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Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna 2020. aasta parimad: Ave Reis, Aili Õige, Mari Soots, Veronika Allas, Ludmilla Siplane, Tõnis Kipper. Foto: Irina Mägi

Saare maakonna vallad
jagasid tunnustusi
4. detsembril tunnustas Saaremaa vald koos Ruhnu ja Muhu
vallaga Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna
2020. aasta tegijaid.
Mare Naaber
sotsiaalosakonna juhataja

Just väike abistav tegu, mõistev pilk, südame
ja taktitundega öeldud sõnad on tihtipeale
need kõige suuremad abimehed, kui vajame
tuge. Parimaks ja suurimaks toeks on teine
inimene, kontakt, mis ravib. Olgugi see kontakt praegustes tingimustes väga väike, kasvõi
vaid pilk üle aia või ukseläve.
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna suurim
väärtus ei seisne mitte teenustes ega toetustes,
vaid inimestes, kes neis valdkondades tegutsevad. Meie suurim väärtus on tegijad, kelle
käes need teenused ja toetused on kui abivahendid, sest tegelik „abi“ on tegija ise.
Lõppev 2020. aasta on meie maakonna
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele
olnud tavapärasest pingelisem, inimestele vajaliku abi osutamisel on tegutsetud senisest
veelgi paindlikumalt ning loovamalt. Selline
aasta on eriti tugevalt näidanud sotsiaal- ja
tervishoiutöötajate olulisust ja nende poolt
tehtava töö suurt väärtust. Väljendub ju valdkondade olulisuse märkamine selleski, et Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna
kuuele statuudile esitati rekordilised 26 nomi-

nenti, mis on pea poole rohkem eelmisest aastast. Parimaid tunnustati kuues kategoorias.
Aasta arstiks 2020 valiti Mari Soots, Kuressaare Perearstikeskuse perearst, kes paistab
silma patsiendisõbralike lahendustega ning
soovib esmatasandi tervishoiuteenuse kvaliteeti Saaremaal tõsta, otsides lahendusi, kuidas patsiendil oleks kõige mugavam perearsti
juurde jõuda. Vabatahtlikult on ta enda kanda võtnud Saaremaa perearstide eestkõneleja
rolli.
Aasta tervishoiutöötaja 2020 tiitli pälvis
Ave Reis, Leisi Perearstikeskuse pereõde, kes
on Leisi piirkonna elanikke teenindanud ligi
20 aastat. Ta on pühendunud oma kutsele,
olles piirkonnas tunnustatud meditsiinitöötaja. Ükski patsient ei jää abita, olenemata kellaajast ja nädalapäevast.
Aasta hoolekandjaks 2020 valiti Aili Õige,
Muhu vallavalitsuse koduhooldustöötaja, kes
alustas sotsiaalhoolekande valdkonnas tööd
1995. aastal Muhu eakate hooldekodu hooldajana. Hoolekandetöös tuleb, eriti väikeses
vallas, teha sageli kõike ise ja täita ka selliseid
ülesandeid, milleks amet ei kohustagi. Nii
suurenes ka Aili töökoormus koroonaviiruse
levikust tingitud eriolukorra ajal erakordselt
suureks – kellaaega ja päeva arvestamata.
Aasta sotsiaaltöötaja 2020 on Ludmilla
Siplane, MTÜ Saare Maakonna Arengupuuetega Inimeste Tugiühingu juhatuse liige ja
Randvere Tööõppekeskuse tegevusjuhendaja,
kes on end täielikult pühendanud oma tööle,
inimeste aitamisele ja kes leiab alati igale olukorrale lahenduse ning oskab luua kontakti
inimestega.

Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas 2020 tiitli
pälvis MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste
Koja meeskond (juhataja Veronika Allas)
ja seda teenuste järjepideva tagamise eest
eriolukorra tingimustes. See tubli ja töökas
väike kollektiiv osutab sotsiaal-, erihooldekui ka rehabilitatsiooniteenuseid juba alates
2003. aastast, ent tänavu kevadel oli eriolukorra tingimustes vaja kiirelt muuta töökorda
ja meetodeid, et tagada teenuste osutamise
jätkamine. Klientide antud tagasisides saadi
kiitust pereliikmetelt, et neil oli kindlustunne
ja nad ei olnud üksinda jäetud.
Aasta tervisepanus 2020 tunnustuse sai
Tõnis Kipper, Raadio KADI toimetaja, kes
on aastaid kajastanud Saare maakonna tervisedenduse ja siseturvalisuse teemasid. Kevadise koroonakriisi ajal tegi ta raadiosaateid
lausa mitu korda päevas, et anda maakonna
elanikele objektiivset ja kiiret infot olukorra
kohta nii Saare maakonnas kui kogu riigis.
Usun, et paljud (kui mitte kõik) meie sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsejad
leiavad neis iseloomustustes sõnad ja mõtted,
milles tunnevad ära iseendid. Just nii peabki
olema, sest need kirjutatud sõnad peegeldavad ühel või teisel viisil kõiki meie maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tegijaid ja
nende panust.
Saaremaa vallavalitsus tänab nominente,
tunnustuse saajaid ja kõiki valdkonnas tegutsejaid teie panuse ja hoole eest! Aitäh, et olete
meiega!
Loe ka lk 2 kõiki nominente ja
lugu „Aitäh, et olete olemas!“

Tallinna liinile jõuab
48-kohaline lennuk

21. detsembrist hakkab Tallinna ja Kuressaare
vahel lendama 48-kohaline turbopropellermootoriga ATR 42-500 ning uueks lepingupartneriks on OÜ NyxAir. Sarnaselt varasema 19-kohalise lennukiga teeb ka suurem lennuk nädalas
12 reisi ja hinnatase jääb samaks.
Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk märkis, et
uuem ja suurem lennuk on saarlaste jaoks oluline ja väga oodatud. „See loob täiesti uue kvaliteedi kiires ja mugavas transpordiühenduses
meie pealinnaga. Samuti on uues lennukis üle
kahe korra rohkem kohti, mis tähendab, et enam
ei pea ehk muretsema lennukile mahtumise pärast. Uuele vedajale tuult tiibadesse!“
Saaremaa Ettevõtjate Liidu (SEL) juhatuse esimees Robert Pajussaar tõdes, et suurem lennuk
on Saaremaa ettevõtjate unistuseks olnud juba
aastast 2010.
„SEL-i algatusel ja eestvedamisel hakkasid
toimuma esimesed koosviibimised ja arutelud
sellel teemal. Saaremaal on toimunud erinevaid
muudatusi nii poliitilisel kui ka regionaalsel tasandil, kuid SEL on olnud ühe olulise eesmärgi
elluviimisel järjekindel. Oli hetki, kus me unistuse täitumist enam ei uskunudki, kuid on hea
meel tõdeda, et tasub olla enesekindel. Soovime, et uus lennuk ja uus lennufirma vastab meie
ootustele, meeskond on täpne ja kliendisõbralik,“ sõnas Pajussaar lennufirmale edu soovides.
Vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistuse juhataja Helina Andruškevitšus selgitas, et
turismisektorile loob uus lennufirma paremad
tingimused, kuna rahvusvaheline veebipõhine
piletimüük hakkab toimuma keskkonnas, mis
hõlmab tunnustatud piletimüügisüsteeme Sabre,
Galileo ja Amadeus. „2021. aasta turismisuvele
lähme vastu suurte ootustega, kuna suurem lennuk võimaldab Saaremaale lennata ka golfisõpradel ja suurematel gruppidel,“ sõnas ta.
Täpse lennugraafikuga saab tutvuda veebilehel www.flynyx.com, kus on avatud ka piletite
müük.

Jõuluostud saab
teha vabas õhus

Saaremaa Vallavalitsuse ja MTÜ Saarte Koostöökogu eestvedamisel on 19. ja 20. detsembril
oodata Kuressaare turule senisest enam kohalikke kauplejaid ja teoks on saamas väike jõuluturg. Jõuluturupäevad annavad võimaluse teha
pühadeostud värskes õhus ja soetada jõuluvana
kingikotti ja toidulauale saaremaist toodangut,
pakkudes kohalikele tootjatele kauplemiseks
täiendavat väljundit.
Abivallavanem Kristiina Maripuu selgitas,
et sündmust korraldades on silmas peetud
COVID-19 tõttu kehtivaid piiranguid ja suuniseid ning nendes küsimustes on asjatundjatega
nõu peetud. „Jõuluturu kasuks räägib värske õhk
ning kauplemiskohtadest on kasutusse võetud
vaid pooled, et võimaldada inimeste hajutamist.
Sageli räägitakse, et keeruline aeg mõjutab paraku ka emotsionaalset tervist ja nii on jõuluturul
ka helgemat meeleolu loov roll – seda on loomas
jõuluvana,“ sõnas Maripuu.
Väike jõuluturg ootab ostjaid laupäeval, 19.
detsembril kell 11–15 ja pühapäeval, 20. detsembril kell 14–17.
Saaremaa Teataja
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Kuressaare Politseĳaoskonna juht Rainer Antsaar (paremal) annab tunnustuse üle Kaupo Kongasele, kes oli 2020. aastal nii parim
vabatahtlik merepäästja kui ka parim ennetustöö tegĳa. Foto: Irina Mägi

Vallad tänasid
siseturvalisuse
vabatahtlikke

5. detsembril, rahvusvahelisel vabatahtlike päeval, tunnustasid Muhu, Ruhnu ja
Saaremaa vald juba teist aastat oma siseturvalisuse vabatahtlikke.

Aitäh, et olete olemas!
S

Loe ka lk 1 „Saare maakonna
vallad jagasid tunnustusi“.

otsiaal- ja tervishoiuvaldkonna
tunnustusürituse eel sain vallateenistujana oma esimese n-ö
salajase missiooni – luua videoportreed valdkonna tunnustuse saajatest.
Kogu missiooni kõige keerulisem osa
oli kohtumiste kokkuleppimine, kui
ma pidin oma visiidi tegeliku eesmärgi (et filmitavad on laureaadid!)
saladuses hoidma ja vestluspartnereid piisavalt eksitama. Telefonis kõlasid nad kõik tagasihoidlikud (välja
arvatud Tõnis muidugi) ja lootsin,
et kohapeal oma loomulikus keskkonnas tunnevad nad end sedavõrd
mugavalt, et lubavad heita pilgu oma
argipäeva.
Muhumaa soe süda
Esimene tunnustuse saaja, kellega
kohtusin, oli aasta hoolekandja Aili
Õige, koduhooldustöötaja Muhumaalt. Kuressaarest välja sõites oli
ilm suurepärane filmimiseks, kuid
Liivale jõudes oli pööre 180-kraadine – sadas lörtsi ja tuul kogus jõudu.
Reipa ja tasakaaluka olemisega Aili
oli end aegsalt sellise ilmamuutuse
eest valmis seadnud ja soojalt riides.
Veetsime jutustades põgusa pooltunni, mil Aili rääkis oma tööst ja
kirjeldas argipäeva. Oma ameti puhul pidas ta kõige olulisemaks, et
oleksid töökad ja toimekad käed, selge pea ja soe süda. Ta rääkis nii siiralt
ja tähelepanelikult oma klientidest,
kellest ta ilmselgelt hoolib, ja ilma
sooja südameta ju ei märkaks inimeste juures seda, millest Aili rääkis.
Raudne tandem
Tagasitee viis mind Saaremaa põhjarannikule Leisi, kus sealses perearstikeskuses oli mul kokku lepitud

kohtumine aasta tervishoiutöötaja,
pereõe Ave Reisiga. Ave puhul hakkas kohe silma, et ta on inimeste
inimene – talle meeldib suhelda. Ta
mitte ainult ei valuta südant kohaliku kogukonna tervise pärast, vaid on
loonud hea ja usaldusväärse võrgustiku, et ühelt poolt tal oleks ülevaade
hetke olukorrast ning teisalt suudaks
ka olukorda kontrollida, kui perearsti parasjagu kohal ei ole.
Järgmine intervjuu oli aasta arsti ja
Kuressaare Perearstikeskuse perearsti Mari Sootsiga. Olin end äsja nimetatud keskuse nimistusse registreerinud, seega tee oli tuttav. Kuna olin
eelnevalt intervjueerinud Leisis pereõde, ootasin põnevusega intervjuud
perearstiga. Siinkohal tuleb öelda, et
kui vestluspartner kannab maski, on
väga keeruline lugeda tema emotsioone. Kuna esimene võte ebaõnnestus, siis teise võtte ajaks oli ta juba
oma ebatraditsioonilise külalisega
natuke harjunud ning mul õnnestus
näha teda ka kui väga sooja ja tasakaalukat inimest.
Nende kahe intervjuu puhul jäi
meelde, kui ühes rütmis perearst ja
pereõde töötavad ja mõtlevad (kuigi mitte ühes nimistus). Kaks täiesti eraldi intervjueeritavat rõhutasid
oma vastustes ühtesid ja samu väärtuseid. Mõlemad leidsid, et see töö ja
inimesed peavad meeldima, muidu
oleks seda ametit keeruline pidada. Võib-olla ma kujutan seda ette,
aga nii Maril kui ka Avel oli silmis
omamoodi soe helk, kui nad selle
vastuseni jõudsid. Muide, perearst ja
pereõde olid ainukesed, kes nendega
koos veedetud pooltunni jooksul pidid korduvalt telefonile vastama.
Järgmine intervjueeritav oli aasta sotsiaaltöötaja Ludmilla Siplane
Randvere Tööõppekeskuses. Ludmillaga kohtumine jättis mulle vast
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alme rahvamajja oli kogunenud abipolitseinikke, vabatahtlikke päästjaid ja vabatahtlikke merepäästjaid üle kogu
Saare maakonna.
Parima abipolitseiniku tunnustuse sai Hannes Turja. Ta nimetati abipolitseinikuks küll alles
tänavu 12. märtsil, kuid on jõudnud politseitegevusse panustada
juba 346 töötundi. Värskelt väljaõppe läbinuna asus ta kõhklematult
kevadisel kriisiajal vabatahtlikuna
maakonna väravasse, Kuivastu sadamasse koos politseinikega karantiini järelevalvet tegema. Hannes
on hinnatud ja oodatud partner
politseipatrullide igapäevatöös.
Parima vabatahtli ku päästja tiitli pälvis Leisi vabatahtliku
päästekomando päästja Silvar
Mehik. Vaatamata vaiksele ja tagasihoidlikule loomule on ta väga
hea päästevaldkonna propageerija.
Tema eestvedamisel on päästeametil ning politsei- ja piirivalveametil
igal ajal olemas droonivõimekus,
droon on vaid kutsumise kaugusel.
Silvar tegeleb aktiivselt päästjate
järelkasvuga, korraldades Leisis
noorpäästjate ringi. Tema eeskujul
on päästeamet jõudnud mitmete
IT-arendusteni.
Parim vabatahtlik merepäästja on Kaupo Kongas. Kaupo on
Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi Kuressaare üksuse juht,
Saaremaa vabatahtliku merepääste
seltsi juhatuse liige ja ennetustegevuste eestvedaja. Tema korraldada
oli Sügistorm 2020 ja see õnnestus
suurepäraselt.
Kaupo ei ütle kunagi „ei“. Tema
häid omadusi on raske välja tuua,
sest tal on neid väga palju. Tõeline
tegija mees!
Parimaks vabatahtlikuks päästeüksuseks tunnistati Muhu vabatahtlik päästekomando. Sel aastal
on Muhu üksus saavutanud üksmeelsed arengusuunad, arendades
nii päästevõimekust kui ka enne-

tustegevusi. Lisaks on Muhu vabatahtlikud koostöös vallavalitsusega
asunud korrastama Muhu saare
veehoidlaid.
Parim vabatahtlik merepääste
üksus on Saaremaa vabatahtliku
merepääste seltsi Ruhnu allüksus, üksuse juht on Heiki Kukk.
2020. aastal on Ruhnu üksusel olnud kõige rohkem reageerimisi,
mis on olnud tegusad väljasõidud.
Ruhnu üksus oli üks neist, kes navigatsioonihooaja alguses oli koroonakriisi ajal suureks abiks ja toeks
PPA võimekusele. Ruhnu üksus on
aastaringselt valmisolekus. Üksuse
siseselt toimub aastaringselt palju
harjutusõppusi. Üksuses on palju
noori liikmeid, kes kõiki ettevõtmisi teevad suure innukuse ja entusiasmiga. Lisaks on Ruhnu üksus
multifunktsionaalne: nende poolt
on tagatud ka pääste ja meditsiiniabi teadmised.
Parima vabatahtliku ennetaja
tiitli pälvis Valjala vabatahtlik
päästekomando. Nagu päästetöö,
nii ei ole ka ennetustöö üksi tehtav.
Selles üksuses on ennetuse kõrgele tasemele tõstnud Kertu Ruttu ja
Alain Sivous. Kahekesi on nad teinud kodunõustamisi planeeritust
kaks korda rohkem ja teiste vabatahtlike komandodega on see vahe
veel suurem kui kaks korda.
Parim vabatahtlik ennetaja merepäästjate hulgas on Saaremaa
vabatahtliku merepääste selts,
ennetustegevuste eestvedaja on
Kaupo Kongas.
Meeleoluka muusikalise tervituse esitasid vabatahtlikele Salme
ansamblid Sõstrad ja Jäävaba. Veebi teel edastas tänusõnad ja tervitused erinevatest Eesti politseijaoskondadest politsei- ja piirivalveamet, päevakangelastele esines PPA
orkestri svingansambel, solistideks
Rahel Ollisaar ja Silver Laas.
Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist

Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna
nominendid olid veel (lisaks lk 1 nimetatud laureaatidele):

kõige sügavama mulje. Mitte et teiste
tunnustuse saajatega kohtumine kuidagi vähem oleks puudutanud. Olen
valla teenistujana näinud paljusid
kohti, kus kogukonnaelu on vaikselt
hääbumas ning ainult mõne üksiku
inimese entusiasm hoiab veel valgust
akendes. Võib-olla kartsin ma kohata sarnast pilti ka Randveres, kuid
reaalsus oli hoopis midagi muud.
Mind ootas ees soe maja, mis oli täis
sagimist ja tegevust.

Aasta hoolekandja 2020

Missiooniga inimesed
Perenaine, kes telefonitsi tundus pigem häbelik, rääkis uhkusega oma
töödest ja tegemistest. See ehk oligi
see, mis mind üllatas – õmblus- ja
kangastelgede toad olid oma sisseseadelt muljetavaldavad ja tegevust
neis tubades jagus. Kuid see, et keskuses on ka CNC-pink, oli mulle
küll üllatuseks. Maja oli täis elujõudu
ning seda hoiti südamega.
Miskipärast ma arvasin, et aasta tervisepanuse saaja Tõnis Kipper
hammustab kohe läbi minu visiidi
tegeliku mõtte. Olin otsustanud jagada minimaalselt infot, püüdes
maksimaalselt teada saada temast
endast. Ta oli minu eelnevalt antud
küsimustega tööd teinud ning vastused hästi läbi mõelnud, seega intervjuu läks kiiresti ja liigse draamata.
Eks see käib ametiga kaasas. Mind
üllataski see, et polnudki mingit üllatust – Tõnis on tõepoolest selline
vahetu ja veenev suhtleja, nagu me
teda raadioeetrist teame. Hea on teada, et meie kogukonnas on inimene,
kes tunnetab oma positsiooni ning
kasutab seda missioonitundega.
Viimaseks peatuseks oli sotsiaalvaldkonna aasta teo tunnustuse saaja
MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste
Koda meeskond. Minu vestluspartneriks oli Veronika Allas, kes oli

Aasta sotsiaaltöötaja 2020

Marju Ermann, Pärsama Hooldekodu tegelusjuhendaja; Varje Jõgi, Kuressaare Haigla SA sisehaiguste kliiniku vanemperenaine; Galina Kudritskaja, Muhu
Hoolekanne SA hooldaja; Anne Lind, Kuressaare Hoolekanne koduhooldaja; Ene
Vahter, Kuressaare Hoolekanne juhataja; Reet Nõupuu, Kuressaare Hoolekanne
koduhooldustöötaja; Marika Kakko, Kuressaare Hoolekanne koduhooldaja.

Aasta tervishoiutöötaja 2020

Imbi Jäe, SA Kuressaare Haigla ambulatoorse ravi ja diagnostikakliinikumi vastutav õde; Piret Õisnurm, Kuressaare Perearstikeskuse pereõde; Merle Ainsoo,
OÜ Perearst Sille Väli pereõde; Anton Lii, Kuressaare Haigla SA, vastutav erakorralise meditsiini tehnik.
Signe Lõhmus, Saaremaa Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist; Monika Sarapuu,
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhtumikorraldaja; Ene Viimsalu, Saaremaa Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist; Anne Lind, Kuressaare Hoolekanne
sotsiaalteenuste projektijuht; Janne Tamm, Kuressaare Perekodu juhataja.

Aasta arst 2020

Dr Elja Viisut, Kuressaare Haigla SA sisearst; dr Ekke Nääb, Kuressaare Haigla SA
erakorralise meditsiini arst.

Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas 2020

Kuressaare Hoolekanne meeskond; Ulvi Lehtsalu, Saaremaa Vallavalitsuse projektijuht.

lahkelt nõus tutvustama oma töid ja
tegemisi. Esimene asi, mida märkad
nende inimestega rääkides, on eluterve huumor. See loob väga vahetu
õhkkonna, kuhu on kaasatud kogu
asutuse personal ja ka kliendid. Tunnustuse pälvisid nad teenuste järjepidevuse tagamise eest eriolukorra ajal.
Kõigi nende inimestega kohtumisel jäi mulle meelde nende pühendumus. Võib ju vaielda, et see on nende
ametikirjelduses sees ja selline mulje
peabki jääma, kui inimene oma tööd
tõsiselt võtab. Vaidlen vastu. Alles
siis, kui kogutud materjali hakkasin
kokku lõikama, tabasin, et olin oma
missiooni salajasuse pärast liigselt
muretsenud.

Kõik need inimesed, kellega vestlesin, leidsid oma kiirest päevast ühe
pooltunni ja pühendasid selle mulle.
Kui intervjuu läbi, läksid nad rahulikult oma päevaga edasi. Ilmselt selles
lihtsas sammus nende inimeste olulisus meie kogukonnale seisnebki –
nad võtavad aega, et sind kuulata
ja mõista ning pühendada sulle üks
hetk oma tegemisi täis päevast.
Mul on siiralt hea meel, et sain
hetkeks teie energiaväljast läbi purjetada, ja loodan, et teie eeskuju on
nakkav meile kõigile.
Aitäh!
Valmar Kass
kommunikatsiooni
peaspetsialist

Saaremaa Teataja
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Startis koordinatsioonimudeli projekt

S

uve alguses kuulutas sotsiaalministeerium välja konkursi, kuhu olid
ühistaotlejatena oodatud kohalikud omavalitsused, piirkonda teenindav
haigla ja vähemalt viis perearsti, kes on
perioodil oktoober 2020 kuni detsember
2021 valmis koostöös ellu viima inimesekeskset koordinatsioonimudelit. Tegemist
on hoolduskoordinaatori pilootprojekti
jätkuga.
Saaremaa vald esitas konkursile ühistaotluse koos Ruhnu ja Muhu vallaga,
Kuressaare Haigla SA, Kuressaare Perearstikeskuse perearstide ning täiendavalt
Anu Krischka, Sille Väli, Merike Rüütli,
Tiina Tarkini ja Lea Uutsaluga. Septembri lõpus valiti esitatud
projekt ministeeriumi poolt testimiseks
välja ning oktoobris
ja novembris on
toimunud käivitamisega seotud
ettevalmistused.
Projekti raames
on alates käesoleva aasta
d e t sembrist

haiglas ning haigla juures paiknevas tervisekeskuses tööl sotsiaaltööspetsialistid,
kes aitavad perearstide ja pereõdede vaateväljas või haiglasse sattunud abivajadusega
inimestel sujuvalt liikuda vajalike sotsiaalteenusteni. Haigla juures töötab sotsiaaltööspetsialist Heleri Jõgi ning tervisekeskuses Karoliina Roomets.
Oleme projekti raames keskendunud
neljale sihtgrupile:
•psüühikahäirega lapsed ja nende pered;
•eakad ja liikumispuudega isikud;
•igas vanuses sõltuvusprobleemidega
isikud ning
•palliatiivses seisundis isikud.
Praegu toimib sotsiaal- ja tervishoiusüsteem enamasti selliselt, et kui eelnimetatud abivajadusega inimene vajab
tuge mitmest valdkonnast, siis on
vajaliku abi leidmine peamiselt
abivajaja enda või tema lähedaste õlul. Näiteks, kui inimene kirjutatakse haiglast välja,
aga kodus hakkamasaamiseks
vajab ta mõnda sotsiaalteenust,
siis praegu hakkab vajaliku abi
taotlemine pihta enamasti alles
pärast inimese koju jõudmist.
Projekti raames testime
võimalusi, et vajalikud sotsiaalteenused selgitatakse
välja juba inimese haiglas

olemise ajal, et tagasi koju jõudes oleks
juba vajalik tugi olemas. Perearsti vastuvõtule tulnud inimeste puhul on oluline kohe
võimalikult palju infot koondada inimese
toe vajaduse kohta, et samuti võimalikult
kiiresti ja mugavalt teiste valdkondade teenuseid tagada.
Seega on projekti eesmärgid
•pakkuda abivajadusega inimeste vajadustele vastavat abi võimalikult vara, pikendades seeläbi kodus elamise aega;
•vähendada koormust asjaajamisel inimestel ja nende lähedastel, kes vajavad
tuge mitmest valdkonnast;
•välja töötada sujuv teekond erinevate
valdkondade teenuste vahel.
Projekti jooksul soovime sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna partneritega jõuda
selgete kokkulepeteni rollijaotuses
ning kokkulepitud mudelit testida nii, et kõik kitsaskohad saaksid
läbi proovitud ja projekti lõppedes oleks toimiv koostöömudel
meie maakonna inimeste
jaoks olemas.
Gabriela Rooso
sotsiaalnõunik

Kuressaare haiglas tegeleb sotsiaalvaldkonna
tuge vajavate patsientidega Heleri Jõgi.
Fotod: Irina Mägi

Kui perearsti vastuvõtule tuleb inimene,
kes tõenäoliselt vajab ka sotsiaalteenuseid, suunab
perearst ta tervisekeskusesse Karoliina Roometsa juurde.

Kuidas toimub erivajadustega lastele
tugiteenuste andmine uuel aastal?

E

rivajadustega lastele mõeldud sotsiaalvaldkonna tugiteenused on
lapsehoiu- ja tugiisikuteenus. Varasematel aastatel on nende teenuste osutamist korraldanud kohalik omavalitsus ning raske ja sügava puudega lastele
täiendavalt Euroopa Sotsiaalfondi (ESF)
vahendite raames ka Sotsiaalkindlustusamet. Alates jaanuarist 2021 ESF-i projekti
rahastus küll jätkub, aga teenuse korraldus
hakkab käima vaid Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna kaudu.
Sotsiaalkindlustusameti otsused tugiteenuste rahastamise kohta kehtivad käesoleva aasta lõpuni, seega kõikidele juba
teenusel olevate laste vanematele saadavad lastekaitsetöötajad uue taotluse vormi e-kirjana või vajadusel paberkandjal.
Lisaks annavad lastekaitsetöötajad vanematele teada, kui on tekkinud vajadus
uuendada lapse juhtumiplaani.
Lastekaitsetöötaja poole palume pöörduda nendel vanematel, kes ei ole varasemalt teenuseid saanud, kuid lapse erivajadusest tuleneva suure hoolduskoormuse

tõttu tunnevad, et vajavad tuge haridusasutuse välisel ajal.
Nendel juhtudel, kus lapse toe vajadus
ilmneb haridusasutuses ning asutusesisesed tugimeetmed ei ole piisavad, tuleb
haridusasutusel pöörduda Laste ja Perede Tugikeskuse juhtumikorraldaja poole.
Tugikeskuses töötab kaks juhtumikorraldajat:
Monika Sarapuu, tel 5883 4056, e-mail
monika.sarapuu@saare.ee ning
Kertu Vapper, tel 5303 8527, e-mail
kertu.vapper@saare.ee.
Juhtumikorraldaja ülesandeks on kaasata lapsega seotud osapooli, kellega arutelude tulemusena selgitatakse välja probleem
ja leitakse võimalused, kuidas parimal
moel seda lahendada ning lapsele hariduse
andmist toetada. Näiteks, milliseid haridustugiteenuseid (eripedagoog, logopeed,
psühholoog, sotsiaalpedagoog) ja mis sagedusega ning milliseid sotsiaalteenuseid
ja mis mahus pakutakse.
Taoline muudatus on sisse viidud seetõttu, et eelnevate aastate praktika näitab,

et tugiisikut on peamiselt vaja haridusasutuses, kuid ainult nimetatud sotsiaalteenuse määramine ei ole enamasti piisav, et
lapse haridusteed toetada. Seega on tehtavate muudatuste eesmärk selgitada välja
vajadused ning pakkuda lahendusi kahe
valdkonna koostöös. Kogu protsessi keskmes on laps ja tema vanem ning teenused
peavad toetama pere toimetulekut terviklikult. Sotsiaalosakonna poolt on võimalik
lisaks tugiisikule haridusasutuses pakkuda
tugiisikut ka perele ning erinevaid nõustamisteenuseid.
Lapsehoiu- ja tugiisikuteenust osutab
Saaremaa vallas Kuressaare Perekodu.
Tugiisikuteenuse tervikliku arendamise eesmärgil liiguvad praegu Kuressaare
Hoolekande all töötavad peretugiisikud
alates 1. jaanuarist 2021 samuti Kuressaare
Perekodu alla.
Gabriela Rooso
sotsiaalnõunik
Anneli Tõru
lastekaitseteenistuse juhataja

KOP-i sügisvooru toetused on jagatud

K

ohaliku omaalgatuse programmist
(KOP) toetati 2020. aasta sügisvoorus kokku kümmet projekti kogusummas 23 515,89 eurot, millest üheksa
projekti said täismahulise toetuse ja ühte
projekti toetati osaliselt (vooru eelarveliste
vahendite täitumise tõttu).
Kokku esitati seekordsesse vooru 62
taotlust kogusummas üle 193 000 euro,
mida on poole rohkem võrreldes 2019.
aasta sügisvooru esitatuga. On hea meel,
et meie maakonnas on rohkesti aktiivseid
kogukondi ja ühendusi, mis erinevate tegevuste ja investeeringute kaudu soovivad
panustada kogukonnaliikmete teadmiste
ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi
tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ning kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse.
KOP-i eesmärk ongi tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Häid ja väga häid projekte
oli KOP-i sügisvoorus palju; toetust jagus
seekord vaid 15% projektidest, ca 70%
taotlustest jäid rahastamata just vooru eelarvevahendite lõppemise tõttu. Soovitame
taotlejail otsida võimalusi toetusteks ka
muudest voorudest, võimalusel soovime
sobiva lahenduseni ka omalt poolt arendusosakonnas kaasa aidata.

KOP on riigieelarvest rahastatav programm, mida Saaremaa vald viib ellu
maakonnas ühiselt täidetava ülesandena. Alates sellest voorust on programmi
rakendusüksusena Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali (KÜSKi) asemel Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), mille eestvedamisel
on edasised programmi tegevused (st nii
taotlemine kui ka menetlemine) plaanis

alates 2021. aastast korraldada läbi struktuuritoetuste e-keskkonna. Mõnevõrra tähendab see küll muudatusi, kuid eelkõige
eesmärgiga muuta kogu protsess kasutajasõbralikumaks. Täpsemalt sellest kõigest
juba uuel aastal.
Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni
peaspetsialist

2020. aasta sügisvooru toetuse saanud projektid (taotleja/projekt/toetus):
Meede 1
Saaremaa Rahvakultuuriselts
Tagavere Optimistid MTÜ
Saare Vene Selts MTÜ
MTÜ Leisi Selts
Meede 2
MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda
MTÜ Laadjala Küla Arenduse Selts
MTÜ Sandla Külade Selts
MTÜ Vilsandi Külaselts
MTÜ Kõrkvere Selts
MTÜ OID Piiri Taaskasutuskeskus

Saare maakonna 47. tantsupeo TUULES 1 624,00 €
korraldamine
Lauad ja toolid korda
405,00 €
Suvine pööripäev
1 610,00 €
Meie Inimesed
2 069,15 €
ATS süsteem ja evakuatsiooni valgustus
SPIK hoonesse
Laadjala vana külamaja kaasaegselt soojaks
Sandla palliväljakute alustööd
Vilsandi rahvamaja mööbel
Värviline sahver!
MTÜ OID Piiri taaskasutuskeskus - „Targalt
moekas“ õpitoa seadmed ja tarvikud

4 000,00 €
1 911,60 €
3 960,30 €
1 960,00 €
3 910,00 €
2065,84 €
(osaline
rahastus)
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KÜSIMUS
Milline on huvijuhi
roll tänapäeva koolis?

H

uvijuhi roll peab kaasas käima
ühiskonnas toimuvate arengutega ning lähtuma noortest ja
nende vajadustest.
Oleme harjunud koolis tehtavat
noorsootööd nägema enamasti vaid
ürituste korraldamise ja huvitegevuse koordineerimisena. Noorsootööd
Liis Enson
koolis ei saa aga enam vaadelda kui
Tallinna Ülikooli
tunnivälist tegevust ürituste korralnoorsootöö
damise ja mitmekülgse huvitegevuse
korraldus, MA
pakkumise näol. Olulisele kohale tõstatub koostöö erinevate sidusgruppide vahel.
Üldharidus ja noorsootöö peavad
käima käsikäes, sest vaid teineteist
täiendades saavutatakse ühine eesmärk – noore kujunemine täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks.
Kätlin Merisalu
Koolis toimuvat noorsootööd tuTallinna Ülikooli
leb
vaadelda samamoodi kui noornoorsootöö
sootööd näiteks avatud noortekeskorraldus, MA
kuses. Erinevus seisneb peamiselt
keskkonnas, kus seda tehakse. Leiame, et koolinoorsootöö terminit mõistetakse tänapäeval väga kitsalt
ning seepärast oleme kasutusele võtnud paralleelselt sellega termini noorsootöö koolikeskkonnas.
Meie silmis on selle puhul tegemist laiema mõistega, mille korraldamisel peaks noorsootöötaja lähtuma üleüldistest noorsootöö aluspõhimõtetest ning
kutse-eetikast.
Huvijuhi kui noorsootöötaja roll koolikeskkonnas
on moodustada kõigist võimalikest ettevõtmistest ja
üritustest mõtestatud ja eesmärgistatud tegevuskava.
See aga nõuab huvijuhilt väga mitmekülgseid teadmisi
ja oskusi eri valdkondadest.
Noorsootöötaja koolis on võrreldav mitteformaalse
hariduse spetsialistiga, kes erialast väljaõpet omades on
hea lüli formaalse ja mitteformaalse hariduse omavaheliseks integreerimiseks.
Noorsootöötaja rolli saab käsitleda ka koolikultuuri
kujundajana, sest tihti ollakse vahelüli õpilaste ja õpetajate vahel. Noorsootöötaja on koolis aga tihti väga
keerulises olukorras. Ühelt poolt ei näe õpetajad huvijuhti kui pedagoogi ja teisalt peavad noortekeskuste
noorsootöötajad neid pigem konkurentideks kui kolleegideks. Oluline on tugevdada koolide ja noortekeskuste koostööd, sest enamasti külastavad õpilased ka
sama piirkonna noortekeskusi, mis võimaldab teha tõhusat koostööd noortele turvalise tugivõrgustiku loomisel nii koolis kui sellest väljaspool.
Huvijuhi tööd koolis mõjutab lisaks noorsootöö põhimõtetele seotus üldhariduse olemuse ning riiklike õppekavadega. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades (2011) on sätestatud õpilastes kujundatavad
üldpädevused, mille arendamiseks koolikeskkonnas
integreeritakse omavahel erinevaid õppeaineid. Üldpädevuste arendamine koostöös pedagoogidega annab noortele võimaluse mõtestada õppeprotsessi ning
seeläbi omandada uusi teadmisi, oskusi ning kujundada hoiakuid. Oluline koostööpartner noorsootöötajale on kogukond, keda tegevustesse aktiivselt
kaasata.
Õpilaste kaasamine koolielu kujundamisse ja otsustusprotsessidesse on üheks oluliseks osaks noorsootöötaja töös, mis omab mõju noorte koolirõõmule ja õpimotivatsioonile. Eelkõige väljendub see
õpilasesinduse toetamise kaudu, kus huvijuhi roll on
kaasaegses koolikeskkonnas asendunud mentori omaga, mis tihti osutub aga reaalsuses vastupidiseks. Koolikultuuri loomisse ja arendamisse
peavad olema kaasatud kõik õpilased, sest see annab noorele kogemuse ja mõjutab hilisemat valmidust ühiskonnaelus osaleda ja seeläbi tulevikku
kujundada.
Võimalusi noorte kaasamiseks on erinevaid, need
varieeruvad vastavalt püstitatud eesmärgile, milleni
soovitakse jõuda. Kaasamine võib olla kas aktiivne või
passiivne, kuid võimalus osalemiseks peab olema tagatud kõigile õpilastele võrdsetel alustel. Noorte osalus
suureneb oluliselt, kui neid on kaasatud korraldusprotsessidesse algusest peale, alates idee väljatöötamisest
kuni hilisema sündmuste analüüsini välja. Noorsootöötaja roll korraldusprotsessis on olla võimestaja ning
motiveerija, kes aitab hoida fookust ja motivatsiooni
ning keskendub eesmärgistatud õpiprotsessile.
Üha enam on vaja tegusaid noori, kes aktiivselt ühiskonnas kaasa räägivad ja seeläbi riigi arengusse panustavad. Sellest lähtuvalt on lähiaastatel koolis toimuva
noorsootöö fookuses kindlasti noorsootöö põhimõtete
teadlikum lõimimine üldhariduskooli igapäevasesse
õppe- ja kasvatustegevusse ning noorte osalus ja kaasamine.
Noorsootöötaja roll on olla toeks nii oma kolleegidele kui ka noortele ning tegutseda aktiivse kogukonnaliikmena, olles nii eeskujuks ning luues läbi
koostöö lisaväärtust noorsootöö mitmekesistamisel
koolis.
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Kaablite ja tänavavalgustusposti vundamentide paigaldus Valjala alevikus Pärna tänaval. FOTO: AS Connecto Eesti

Kuidas kultuur
päästab maailma

K

ult uu r i l on v õi m e
teha pai – lohut ada ja teha head meie
hingele. Aast a lõpp on
sobiv kokkuvõteteks, vaadata tagasi ning mõelda
eesootavale. Kindlusega
saab öelda, et möödunud
Kristel Peel
suvi Saaremaal oli sama
kultuurinõunik
imeline nagu iga teinegi:
külalisi oli palju, päike paistis, meri oli soolane ja kala värske. Kultuurisuvi oli rikas
ja tooni andsid just väikesed mitmekesised
üritused.
Tõesti, klassikalisel moel jäid toimumata
meie tähtsündmused, nagu Ooperipäevad, I
Land Sound, Kuressaare Merepäevad, kuid
korraldajate loomingulisus ja professionaalsus lubas elamusi hoopis teisel moel ning
uudses formaadis. Ilmselt jääb veel kauaks
paljude hinge Kuressaare teatri suvelavastus
„Õitsev meri,“ mis vaatajaid eriliselt puudutas. Trad Attacki Kuressaare Merepäevade
erikontsert oli samuti võimas audiovisuaalne
elamus.
Suvi pakkus kosutust, mida vajasime kõik.
Pärast selja taha jäetud keerulist kevadet olid
õhus küsimused ja segadus – mis saab edasi,
millal naaseb normaalsus?
Uus olukord suunas kultuuri- ja spordiosakonda tõelisele ajurünnakule, kuidas saame
panustada ja kaasa aidata väiksemate (loe:
ohutumate) sündmuste toimumisele. Meie
partnerid ja igapäevased kultuurikandjad on
kultuuri- ja rahvamajad. Üheskoos otsustasime täita Kuressaare kesklinna laulu ja tantsuga. Juuli ja augusti väldanud suveürituste
sarja nimeks sai Kesklinna Kultuurisuvi ning
iga päev oli justkui „teemapäev“.
Nädalat alustasime sportlikult, kus eriti populaarseks publikuks olid lapsed. Oli võimalus õppida tennist Aivi Auga juhendamisel,
mölkky’t õpetas MTÜ Kaarma Sport Management, jalgpalli aitas taguda FC Kuressaare,
võrkpalli lennutas Saaremaa Võrkpalli Liit ja
korvpalli saatsid lapsed läbi rõnga Siim Hiie
juhendamisel. Suur aitäh teile nende vahvate
esmaspäevade ja töö eest, mida teete laste tervise nimel iga päev!
Teisipäeviti oli võimalus „vaba lava“ raames
esineda kõigil soovijatel. Ülimenuka kontserdi andsid noored andekad muusikud Lotta
Meet, Martin Vesberg ja Märten Lehto.
Kolmapäevad kuulusid kunstile ja linnaruumis oli võimalik jälgida töötamas mitmeid
põnevaid kunstnikke. Nii said inimesed paremini tundma Toomas Altnurme, Ivar Kaasikut ja Kuressaare Kunstiklubi kunstnikke.
Neljapäevad olid traditsiooniliselt Labajala
päevad ja kesklinn kauni rahvatantsu päralt.
Üritustesari, mis armastatud nii turistide kui
kohalike poolt.
Laupäeviti sõitsid linna erinevad kihelkonnad, et maha pidada „Kultuurne laupäev“, eestvedajateks rahvamajad. Nägime
suurepärast rahvakultuuri Orissaarest, Nasvalt ja Sandlast, Salmelt ja Pärsamalt, Mustjalast, Valjalast, Pärsamalt, Karjast, Tornimäelt ja Laimjalast, Lümandast, Taritust ja
Kihelkonnalt. Iga laupäev sai väga eriilmeline ja emotsioonid olid imelised, pealtvaatajatelt kostis vaid kiidusõnu. Määramatuks
abiks oli Kuressaare Kultuurivara ja Saar
Music OÜ.
Nädala lõpetuseks kõlas imeline Suvemuusika Lossi kõlakojas.
Kultuuri- ja spordiosakond on väga tänulik
oma partneritele kultuuri- ja rahvamajades
ning laiemalt tervele kultuuriperele saarelt ja
kaugemalt. Suvi sai värviline ja täis head kultuuri.
Nüüd, mil viiruse levik taas aktiivne, on
ringlemas sarnased küsimused, mis saab
edasi, mis saab järgmisel suvel? Kas suurüritused toimuvad? Kas rahvamajade laupäev
tuleb taas? Tahaks kõigele vastata „jah!“, aga
eks aeg näitab. Kultuurse laupäeva ettevalmistused igal juhul juba käivad ja ka järgmisel
aastal saab linnas tantsu lüüa ja rahvalaulu
kuulda.
Olen kindel, et pärast pikka ja rasket talve
saab kultuuri tähtsus olema just niisama suur
kui eelmisel kevadel, sest ilus kontsert, liigutav teatrietendus, tants ja laul täidavad ja paitavad meie hinge. Nagu on öelnud Viivi Luik:
kultuur pole iluasi ega ajaviide, vaid rahvaste
elu ja surma küsimus.

Alevikele ja küladele pandi
energiatõhus tänavavalgustus
M
ullu 28. jaanuaril tegi Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsuse
rahastada Saaremaa Vallavalitsuse
projekti „Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide
küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine“.

Viies asulas kaasaegne valgustus
Projekti eesmärk oli viies asulas amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine,
LED-valgustehnoloogia kasutusele võtmine,
elektrienergia tarbimise vähendamine läbi
säästlikkuse ja tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine. Projekti käigus
paigaldati uusi metallmaste, maakaabelliine, õhukaableid, puitmaste ja kaasaegsed
LED-valgustid koos juhtimissüsteemiga ning
rekonstrueeriti liitumiskilpe.
Antud asulates planeeriti renoveerida kokku 272 tänavavalgustit ning kõigis asulates

tihendada ka valgustuspunkte nõuetele vastavaks. Valjala alevikus planeeriti rekonstrueerida 146, Leisi alevikus 40, Pärsama külas
51, Iide külas 12 ja Mustjala külas 23 amortiseerunud valgustuspunkti. Toetuse taotluse kogumaksumus oli 552 726 eurot, millest
409 017 eurot ehk 74% oli toetus ning 143 709
eurot valla omafinantseering.

Valgusteid pandi planeeritust rohkem
Tänavu novembris said tööd tehtud ning
tegelikud mahud olid suuremad. Reaalselt
renoveeriti ja lisati kokku 388 tänavavalgustuspunkti: Valjala alevikus 179, Leisi alevikus 93, Pärsama külas 66, Iide külas 13 ja
Mustjala külas 37 valgustuspunkti. Kokku
lisandus rekonstrueeritavatel lõikudel 116
valgustit enam, kui alguses planeeriti. Keskmine valgustuspunkti installeeritud elektriline võimsus on 35,00 W, mida öistel tundidel

vähendatakse kuni 75%. Projekti lõplik kogumaksumus oli 521 524,79 eurot, millest toetus
oli 74% ja vallapoolne omaosalus 26%.
Projekt viidi ellu „Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia
osakaalu suurendamine“ tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ toel.
Tegelikkuses oli kõikides piirkondades
teenuskeskuse juhtide eestvedamisel soov
rohkemate valgustuspunktide järele. Kahjuks ei mahtunud kõik soovid rahastustingimuste raamesse ning mitteabikõlbulike
kulude osas rahaline kate puudus. Kindlasti on seal lõike, millele peaks tulevikus
mõtlema, ning loodetavasti leitakse neile
lahendus.
Rait Pitk
ehitusinsener

Kuidas saada erateede remondiks raha
Uuest aastast hakkab kehtima
vallavolikogu määrus, mis võimaldab toetada maapiirkonnas asuvate juurdepääsuteede
remonti.
Enno Reis
teede peaspetsialist

On üldteada probleem, et paljude majapidamiste juurdepääsud ei ole aastaringselt rahuldavalt sõidetavad. Vald on parandanud ja viib
ka edaspidi paremasse seisukorda avaliku kasutusega teid, mis on juurdepääsuks paljudele
majapidamistele.
Paraku ühe-kahe talu juurdepääsuteede kasutamisel avalik huvi puudub ja tee remondi mure jääb eraomanikule, samas paljudel
selleks vajalikud rahalised võimalused puuduvad. Juurdepääsuteede korrastamiseks on
varasemalt olnud võimalik saada toetust hajaasustusprogrammi kaudu, kuid paraku on selles programmis olnud prioriteedid veevarustus ja kanalisatsioon.
Uuest aastast hakkab kehtima Saaremaa
Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 17 „Toetuse andmise kord maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks“ (avaldatud Riigi Teatajas, RT IV,
03.06.2020, 31).
Erateede remonditööde toetamise eesmärk
on parandada Kuressaare linnast väljaspool
asuvate kodude juurdepääsuteede seisundit
ja kasutamistingimusi. Uue korra alusel saab
toetada olemasoleva teekatte remonti, truupide ehitamist või remonti ja teeala kuivendamisega seotud töid (teekraavid, nõvad).
Mustkatteid ei rajata
Abikõlbulike tööde alla ei liigitu uute teede
ega mustkatete ehitamine. Kuigi osa erateid

vajab purustatud kruusaga üle katmist umbes
10 cm paksuselt, piisab teatud juhtudel vaid
valikulisest kruusa lisamisest. Tihti piisab ka
mõne koorma kohaletoomisest, mida taotleja
oma äranägemisel ja oma jõududega paika
paneb.
Erateede remondi toetamiseks on Saaremaa
valla 2021. aasta eelarvesse planeeritud 50 000
eurot. Toetuse määr on 50% tehtud tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot
kalendriaastas ühe juurdepääsutee kohta.
Taotleja majapidamine, mille juurdepääsutee remondiks toetust taotletakse, peab rahvastikuregistri andmetel olema taotleja elukohaks.
Toetuse saamiseks peavad remonditava
tee servad olema puittaimestikust või muust
takistustest puhtad. Taotluse esitamise ajaks
peavad puude oksad või võsa olema eemaldatud minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee
servadest ühe meetri laiuselt. Nõue on seatud
selleks, et teeremondi tehnika saaks probleemideta liikuda.
Kui remonditav teeosa asub kellegi teise
kinnistul, tuleb esitada ühine taotlus või teiste maaomanike kirjalik nõusolek või taotleja kasuks seatud notariaalne kokkulepe teeservituudi seadmiseks.

Pea nõu teespetsialistiga
Taotlusi menetleb majandus- ja haldusosakonna (MHO) teespetsialist, kelle tööpiirkonda konkreetne eratee jääb. Juba avalduste
tegemisel oleks mõistlik pidada temaga eelnevalt nõu, igal konkreetsel juhul leiame probleemi lahendamiseks sobivaima lahenduse
(teetööde kirjelduse) ja kalkuleerime eeldatava töö maksumuse.
Teespetsialistide tööpiirkonnad on: Leisi,
Mustjala, Kihelkonna – Enno Reis; Kaarma,
Kärla, Lümanda, Salme, Torgu – Toomas
Raun; Orissaare, Pöide, Laimjala, Valjala,
Pihtla – Raivo Kahm.
Taotluste hindamise komisjon on 4-liik-

meline, koosseisus on majandus- ja haldusosakonna juhataja, teede peaspetsialist
ja teespetsialistid. Taotluste hindamisel hinnatakse 1) probleemi aktuaalsust, taotleja(te) jaoks kitsaskoha olulisust; 2) investeeringu vajalikkust ja taotluse põhjendatust;
3) taotletava toetuse suurust kasusaaja kohta, kusjuures kasusaajaks loetakse kinnistut,
kuhu pääseks mööda antud juurdepääsuteed.
Toetuse rahuldamise, osalise rahuldamise
või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus
oma korraldusega, võttes aluseks hindamise
tulemusena tekkinud pingerea.
Taotlust ei rahuldata, kui taotleja ei vasta
korras toodud tingimustele, remonditava tee
servad on takistustest puhastamata, tööd pole
tehniliselt võimalik teostada (ruumi pole) või
puuduvad eelarvelised vahendid.
Leping on kolmepoolne
MHO leiab tööde teostamiseks töövõtja, kellega sõlmitakse kolmepoolne (vald, töövõtja,
toetuse saaja) töövõtuleping. Tööde teostamise eest tasuvad vald ja toetuse saaja töövõtjale
oma osas.
Vallavalitsus kuulutab välja toetuste avalduste vastuvõtmise koos infoga taotluste tegemise aja kohta hiljemalt kahe nädala jooksul pärast jooksva aasta eelarve vastuvõtmist.
Teave taotluse esitamise tingimuste ja tähtaja
kohta avaldatakse Saaremaa Teatajas ja valla
veebilehel vähemalt neli nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.
Taotlusi veel küll esitada ei saa, aga kui kellelgi tekkis huvi ja on võimalus omaosalusega
panustada, võiks hakata juba ettevalmistusi
tegema – teeääri puhastama ja naabritega
plaani pidama.
Väga keeruline on vastata küsimusele tee
remondi maksumuse kohta. Tulenevalt tee
asukohast, tööde mahust ning iseloomust
võib ühe kilomeetri kruusatee remont purustatud kruusa lisamisega maksta 4000 kuni
6000 eurot.
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Toetus maaperedele sõltub
riigi, valla ja pere enda panusest
Tekstid: Maire Käärid
arenduse peaspetsialist

Maal elavatel peredel
on võimalik hajaasustuse programmi toel välja
ehitada hoonete väline
veevarustus- ja kanalisatsiooni- ning autonoomne elektrisüsteem
(tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud
elektrivõrguga), samuti
parandadajuurdepääsutee
olukorda.
Pered saavad taotleda toetust nelja
erineva valdkonna tööde tegemiseks. Lõpliku valiku teeb iga pere ise,
kusjuures paljudel saab määravaks
omaosaluse summa (33% kogumaksumusest). Taotlusi rahuldatakse
hindamistulemuste pingerea alusel
vallale eraldatud toetussumma ulatuses. Võrdsete hindamistulemuste
puhul pannakse pingereas ettepoole need taotlused, mille kasusaajate
hulgas on enam kuni 18-aastaseid
lapsi või valla poolt eelistatava sihtrühma esindajaid.
Projektide rahastamist mõjutab
veel mitu tegurit:
1) toetussumma, mida saab jagada – kui raha on, saab iga positiivselt
hinnatud taotlus rahastuse, kui raha
ei ole, ei saa ka pingereas juba 45. või
50. taotleja;
2) esitatud taotluste maksumused
(aasta-aastalt on teostatavad tööd läinud kallimaks);
3) nõuetele vastavate taotluste arv;
4) kes on taotlejad (riigi poolt on
eelistatud lastega pered, 2020. aastal
olid vallavalitsuse eelistatud sihtrühmaks ka vanaduspensionärid ja
puuetega inimesed);
5) mille jaoks toetust taotletakse
(kas ainult puurkaevu või kogu veesüsteemi jaoks, kas kogumismahuti
või omapuhasti rajamiseks).
Va l l a e el ar velis e d va hendid
(riik + kohalik omavalitsus) on võimaldanud kahel viimasel aastal rahuldada taotlusi, mis said 2019. aastal vähemalt 2,70 hindepunki ja 2020.
aastal vähemalt 3,32 hindepunkti.
Toetuse taotlemisel ja selle saamisel avaldavad mõju majapidamise
asukoht, pere vajadused ja piirkonnast tulenevad keskkonnaalased kitsendused.
Omapuhasti või kogumismahuti
Kõige parema lahenduseni jõuavad
need pered, kes teavad juba enne
taotluse esitamist, millist kanalisatsioonisüsteemi on võimalik rajada,
kas piirkonnas on põhjavesi kaitstud või mitte. Kogumismahuti sobib igasse majapidamisse, olenemata piirkonnast, kuid tulevikus selle
tühjendamisega kaasnevate suurte
kulude tõttu ei ole seda otstarbekas
paigaldada. Omapuhastina septikut
koos imbsüsteemiga lubatakse pai-

2021. aastal on
uued võimalused

Riikliku hajaasustuse programmi
taotlusvoor avatakse riigihalduse
ministri käskkirjaga. Taotlusvoor on
avatud 2 kuud.
Kohaliku omavalitsuse meetme
„Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste
parandamiseks“ taotlusvoor kuulutatakse avatuks vallavalitsuse korraldusega. Taotlusvoor on avatud
vähemalt 1 kuu.
Mõlema taotlusvooru avamise
kohta avaldatakse eelnevalt täpsem info Saaremaa valla kodulehel
ja Saaremaa Teatajas.

galdada piirkondades, kus põhjavesi
on hästi kaitstud. Biopuhastit on lubatud rajada ka piirkondadesse, kus
põhjavesi on nõrgalt kaitstud, kuid
selle süsteemi rajamine on kõige kallim.
Nõudlust korralike reoveesüsteemide järele näitab taotluste suur
osakaal esitatud taotluste üldarvust.
2019. aastal taotleti toetust 100 (56%
esitatud taotlustest) majapidamise
reovee käitlemiseks. Toetust sai 50
majapidamist (58% toetuse saajatest).
2020. aastal esitati 110 kanalisatsiooniprojektiga seotud taotlust
(60% esitatud taotlustest) ning toetust sai 59 majapidamist (68% toetuse saajatest).
Toetus mitme valdkonna töödele
Kui pere taotleb toetust mitme valdkonna töödele, on omaosalus 33%
projekti maksumusest arvestuslikult
suur summa. Toetust saanud lastega
pered on avaldanud aga arvamust,
et ilma toetuseta oleks vee- ja kanalisatsioonisüsteemi üheaegne teostamine olnud neile kättesaamatult
kallis. 2019. aastal sai hajaasustuse
programmist toetust üldse 42 lastega
peret.
Programmi põhimõtete järgi on
projektide elluviimiseks aega järgmise aasta 31. oktoobrini. Pikk teostamisaeg annab võimaluse paremaks
koostööks toetuse saajate ja tööde tegijate vahel (toetuse saajal on võimalik paremini katta omaosalust pere
sissetulekust ja firmadel on parem
ajastada tööde tegemist).
2019. aastal rahastuse saanud 86
projektist on tähtaegselt tehtud ja
aruanded kinnitatud 83 projekti
puhul, neist 49 on kanalisatsioonisüsteemid, 25 veesüsteemid, 8 juurdepääsuteede parandamised ja üks
autonoomne elektrisüsteem. Ajalist
pikendust on antud kolme projekti
lõpetamiseks.
Kahjuks jäi üks projekt ellu viimata. Kuna sooviavaldus loobumise
kohta esitati viimasel hetkel, tuli riigipoolne toetus vallal tagasi maksta.
2020. aastal rahastuse saanud 87
projektist on ellu viidud ja aruanded
kinnitatud juba 18 projektil. Projektide lõpetamisele on olulise mõjuga
aeg – millal on avatud taotlusvoor ja
mis ajaks selguvad toetuse saajad.

Saaremaa valla kokkuvõte hajaasustuse
programmi vajalikkusest ja võimalustest
2018
Laekus taotlusi

164

Projektide kogumaksumus
778 256 €
Taotletava toetuse suurus
502 295 €
Positiivse tulemiga hinnatud taotluste arv 157
Riigi toetuse suurus
150 000 €
Valla toetuse suurus
150 000 €
Toetatud projektide arv
102

2019

2020

178

184

901 826 €
592 293 €
169
131 958 €
134 913 €
86

977 906 €
634 141 €
173
150 000 €
150 000 €
87

Korralik juurdepääsutee on väga oluline

T

änapäeval on oluline, missugune juurdepääsutee viib
majapidamiseni. Korralik tee
võimaldab ka kaugemast piirkonnast
jõuda õigeks ajaks sihtpunkti – kooli, tööle, huviringi, arsti juurde jms.
Samuti jõuab tellitud teenus pereni
suuregabariidilise ja rasketehnikaga
(prügivedu, transportteenus, reoveemahuti tühjendamine jms).
Juurdepääsutee renoveerimiseks
või uue tee rajamiseks toetuse taotlemisel tekib murekoht siis, kui tee
kulgeb üle mitme kinnistu. Võõra tee
kasutamiseks on vaja kasutusõigust,
milleks on vaja sõlmida tee kasutamiseks notariaalne kokkulepe.
Muratsi küla Otsama kolmeliikmeline pere taotles ja sai juurdepääsutee
rajamiseks toetust 2019. aastal.
Pereisa Sander Mets: „Eelnevalt oli
kooritud pinnase peale õrnalt killustikku pandud, mis muutus vihmaste/
niiskete ilmadega sopaseks ja raskesti
ligipääsetavaks. Ligipääsuteed oli vaja
välja ehitada ca 100 meetrit. Praegu on teel freesasfalt. Juurdepääsutee rajamine läks maksma 6578,88
eurot, millest omaosalus oli 2171,03
eurot. Kõige raskem oligi omaosalus

Kuna tee koduni on nüüd korras, on Muratsi küla Otsama peres aeg jõulurõõmu nautida. Fotol Sander Mets, Sanna Sadam ja Stan Mets. Foto: Erakogu

kokku saada, sest maja ehitamisega
oli palju muid väljaminekuid. Oleksime soovinud ka puurkaevule ja
biopuhastile taotleda toetust, kuid
ajaliselt ei saanud nii kaua oodata,
kuna tahtsime varem majja sisse kolida.
Suur tänu teedeehitusfirmale Klo-

Kui trassid kaevatud ja töömehed lahkunud, siis maapinna tasandamises ja silumises lõi
kaasa kogu Tuisu pere. Pildil Eve Tuisk koos laste Ott Peetri ja Triinu Liisiga. Foto: Erakogu

Koos joogiveega ka uus
kanalisatsioonisüsteem

N

üüdisajal on keeruline ette kujutada, et maal oleks perel võimalik ilma veeta toime tulla.
Toimiv veevarustussüsteem annab
perele võimaluse luua tänapäevased
pesemistingimused. On väga tähtis, et majapidamises kasutatav vesi
oleks ka kvaliteetne. Kõik see mõjutab elanike tervist.

Reekülas Tõnu majapidamises elav
viieliikmeline pere taotles ning sai
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks toetust 2019. aastal.
Pereisa Taavi Tuisk: „Vesi ja kanalisatsioon olid küll olemas, aga need
ei olnud piisavad või nõuetekohased.
Meie esimene soov oli saada toetust
puurkaevule. Meil oli veetrass vee-

toid OÜ, kes ehitas meile selle tee kiirelt ja hästi valmis!“
2019. aastal said juurdepääsutee
renoveerimiseks/rajamiseks toetust 8
majapidamist, taotlusi esitati aga 20
majapidamisest. 2020. aastal sai tee
korrastamiseks toetust kaks majapidamist, taotlus esitati 17-st.
tud naabrite kaevust, aga see ei olnud
piisav ja kannatas veesurve. Taotlust
koostama hakates selgus, et meie septikuga lahendatud kanalisatsioonisüsteem ei olnud nõuetekohane. Nii
tegime lõpuks kaks projektitaotlust:
ühe, et saada puurkaev, ja teise biopuhasti jaoks.
Veeprojekti raames paigaldati ka
rauaeraldusfilter, mida meil varem
ei olnud. Omaosalus kahe projekti
peale oli 3500 eurot. Ühest küljest on
see väga suur summa, aga ilma projektitoetuseta oleks see kõik kättesaamatult kallis. Ka edasised hooldus- ja
ülalpidamiskulud ei ole väga suured.
Teadmine, et meie kanalisatsioonisüsteem ei sea siinset nõrgalt kaitstud
pinnavett ohtu, loob ka hea tunde.
Kuna Pärnu firma Puurkaevumeistrid OÜ ei pääsenud kevadel koroona tõttu Saaremaale, venis tööde
tegemine kevadest suvesse. Õnneks
oli projekti lõpetamiseks ette nähtud
ajaraam piisavalt pikk. Puurkaevumeistrite asjaajamine oli väga professionaalne, ei tekkinud muret, et me ei
jõua ettenähtud ajaga kasutuslubasid
korda ja aruandeid esitada. Vallapoolne tugi oli ka igati olemas. Kogu
suhtlus oli meeldiv ja kiire.“
2019. aastal taotles veesüsteemi parandamiseks toetust 57 ja sai 27 majapidamist.
2020. aastal taotles veesüsteemide
rajamiseks/parandamiseks toetust 56
ja sai 26 majapidamist.

Valla abiga vee- ja kanalisatsiooni rajamine

H

ajaasustuse programmist ei saa
elutingimuste parandamiseks
taotleda toetust pered, kelle
majapidamised asuvad küll hajaasustuse piirkonnas, kuid jäävad tiheasustusalale (elanikke üle 50); kus
on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem või asuvad need reoveekogumisalal.
Nende perede olukorra lahendamiseks võeti Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020 istungil vastu määrus „Toetuse andmise kord
maapiirkondades elavate perede
elutingimuste parandamiseks“. Toetuse andmise eesmärk on aidata
maapiirkonnas alaliselt elavatel peredel parandada elutingimusi vee-

varustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel. Toetust antakse kuni
50% projekti abikõlblikest kuludest.
2020. aastal sai selle määruse alusel kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks rahalist abi 16 majapidamist
(leibkond = majapidamine), sh kaks
korterelamut (ühes korterelamus
elab kaheksa ja teises kaks leibkonda).
Suur-Randvere küla Hiie kaheksa
korteriga elamus, kus elab 21 inimest, küsiti biopuhasti rajamiseks
toetust 4188,84 eurot (33,4% kogumaksumusest). Projekti eestvedajaks
oli majavanem Hilse-Eevi Metsmaa.
Biopuhasti paigaldas KLM Baltic
OÜ.

Vaivere küla Haava majapidamise neljaliikmeline pere sai väliskanalisatsiooni rajamiseks toetust
2 376 eurot, mis moodustas 50% kogu
projekti maksumusest. Pipe-Tech
OÜ paigaldas kinnistule biopuhasti.
Pereema Gerli Pross: „Toetust
biopuhasti paigaldamiseks otsustasime taotleda eelkõige seetõttu,
et peame oluliseks reovee
puhastamist enne loodusesse juhtimist, kuna tahame elada puhtas
ja terves keskkonnas ning soovime seda ka oma lastele. Toetuse taotlemine ja projekti elluviimine oli oodatust lihtsam,
sest koostöö osapooltega sujus
suurepäraselt.“
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SAAREMAA KANDID

Stipendiumi Viktor Akulichile annab üle Robert Kitt, SA Tallinna
Tehnikaülikooli Arengufond nõukogu ja MTÜ Vilistlaskogu juhatuse esimees. Foto: SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond

Incapi ja valla stipendium
Viktor Akulichile

9. detsembril andis SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond üle käesoleva aasta stipendiumid. Incap Electronics
Estonia OÜ 2250 euro suurust stipendiumi annab ettevõte
välja koostöös Saaremaa vallaga.
Tänavuse stipendiumi sai TalTechi kolmanda kursuse
tudeng Viktor Akulich, kes on Eestisse õppima tulnud
Ukrainast. Väga heade õpitulemustega ja mitmeid olümpiaade ja Ukraina riiklikke õpiauhindu võitnud Viktor on
olnud vahetusüliõpilane ka Singapuris. Praegu hakkab ta
valima lõputöö teemat ja on valmis tegema seda koostöös
Incap Electronics Estonia OÜga. Hiljem saab ta soovi korral ka samas ettevõttes tööle asuda.
Saaremaa Teataja

Spordiliit Jõud
tunnustas parimaid

Saaremaa Spordiliit valis
2020. aasta tegijaks kohaliku spordielu edendaja kategoorias Tarvo
Pihlase (pildil).
Ta r v o on a kt i i v n e
Kaarma piirkonna spordielu edendaja, pannes
kokku võistkondi Saaremaa piirkonnamängudele. Tema korraldatud on Tõrise Triatlon,
Saaremaa Kõva Mehe
Jooks/Kaarma Linnuse
Jooks, Saare maakonna
meistrivõistlused petankis ja mölkky’s, samuti Saaremaa ja Hiiumaa maavõistlus
mölkky’s ning Kaarma 4-võistlus (petank, mölkky, noolevise, mälumäng). Ees ootab mölkky Sise-Euroopa meistrivõistluste korraldamine.
Lühikese ajaga on ta Saaremaale rajanud spetsiaalse
mölkky-väljaku ja saanud sellega õiguse korraldada nii
Eesti kui ka Euroopa meistrivõistlusi.
Aasta noortetreeneriks valiti Mati Rüütel (alumisel pildil), kes on suurte kogemustega korvpallitreener Orissaare
spordikoolis, tegutsedes seal 2001. aastast. Ta on ka Muhu
põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. Tema juhendamisel
õpib korvpalli põhitõdesid tundma arvukalt spordihuvilisi noori Ida-Saaremaalt ja Muhust.
Mati on üks MTÜ Orissaare Sport eestvedajatest. Tal on
pikaajaline kogemus korvpallivõistluste ja -laagrite korraldaja ja läbiviijana. Ta on motiveeritud, kannatlik, sihikindel ja hea autoriteet poistele ja täiskasvanud harrastajatele;
treener, kel jagub tahtmist ennast pidevalt ametialaselt
koolitada ja täiendada. Tema õpilastest on Eesti koondises
sel aastal Tormi Joonatan Metsla ja koondise kandidaadiks
on nimetatud Eke Rüütel.
Aasta piirkondlik spordisündmus on Rähnide nädalamängud 2020 disc-golfis, mis toimuvad juba neljandat
aastat. Grupp mehi, keda ühendas huvi kettagolfi vastu,
asutasid MTÜ ja ehitasid esimese 10 korviga raja Karujärve äärde 2016. aastal. Nende töö tulemusena on tänaseks
rajatud Saaremaale üle kümne disc-golfipargi.
Läbi aasta kestev sari koosneb enam kui 20-st disc-golfi üritusest, millega on äratatud huvi harrastajate seas ja
toodud ala juurde palju erinevas vanuses inimesi. Nad
on ka aktiivsed koolitajad, korraldades disc-golfi päevi
maakonna koolides. Võistlusmängud toimuvad üle Saare
maakonna erinevatel kettagolfi radadel.
Kaie Järvelaid
Saaremaa Spordiliidu peasekretär

Seltsi liikmed 2019. aasta kevadtalgute ajal laululava tõrvamas. Foto: Erakogu

Vilsandi külaseltsil
on tuul purjedes
Margit Tätte
MTÜ Vilsandi Külaselts
juhatuse liige

kes käisid saarelt saarele esinemas. Järg oli
Vilsandi käes, aga saarel puudus lava. Laululava ehituseks vajaliku puidu ostmist oli
kogukond valmis toetama, aga et tehingud
rahaga oleksid korrektsed ja kontrolli all,
sai väikese grupi inimestega 1. mail moodustatud MTÜ Vilsandi Külaselts.
Laululava valmis vabatahtlike tööga ja
juuli keskel peetud X vilsandlaste päevade
raames toimus suure menuga ka Vilsandi
I laulupidu.

Oli 2011. aasta varakevad ja saarele oli
tulemas suurem seltskond koorilauljaid,

Kogukond on väga tegus
Külaselts oli loodud ja jäi püsima, liikmete
arv täienes tasapisi ja tänaseks on seltsiga

Vilsandi külaselts ei sündinud kokku tulnud entusiastide ettevõtmisel, et teeme
nüüd seltsi, vaid selle äratas
ellu vajadus.

liitunuid 55, nii vanemaid kui noori, vähemalt ühe hingega on kõik saare majapidamised seltsis esindatud.
Vilsandi kogukond on väga tegus ja valmis ühiselt toimetama, külaseltsile jääb
algataja roll. Traditsiooniks on saanud
ühised jaanituled ja muinastulede öö ning
igal kevadel toimuvatel talgutel ulatub osalejate arv üle 70.
Seltsi muude tegevuste hulgas on alates
2011. aastast vilsandlaste päevade korraldamine, need toimuvad üle aasta. Traditsiooni algatasid Arvo ja Kadri Kullapere
juba aastal 1993.
Sel aastal on korraldustoimkonnas kolm
peret, kes koostavad VX vilsandlaste päevade programmi. Külaseltsi poolt on toetus ja ettekirjutus, et suvistel külapäevadel
tegeleme rõõmsate asjadega, probleemid ja
tõsised teemad jäävad septembri üldkogu
koosoleku arutada.
2014. aastal otsustas Vilsandi Üldkogu,
et saarele tuleb rajada rahvamaja. Külaseltsi tellimusel on valminud eskiisprojekt ja kogukonnaliikmed on kogunud
annetustena kolmandiku prognoositud
ehitusmaksumusest. Rahvamaja on kavas rajada koostöös riigi ja kohaliku
omavalitsusega.
Veerev kemmerg ja ujuvpargas
Seltsi koosseisus tegutseb aastast 2016 vabatahtlik päästekomando ja tänu küttega
päästekuuri valmimisele 2019. aastal on
tagatud aastaringne reageerimisvõimekus.
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
toel on külaselts rajanud eri paigus toimuvate avalike sündmuste toetamiseks veereva kemmergu ja soetanud pingid.
Kuna transpordiühendus saarega on
keeruline, soetasime eelmise aastal KOP-i
kaasrahastamisel viietonnise kandevõimega ujuvpargase. 2019. aastal proovis selts kätt ka kirjastajana ja vilsandlaste päevadeks ilmus raamat „Vilsandi 100
lugu“.

Põnev kollektsioon täienes valla rinnamärgiga

Vallavalitsuseni jõudis Kuressaares elava
Arvo Adamsoni soov saada enda märgikogusse Saaremaa valla vapiga rinnamärk.
Nimelt kogub Adamson Saaremaaga seotud märke ja pea neljakümne aastaga on
kokku saanud muljetavaldav kollektsioon.
Küsimusele, kui palju tema kogus Saaremaa märke kokku on, vastas Adamson, et
täpset numbrit ei teagi öelda, kuid üle tuhande kindlasti.
Saaremaa valla märgiga täiendas kollektsiooni abivallavanem Kristiina Maripuu,
kutsudes kaasa Adamsoni palvet vahendanud Jaanis Prii, tänu kellele on märgikogu
varemgi lisa saanud. „Arvestades, et kõik
märgid on Saaremaa seosega – olgu selleks
siis mõni sündmus, asutus või organisatsioon –, on see Saaremaa ajaloo talletamiseks kindlasti väga tähelepanuväärne viis,“
avaldas abivallavanem tunnustust.
„Märgid on korralikult süstematiseeritud, sarnased märgid sätitud ajalisse

Arvo Adamson näitab kingituseks saadud Saaremaa valla rinnamärki, Kristiina Maripuu aga
tutvustab osakest Adamsoni rikkalikust märgikollektsioonist. Jaanis Prii vahendas vallavalitsusele
Adamsoni soovi saada oma märgikogusse valla vapiga rinnamärk. Foto: Irina Mägi

järgnevusse ning mitut samasugust märki
tema kogust naljalt ei leia. Heameelt teeb,
et meil on nii huvitavaid ja haruldasi hobisid!“ märkis Maripuu.
Lisaks märkidele on Arvo Adamsonil

teisigi huvisid ja kogunud on ta näiteks ka
nõukogudeaegseid postkaarte ja muinasjuturaamatuid.
Saaremaa Teataja

SAAME TUTTAVAKS

Valjala rahvamaja juhataja Triin Kald
14. detsembrist töötab Valjala rahvamaja
juhataja lapsehoolduspuhkuse ajal tema
asendajana Triin Kald.
„Oma lapsepõlve veetsin Võrtsjärve
ääres Tartumaal Rannus,“ kirjutab Triin
endast. „Õppisin Rannu keskkoolis. Tegelesin mitme hobiga, näiteks rahvatants, show-tants, koorilaul. Kuna juba
keskkoolis oli mul suur huvi ajaloo ja geograafia vastu, otsustasin pärast kooli lõppu
minna turismikorraldust õppima. Saatuse
või juhuse tahtel olin juba varem kohtunud ühe meeldiva Saaremaa noormehega
ning tee tõi mind Saaremaale õppima ja
ka elama.
Oma abikaasaga, kes mu Saaremaale tõi,
oleme olnud abielus kümme aastat, meil

on kaks vahvat tütart ning kaks kassi ja
koer. Elame Valjalas Kõnnu külas. Noorem tütar lõpetab järgmisel aastal Valjala
lasteaia ja vanem käib Valjala põhikoolis.
Mõlemad tüdrukud on suured loomasõbrad.
Mina olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži turismi- ja
toitlustuskorralduse eriala ning praegu
õpin ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks Tartu ülikoolis.
Mulle on alati meeldinud tegeleda enesearenguga nii vaimselt kui füüsiliselt. Head
raamatud lugemiseks ja mõnus muusika
on mu vaimu alati toitnud. Viimastel aastatel olen oma hobi sidunud tööga ning
juhendanud nii rühma- kui ka perso-

naaltreeninguid
Kuressaares
ja Valjalas.
Arvan, et
ol e n õn nel i k
inimene, et olen
kohanud läbi nende
tegevuste nii ägedaid ja
toredaid inimesi. See on kirjeldamatu, kui
palju soojust ja rõõmu inimesed trennis
olles jagavad.
Usun, et töö Valjala rahvamajas pakub
sedasama rõõmu, mida olen tundnud
treenerina töötades. Pean oluliseks Valjala
piirkonna kultuuri- ja spordielu elavdamist ning vaimsete väärtuste hoidmist.“
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Pürotehnika – ohtlik nauding
Kuigi lendu lastud ilutulestik võib
olla kaunis vaatepilt, tasub mõelda
alati ka sellele, et see jääkski positiivseks elamuseks. Pürotehnika kasutamine oskamatutes kätes võib olla
vägagi ohtlik ning tekitada korvamatuid tagajärgi nii inimestele, loomadele kui hoonetele.
Eelmise aasta lõpul said PõhjaPärnumaa vallas käes plahvatanud
vana ilutulestikuraketi tõttu käe- ja
näotraumasid kaks poissi. Kuid mitte ainult inimesed ei saa rakettide
tõttu vigastada. Mäletame ju kõik
eelmise aastavahetuse tähistamiseks
lastud raketi tõttu süttinud Nurmiko aianduskeskuse kasvuhoonete
kompleksi, kus hävis ühe pere elutöö.
Õnnetustejada oli kahjuks palju
pikem.
Kõige ohutum on
ilutulestikku üldse mitte lasta
Loobudes paugutamisest säästame
loomi ja inimesi mürasaastest ning
hoiame ära ilutulestiku tõttu tekkida
võivaid õnnetusi. Kui aga siiski ilutulestikuta ei saa, tuleb seda teha kõiki
ohutusnõudeid ja kasutusjuhendeid
järgides. Rakett tuleb asetada lagedale väljale ning kindalt toestada
näiteks liiva või lumega. Läheduses ei tohi olla inimesi, autosid ega

hooneid.
Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast
ega käest. Jälgida tuleb raketi lennusuunda, et see ei lendaks inimeste
poole, katustele või akendesse. Rakette ei tohi mingil juhul paigutada
pudelisse, sest see võib ümber kukkuda.
Üks kindel tõsiasi on, et ükski lendu lastud rakett ei jää kunagi taevasse, vaid tuleb sealt alati alla ja võib
põhjustada tulekahjusid.
Ilutulestik osta ainult
sertifitseeritud müüjalt
Pürotehnika peab olema sertifitseeritud ja toode ei tohi olla vigastatud.
Kui ilutulestikul on väliseid vigastusi, siis seda kindlasti kasutada ei tohi,
vaid tuleb tagastada müügipunkti.
Vigane patarei võib vigastada inimesi või süüdata läheduses asuvaid
hooneid ja sõidukeid.
Ilutulestikku tehes peab peale süütamist sellest kohe eemalduma. Kui
rakett ei aktiveeru, ei tohi mingil juhul selle kohale kummardudes seda
kontrollima minna. Soovitatav on
raketile läheneda alles 15 minutit pärast ebaõnnestunud süütamist ning
võimalusel tuleks see asetada vette.
Ka kenasti tööle rakendunud ja
end tühjaks lasknud patareil tuleb

lasta täielikult jahtuda, sest igal aastal
süttib nii mõnigi prügikast kuuma
pürotehnika pärast. Tuleb kindlasti
teha vahet signaalraketil ja ilutulestikul – esimest tohib kasutada vaid
ohuolukorras, mitte oma lõbuks.
Pühade ajal ole ettevaatlik nii
pürotehnika kui lahtise tulega
Statistilistel andmetel juhtub enamjaolt õnnetusi täiskasvanud vägijooki
tarbinud meestega, kuid viimastel
aastatel on sagenenud pürotehnikast
põhjustatud vigastused ka laste seas.
Seetõttu ärge lubage oma lapsi ja
purjus sõpru rakette laskma.
Lisaks rakettidele ja pürotehnikale
tuleb pühade ajal ettevaatlikult ringi
käia ka lahtise tulega – küünlad, kaminatuli jm tuleks kodunt lahkudes
või magama minnes kustutada ning
kontrollida, et pühade ajal täistuuridel töötavad elektriseadmed ei tekitaks vooluvõrgus ülekoormust.
Lisaks, kui pühade ajal vanavanemaid külastatakse, võiks üle vaadata
nende suitsuandurid ning viia ahiküttega majadesse kingituseks vinguanduridki.
Sandra Nahkur
Lääne päästekeskuse ennetustöö
büroo juhtivspetsialist

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
26. detsembril kl 19 suur jõulutrall Aste pargis – tuleetenduse, disko ja kabaree-tantsijatega.
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.
Üritus on tasuta!
20. detsembril kl 13 Eikla laste jõulupidu, vaatame filmi
„Jõulud džunglis“.
Head Kaarma piirkonna lapsevanemad, kelle lapsed
ei käi lasteaias! Olete oodatud rahvamajja vaatama filmi
„Jõulud džunglis“ 20. detsembril kell 13. Eelregistreerimine
kuni 18. detsembrini eikla.rahvamaja@saare.ee. Osavõtt
ainult eelregistreerimisega!
Nasva klubi
20. detsembril kl 17 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 LUMESAHK!
Info tel 520 1797.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
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
20. detsembril kl 13 koguperefilm „Jõulud džunglis“. Pilet
5 €, sooduspilet 3,50 €.
30. detsembril kl 19 Mihkel Mattiseni talvekontsert.
Piiratud arv pileteid eelmüügis Kärla rahvamajas. Info tel
5341 4842 (Virge) või e-mail karla.rahvamaja@saare.ee.
3. jaanuaril kl 14 mängufilm „Tove Janssoni rääkimata
lugu“. Pilet 3 €.
LEISI
Karja rahvamaja
Kuni 31. detsembrini näitus „Lapivaip 100. Minu Eesti
täna“.
LÜMANDA
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 €.
6. jaanuaril kl 14 kino lastele „Jõulud džunglis“, pääse 5
ja 4 €.
16. jaanuaril Orissaare Kandlepäev.
26. detsembril toimuma pidanud Jõulupidu ansambliga
Reminders jääb ära. PIDU TOIMUB 25. DETSEMBRIL 2021!
Orissaare spordihoone
19. detsembril kl 10 piirkondade spordimängud 2020 –
korvpall.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
27. detsembril kl 17 kogupere seiklusfilm „Jõulud džunglis“ pilet 5/4 €.
T–N kl 10–15 ja ürituste ajal avatud käsitöömeistri Ly
Põlluääre kaltsuvaipade näitus-müük.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
17. detsember kl 19 jõulukontsert.
SALME
Salme rahvamaja
21. detsembril kl 10 lastele Salme kinotoas uus eesti film
„Jõulud džunglis“, pääse 5 ja 3 €.
21. detsembril kl 13 Memme-Taadi jõulukontsert, külas
Merle Lilje, jõulutervituse toovad Salme kooli laulu- ja tantsulapsed, eelregistreerimine tel 5112 757.
KURESSAARE
Ajamaja galerii
Marily Valkijaineni maalinäitus „Värvikad loomalood“,
avatud 9. jaanuarini.
Kuressaare kultuurikeskus
Saalis Saaremaa Kunstiteoste võistluse tööde näitus
„Uus reaalsus“, avatud 16. jaanuarini.
I korrusel: fotonäitused: Arbo Rae – „Rabajutud“, Sigrid
Osa – „Püütud unenäod“, avatud 31. detsembrini.
Kuressaare Raegalerii
Hertta rõivanäitus, avatud 11. jaanuarini.
Kuressaare Teater
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 11 „Kes on Punamütsike?“
30. detsembril kl 19 „Shakespeare’i kogutud teosed“
Kuressaare spordikeskus
19. detsembril kl 10 Saare maakonna MV võrkpallis
meestele FINAAL.
Loode tammik
25. detsembril kl 12 Pööripäeva jooks. Jooks talvesse.

Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee

Abitaja – telefonipõhine
nõustamis- ja suhtlemisteenus
Abitaja on telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele,
üksikutele ja erivajadustega inimestele. Teenus viib kokku abivajajad ja
vabatahtlikud abistajad, et pakkuda
ennast üksi tundvatele inimestele
võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini ühiskonda kaasatud.
Meile võib helistada ja registreeruda üle Eesti, olenemata inimese
emakeelest. Anname endast parima,
et kõik, kes suhtlemist rohkem oma
ellu vajavad, saavad just neile kõige
sobilikuma vestluspartneri. Nii nagu
ei oma tähtsust, kus Eestimaa paigas
asub abivajaja, ei ole piiranguks ka
vabatahtliku asukoht. Kogu meie teenus käib telefoni teel, seega on seda
mugav kasutada kõikjal ja kõigil.
Kuidas teenus toimib? Kes abi annavad ja suhtlevad? Abivajajad ja vabatahtlikud saavad registreerida end
kodulehel www.abitaja.ee/abivajaja
või www.abitaja.ee/vabatahtlik või
telefonil 6500 650. Abitaja koolitatud nõustaja teeb esmase vestluse nii
abivajajaga kui ka vabatahtlikuga, et
kokku leppida talle sobivaim aeg esimeseks vestluseks ja anda teada, kes
on valitud tema vabatahtlikuks/abisaajaks ehk vestluspartneriks. Sobiva
paari paneb kokku Abitaja töötaja
oma kogemuse ja saadud info põhjal

(sobivad helistamise ajad, sugu, huvid, vanus jmt kriteeriumid).
Kõned on konfidentsiaalsed ja
puudub võimalus muutuda koormavaks ja kedagi häirima hakata. Isikud
on teineteisele tuvastamatud. Kõned
on salvestatud, et vajaduse korral
poolte huve kaitsta. Sideteenused on
kasutajatele tasuta.
Teenuse ja projekti kohta saab
rohkem lugeda Abitaja koduleheküljelt - www.abitaja.ee; Pealinna
lehest www.pealinn.ee/newset/abitaja-leiab-uksikule-eakale-voi-puudega-inimesele-telefonisobra-n258334;
Vikerraadio „Huvitaja“ saatest (lõik
5.15-22.25) https://vikerraadio.
err.ee/1144967/huvitaja-soprussuhtlus-telefoni-teel-ehk-abitaja/1105713.
Abitaja teenust rahastatakse
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF)
projekti „Erivajadustega inimestele
telefonipõhise nõustamis- ja suhtlemisteenuse väljaarendamine“ kaudu.
Projekti viivad ellu Eesti Puuetega
Inimeste Koda, Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet, Hiiumaa vald ja
Surts Koolitus OÜ.

Lionid viivad kuusemüügi
tuluga eakatele jõulurõõmu
Kuressaare Lions klubi korraldab 17.
ja 18. detsembril Rae Coopi kõrval
traditsioonilise jõulukuuskede müügi, mis tänavu on juubelihõnguline –
Lions klubi on seda juba 25 aastat
teinud.
Kuusemüügist teenitud tulu läheb
taas Kuressaare linnas elavatele üksikutele eakatele jõulupakkide soetamiseks. Jõulupakkides on palju eluks
vajalikku kraami – toiduõli, kuivaineid, suitsuvorsti, aga ka muud
head ja paremat, näiteks piparkooke
ja muid jõulumaiuseid.
Kingipakid ja Lions klubi liikmed
on igal aastal hästi soojalt vastu võetud. Lisaks toredale kingikotile, mis
aitab leevendada üksi elava eaka

eluraskusi, on klubi mehed väga
oodatud kui kaaslased, kellega on
jõulude eel kena pisut juttu rääkida,
kurta oma muresid ja jagada omi
rõõme ning kellega koos kogeda
jõulutunnet – sa ei ole siin maailmas
üksi.
Ehkki sel aastal toimetatakse pakid
eakatele koju kätte kontaktivabalt, läheb pakkidega kaasa emotsioon, et
neist hoolitakse.
Jõulukuused on pärit klubiliikmete
metsadest. Igal aastal on jõulukuuskede müügist kogutud ca 1500 eurot
tulu.
Taavi Rauniste
Kuressaare Lions Klubi president

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 maakonnale osutatud teenete või
saavutuse tunnustamiseks.
Saaremaa aasta inimese ja aasta teo
tiitel antakse aasta jooksul oma te-

gevusega valla heaks silma paistnud
isikutele või tunnustatakse vallale
olulise tähtsusega ettevõtmisi.
Ettepanekuid 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.

Saaremaa Teataja
Välja on kuulutatud avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse
REGISTRISPETSIALISTI
ametikohale
Kandideerimise tähtaeg:
21. detsember 2020
Kandideerimise täpsete tingimustega saab tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee
www.saaremaavald.ee/toopakkumised

Saaremaa Ühisgümnaasium võtab tööle alates 7. jaanuarist
KLASSIÕPETAJA tavaklassile.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
viljar.aro@syg.edu.ee hiljemalt 22. detsembriks.

Orissaare lasteaed ja hoolekogu
tänavad lahkeid toetajaid, kes aitasid täita jõuluvana
kingikotti.
Aitäh, Saaremaa vald, Metall-Lux, Novara, Lindvart, Soovi Pood,
Träx Rehvikeskus, Saikla Autoteenindus!
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Kuressaare Nooruse Kooli logo konkurss

Tule ostma Lümanda-Kihelkonna e-jõululaadalt!

Kuressaare päevakeskus

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.

Veel täna, 17. detsembril kuni kella 20-ni saab esitada tellimusi Lümanda-Kihelkonna e-jõululaadale 2020. Parimad tooted kohalikelt meistritelt kohe söömiseks, jõululauale või
kingikotti!
Saada oma soovid meile virtuaalse ankeedi kaudu ja toome sulle
kauba kontaktivabalt koju kätte ilusas jõuluteemalises kotis 19.
detsembril Lümanda, Kihelkonna ja Kärla piirkondades ning Kuressaare linnas. Telli endale või üllata mõnda lähedast – maksta saab
ka sularahas!
Tellimisankeedi leiad Facebookist ürituse „Lümanda-Kihelkonna
e-jõululaat 2020“ alt või Saaremaa valla kodulehelt Lümanda piirkonna teadete alt www.saaremaavald.ee/lumanda.

Toitlustamine jätkub tavapäraselt kl 9–15. Soe toit alates kl
11.30.

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.

Päevakeskuse saun avatud tööpäeviti kl 9–16.30
esmaspäev, neljapäev – naised
teisipäev, reede – mehed
kolmapäev – peresaun

Päevakeskus 23. detsembril ja 31. detsembril avatud kl 9–14.
Toitlustamine 23. ja 31. detsembril kl 9–13.30, soe toit alates
kl 11.30.
Saunad 23. ja 31. detsembril kl 9–13.30.

REKLAAM

jõulu
täht

799

1199 33%

jõulu
täht

1199

14 99 20%

Jõulusõõrik
Selveri Pagarid, kg

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

1099

2190 49%

Jahutatud pardifilee nahaga
Rannamõisa, kg

Pakkumised kehtivad, kuni kaupa jätkub. Piltidel on illustreeriv tähendus.

TRÜKIARV:
14 050

jõulu
täht

Forellimari
Rannaküla, 200 g, 54,95/kg

08.12.2020–07.01.2021

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKĲA:
Printall

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

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

