja@saare.ee.
LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
4. detsembril kl 19 Taritu tubateatri esituses muusikaline komöödia H.
Raudsepp/V. Uibo „Patused hinged“.
Taritu rahvamaja
26.detsembril kl 12 JÕULUTULI.
Soojad riided selga ja tule kogu perega!
Soe jook, jõuluvanad, laulud, tantsud.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
19. detsembril kl 15 kontsert „Helisevad jõulud“. Arsise kellade ansamblid, solist Heldur Harry Põlda
(rahvusooper Estonia), piletid 10 ja
15 € eelmüügis kultuurimajas, kontserdi toimumise õhtul 20 €. Osta pilet ette, kohti piiratud arv!
30. detsembril kl 14 kino lastele
„Kõik, mida soovin jõuludelt 2“, pääse 5 ja 4 €.
26. detsembril toimuma pidanud
jõulupidu ansambliga Reminders
jääb ära. PIDU TOIMUB 25. DETSEMBRIL 2021!
Koduste laste jõulupidu kultuurimajas sel aastal ei toimu, kuid
kõik endise Orissaare valla piirkonna kodused lapsed, kes lasteaias ei
käi, teile tulevad külla päkapikud, kui
endast märku annate! Emad-isad,
registreerige lapsed 10. detsembriks tel 5347 3668 Anu või orissaare.kultuurimaja@saare.ee. Ainult siis
külastavad teid päkapikud!
PIHTLA
Sandla rahvamaja
8. detsembril kl 19 Salme Vallateatri etendus „Saar”, lavastaja Maire Sillavee. Pääse 5 €.
11. detsembril kl 11 koduste laste jõuluhommik. Ootame kõiki Pihtla
piirkonna eelkooliealisi koduseid lapsi, kes ei käi lasteaias. Palume osavõtust teatada 8. detsembriks tel
5302 5620 Annely.
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.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
3. detsembril kl 19 Tornimäe Näiteseltsi esietendus „Pansionaat „Eluratas““, pilet 5 eurot.
10. detsembril kl 19.30 Saaremaa
Meeskoor SÜM, kaastegev SÜGi
meesansambel Varsakabi. „Tormised
laulud“, Veljo Tormis 90. Tasuta.
3. detsembril kl 18.45 lapitekinäituse avamine.
17. detsember kl 19 jõulukontsert.
SALME
Salme rahvamaja
3. detsembril kl 19 Taritu tubateatri esituses muusikaline komöödia H. Raudsepp/V. Uibo „Patused
hinged“. Pilet 5 eurot.
13. detsembril kl 10–14 Salme
jõululaat, kl 15 „Lumiste laulude“
kontsert, esinevad Uudo Sepp ja
Salme kooli laulupere.

Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee

17. detsembril kl 16 koduste laste jõulud, registreerimine tel 511
2757.
21. detsembril kl 10 lastele Salme kinotoas uus eesti film „Jõulud
džunglis“, pääse 5 ja 3 eurot.
21. detsembril kl 13 Memme-Taadi jõulukontsert, külas Merle Lilje,
jõulutervituse toovad Salme kooli
laulu- ja tantsulapsed, eelregistreerimine tel 511 2757.
KURESSAARE
Ajamaja galerii
Marily Valkijaineni maalinäitus
„Värvikad loomalood“, avatud 9.
jaanuarini.

Kuressaare kultuurikeskus
Saalis fotonäitused: Ain Kimber – „Mees nagu orkester“, Andrei
Reinol – „Eesti loodusmaastikud“,
avatud 15. detsembrini.
I korrusel: fotonäitused: Arbo
Rae – „Rabajutud“, Sigrid Osa –
„Püütud unenäod“, avatud 31. detsembrini.
Kuressaare Raegalerii
Hertta rõivanäitus, avatud 11.
jaanuarini.
Kuressaare Teater
6. detsembril kl 16 ühenduse
R.A.A.A.M. külalisetendus „Praegu
pole aeg armastamiseks“.
10. detsembril kl 14 film „Hüvasti,
NSVL“
10. detsembril kl 18 film „Jõulud
džunglis“
12. detsembril kl 19 „Shakespeare'i kogutud teosed“
17. detsembril kl 14 film „Jõulud
džunglis“
17. detsembril kl 18 film „Hüvasti,
NSVL“
28. detsembril kl 19 „Shakespeare'i kogutud teosed“
29. detsembril kl 11 „Naksitrallid“
29. detsembril kl 19 „Armastuse
kirjad“
30. detsembril kl 19 „Shakespeare'i kogutud teosed“
Vt etenduse „Kes on Punamütsike?“ reklaami lk 8!
Kuressaare spordikeskus
6. detsembril kl 11–13 Liikudes
Tervemaks sarja etapp SISEORIENTEERUMINE.
Kuressaare tervisepark
16. detsembril kl 18–19 Liikudes
Tervemaks sarja etapp TUND TERVISERAJAL.
Lisainfo: www.saaremaaspordikool.ee
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Välja on kuulutatud avalik konkurss
Saaremaa Vallavalitsuse
REGISTRISPETSIALISTI
ametikohale
Kandideerimise tähtaeg: 21. detsember 2020
Kandideerimise täpsete tingimustega saab
tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.
Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed
otsib oma rõõmsameelsesse perre
LASTEAIAÕPETAJAT
(koormus 1,0 – lapsehoolduspuhkuse
asendaja).
Otsime lapsest lähtuvat õpetajat, kes peab oluliseks ja
väärtustab töös lastega ja suhetes meeskonnakaaslastega sõbralikku koostööd, tervise edendamist ja
hoolivust.
Sobid selleks tööks hästi, kui Sul on:
• erialane kõrgharidus;
• soov ja kutsumus töötada lastega;
• tahe panustada mitmetasandilisse koostöösse;
• suurepärane kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
• tolerantsus, heasüdamlikkus, tasakaalukus;
• kohusetunne ja kokkulepetest kinnipidamise oskus;
• positiivne ellusuhtumine.
Avalduse konkursil osalemiseks, CV ja motivatsioonikirja palume saata 11. detsembriks 2020 aadressil
Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed, Ranna 10,
Kuressaare, 93810 või e-kirjaga
tuulteroosi@kuressaare.ee, märgusõna
„Lasteaiaõpetaja konkurss“.
Tööle asumise aeg: 4.01.2020.

TEATED

Kirjaliku enampakkumise korraldamine
hoonestusõiguse seadmiseks
Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Saaremaa
valla omandis oleva Kuressaare linnas Kivi tn 8 asuva kinnistu (registriosa nr 3869834, katastritunnus
34901:014:0531, pindala 7923 m², sihtotstarve ühiskondlikud ehitised 100%) ja Kivi tn 8a asuva kinnistu (registriosa nr 3869134, katastritunnus
34901:014:0524, pindala 114 m², sihtotstarve ühiskondlikud ehitised 100 %) liitmise teel moodustatavale
kinnistule selle edelanurgas paikneva maa-ala ulatuses.
Maa-ala pindala on 828 m², ühiskondlike ehitiste
maa 100%. Hoonestusõiguse tähtaeg 25 a, aastatasu
algsuurus 2,5 eurot maa-ala 1 m² eest. Hoonestajal
on kohustus omal kulul projekteerida ja välja ehitada
spordiväljaku ehitised hoonestusõiguse alale, vajaduse
korral ka tehnovõrgud ja teed sellega külgnevale alale,
tähtaeg 01.06.2022. Enampakkumise osavõtutasu
300 eurot, tagatisraha 1035 eurot, enampakkumisest ei või osa võtta maksuvõlglased ja isikud, kellel on
Saaremaa valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused. Osavõtuks tuleb hiljemalt 17. detsembriks 2020 kell 11.00 esitada
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Kuressaare linn,
Marientali tee 27 ruum 113 (sekretär) kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kivi tn 8 ja 8a hoonestusõigus“ või
e-posti teel vald@saaremaavald.ee enampakkumise
tingimustes ettenähtud dokumendid.
Enampakkumise tingimuste terviktekstiga saab tutvuda Saaremaa valla veebilehel www.saaremaavald.ee
(vald müüb, rendib).
Info: enampakkumise korraldamise ja lepingu sõlmimisega seonduvad küsimused vallavaraspetsialist
Margo Sooäär, tel 452 5104, margo.sooaar@saaremaavald.ee, planeeringu ja ehitusõigusega seonduvad
küsimused vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 452 5044
mark.grimitliht@saaremaavald.ee ja arhitekt Maria
Reimal tel 452 5043 maria.reimal@saaremaavald.ee.
Kuressaare Nooruse Kooli logo konkurss
Kuressaare Gümnaasium on välja kuulutanud Kuressaare Nooruse Kooli logo konkursi. Vektorvormingus
logo kavandid palume saata PDF- või AI-failina aadressil kool@oesel.edu.ee hiljemalt 15. jaanuariks 2021.
Kuressaare Nooruse Kooli laulu konkurss
Kuressaare Gümnaasium on välja kuulutanud Kuressaare Nooruse Kooli laulu konkursi.
Laulu noot peab sisaldama korrektselt vormistatud duurimärkidega viisi ja sõnu, soovi korral võib lisada demosalvestuse mp3-formaadis.
Materjale ootame aadressile kool@oesel.edu.ee hiljemalt 15. jaanuariks 2021.
Liiklemine Rootsi tänaval on teetööde
tõttu detsembris ja jaanuaris piiratud
Vallavalitsus teavitab, et alates 1. detsembrist kuni 29.
jaanuarini toimub tulevase Saaremaa Gümnaasiumi
piirkonna – Rohu ja Väljaku – tänavate rekonstrueerimine, sh sadeveetorustike ehitus.
Liiklemine Rootsi tänaval on piiratud ning suletud etapiviisiliselt vastavalt töö tsoonile: 3.–4.12
on suletud liiklus Rohu-Rootsi tänavate ristmikul;
4.12.–29.01 on suletud liiklus Rohu tänaval (lõigul
Rootsi-Väljaku tn).
Piirkonda paigutatakse ka vastavad liiklusmärgid.
Tööde tellija on Kuressaare Veevärk AS, töid teostab
Klotoid OÜ.
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JÕULUKUU KURESSAARE PÄEVAKESKUSES

Neljapäeval, 3. detsembril kell 14 Tiiu Saani mälestusnäituse avamine.
Reedel, 4. detsembril kell 13 Laulureede Mariniga. Heatuju laulud.
Kolmapäeval, 9. detsembril kell 13 Laulame neid laule jälle Elja
Parbuse juhendamisel. Talvelaulud.
Reedel, 11. detsembril kell 13 Jõulutunne. Vestlusringi juhib Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool.
Esmaspäeval,14. detsembril kell 15 Mälumäng. Mängujuht Helmut
Sääsk.
Kolmapäeval, 16. detsembril kell 13 Jõulukontsert. Esinevad
Toomas Tang ja Kairit Sepp koos oma õpilastega.
Neljapäeval, 17. detsembril kell 13 Minu lapsepõlve jõulud. Vestlusringi juhib Elja Parbus.
Reedel, 18. detsembril kell 13 Laulureede. Laulame Mariniga
jõululaule.
Näitus: 31. detsembrini Tiiu Saani maalid. Mälestusnäitus.

DETSEMBER

VEEBRUAR

dets-aprill

8. veebruar

Kultuurijutud – elust Venemaal

Rita Talalaeva

15. veebruar

Uni ja unehäired (veebikoolitus)

Krista Tarlap

22. veebruar

Aiajutud – dekoratiivsed põõsad
koduaias

Kai Ellart

Emotsioonide mõju meie tervisele
(veebikoolitus)
Aiajutud – kauaõitsevad püsililled

Rita Rätsepp

Soome keel algajatele (40 h)

Tiiu Kiil

JAANUAR
11. jaanuar

Kultuurijutud – elust Tais

Samalee Loodus

18. jaanuar

Zoomi võimalused töö- ja õppeprotsessis

Jürje Koert

25. jaanuar

Aiajutud – aia uuendamise
5 etappi

Kai Ellart

Lisainfo ja registreerimine:
www.ktg.edu.ee/rahvaylikool

REKLAAM

MÄRTS
1. märts
22. märts

Registreerudes vähemalt kolmele koolitusele, on soodustus 10%

Kai Ellart

Kontakt: Krista Hallik, tel 526 9690
rahvaylikool@ktg.edu.ee

Käina

Sina tellid,
meie toome!

Pärna

Kojutarne kolmapäeviti
ja reedeti kell 15-18
ja kell 18-21

L

Angla

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

Viki
Loona
Kipi

Saaremaa

Pädaste

Valjala

Kuressaare

Salme

ostukorvi
4. Kontrolli üle enda ostukorvi sisu
ja maksa internetipangas
5. Oota kullerit enda määratud
kohas ja kellaajal!

Hea Saaremaa Kaubamaja klient! Seoses COVID-19 viiruse levikuga palun jälgige muudatusi ürituste ajakavas ja toimumises meie kodulehelt www.saaremaakaubamaja.ee. Rahulikku jõuluaega soovides Saaremaa Kaubamaja!

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

V

