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Sadamate arengukava
eelnõu ootab ettepanekuid

Valminud on Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021–2030 eelnõu, millega
on võimalik tutvuda Saaremaa valla kodulehel
20. jaanuarist kuni 3. veebruarini. Samal perioodil on võimalik ka esitada arengukava eelnõule ettepanekuid ja märkusi e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.
Eelnõus antakse ülevaade Saaremaa valla
sadamate seisust, seatakse valdkonna visioon,
strateegilised eesmärgid, mõõdikud ja tegevused
(koos ajakava ja vastutajatega). Arengukava eelnõu on plaanis esitada vallavolikogu veebruarikuu istungile. Ootame teie arvamusi!
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Taotletakse toetust
olulistele projektidele
Tunnustuse pälvisid: Helle Kesküla, Väino Uibo, Imbi Padar, Tiiu Villsaar, Madis Kalmet, Tiiu Tammoja ja Veikko Lehto.
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Vallavalitsuse ja Kultuurkapitali
tunnustused on jagatud
Iga aasta alguses
on kultuuriinimeste pidu – kultuurigala. See on
traditsioon, mida
Kristel Peel
armastatakse ja
kultuurinõunik
oodatakse, sündmus, kus võetakse kokku eelmise aasta tähtsaimad hetked ja jagatakse välja Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi
aastapreemiad.
Sel aastal on palju asju teistmoodi, nii ka meie
tunnustusüritus. Ei saanud korraldada suurt
galat ega kutsuda kultuuritegelasi üheks pidulikuks õhtuks kokku, et neid vääriliselt tunnustada ja tänada nende igapäevase imelise
töö eest meie kultuuri heaks.
Sellest hoolimata oli vallavalitsuse ja Eesti
Kultuurkapitali kindel soov, et neid, kes eelmisel aastal oma tegevusega kuidagi eriliselt
puudutasid, tuleb siiski tunnustada ja preemiad välja jagada.
Selles kiires ja muutuvas maailmas on oluline, et kultuur on ja jääb. Ajal, mil maailm
ootab terveks tegevat rohtu või imet, on just
kultuur see, mis tervendab inimest pidevalt.
Kuni publikus või seltskonnas on vähemalt
üks inimene, kes kunstniku kunstist saab
puudutust hingele ja meelele, on kultuur
hädavajalik.
Imed kultuurimaastikul on elusid kujundavad, ja tihti muutvad. Ka tänased preemiasaajad on kedagi nii puudutanud, et nood ei ole
saanud mitte vaiki olla.
Aastapreemia pälvis kolm inimest
Aastapreemiaid jagati välja kolm ja need anti
inimestele, kes 2020. aastal on Saare maakonnas mõjutanud valdkonna arengut ja aidanud
kaasa maakonna tuntusele.

Preemia saajateks olid Imbi Padar, kelle käe
all valmisid eelmisel aastal kõigi Saaremaa
kihelkondade kindamustrid. Kokku tervelt
58 kindapära. Taanduvas Saaremaa kudumiskultuuris on see daam tõeline käsitööpärandi
talletaja ja elushoidja.
Samuti tunnustati aastapreemiaga lavastaja
Madis Kalmetit suvelavastuse „Õitsev meri“
eest. Erakordne ja saarlasele hinge pugenud
lavastus on meeskonnatöö, mida aga juhib
lavastaja. Saab lavastada hästi ja saab lavastada halvasti. „Õitsev meri” oli suurepäraselt lavastatud tükk, mis tekitab seda näinutes siiani
tänu- ja hardustunnet. Lavastaja on tabanud
saarlase meelelaadi ja -seisundit, saarlase erilist sidet merega. Lihtne ja napp, külluslik ja
liigutav. Eriline kogemus.
Kolmas aastapreemia läks meie armastatud
Kuressaare kultuurijuhile Tiiu Tammojale,
kes on aktiivseks partneriks vallale ja abiks
uute kultuuriprojektide arendamisel. Tema
julgustus ja praktiline tugi kõrgkultuuri arendamisel ning erinevate projektide korraldamisel on aidanud Saaremaa kultuuri taset
tõsta märkimisväärselt ning muutnud selle
jätkusuutlikuks. Saaremaa kultuur tema kätes
on kvaliteetne ja hästi korraldatud.
Žürii hindas kõrgelt, et ta on 2020. aasta
väljakutsed võtnud vastu selge pea ja kindla käega, juhtides ja toetades silmapaistva
paindlikkusega kohalikku kultuurielu nii
maja sees kui ka laiemalt, hoolides, et kultuur
ja sellega tegelevad inimesed peaksid keerulistel aegadel vastu!
Välja anti ka üks raamatukogude preemia
aasta maaraamatukogutöötajale, kelleks Eesti Raamatukogude Ühing valis Abruka raamatukogu hoidja Helle Kesküla – oma saarel
hinnatud ja tähtsa inimese nii kogukonna kui
ka Abruka külaliste jaoks.
Kultuuripärli auhind Veiko Lehtole
Kultuuripärli auhinnaga, millega tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordivaldkonna inimeste
tööd ja innustatakse erialast pühendumist,
pärjati sel aastal armastatud ringijuht, õpetaja, koorijuht ning kontsertmeister Veikko

Lehto, kes on suunanud lapsi ja täiskasvanuid muusika juurde juba rohkem kui 25
aastat. Pikki aastaid on tema tegevus hoidnud ja viinud edasi Saaremaa koorimuusika
traditsioone.
Elutöö auhinna, mis on üks suuremaid
tunnustusi, mida Saare maakonna pikaajalistele kultuuritegelastele antakse väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest, pälvis Tiiu Villsaar. Sihikindel,
tundlik, hea maitse- ja stiilitajuga, vitaalne
ja tark naine, kes pole kunagi pelgalt kultuuritöötaja olnud, vaid võiks öelda hoopis kultuurisammas. Tema mõtted, ideed ja
soovitused on paljude jaoks avardavad, julgustavad. Kultuuri laiemalt tunnetada – see on
tema loomuses.
Krummi preemia Väino Uibole
Õhtu tähtsaima auhinna – H. Krummi
nimelise preemia, millega tunnustatakse
maakonna kultuuritegelasi ning jäädvustatakse Hendrik Krummi mälestust, pälvis härrasmees, kes sõna otseses mõttes ehitas üles
uue Kuressaare Teatri maja – Väino Uibo.
Pühendunud just teatrikunstile, on ta olnud
tegija nii professionaalses kui ka harrastusteatris. Aastaid on ta panustanud oma aega ja
rõõmu töösse Saaremaa harrastusnäitlejatega.
Julgustades, õpetades ja kaasates. Tema kohta
on öeldud, et ta on hea huumorimeelega ja
terava ütlemisega. Küll range, aga väga hoiab
omasid.
Preemiate jagamine oli erakordselt emotsionaalne, sest sel aastal ei andnud me auhinnasaajale eelnevalt kuidagi teada, et just tema
võitja võiks olla. Võitjat tutvustavas videos
palusime rääkida hoopis tema lähedal seisvatel inimestel või teda preemiasaajaks esitanutel. Oli üllatust, oli liigutuspisaraid –
tõeliselt hingepaitav.
Muusikalise osa eest hoolitsesid Annikki Aruväli ja Edoardo Narbona, kes oskavad tšello ja klaveri ideaalselt koos helisema
panna.
Kultuur on alus kõigele, eelkõige paremaks
inimeseks olemisele. Hoiame ja väärtustame
oma kultuuri ja selle tegijaid.

Saare maakond on esitanud ettepanekud maakondade arengustrateegiate rahastamise toetusmeetme 2021. taotlusvooru. Selle kaudu on
võimalik riigilt taotleda toetust maakonnas strateegiliselt oluliste projektide elluviimiseks, mis
peavad aitama kaasa kogu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule.
Saare maakond taotleb rahastust erinevatele
projektidele nii investeeringute kui ka nn pehmete projektide elluviimiseks. Toetust taotletakse Sõrve sääre turismitaristu ja Liiva keskuse
arendamiseks, Viikingiaasta 2021 läbiviimiseks,
Saaremaa Ooperipäevade läbiviimise toetamiseks, Kuressaare Haigla parkla laiendamiseks ja
Kuressaare Meremajanduskeskuses meretoorme
väärindamise labori käivitamiseks.
Saaremaa Teataja

Toetusvoorud
selguvad veebruariks

Saaremaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu järgi
jätkatakse seniste mittetulundustegevuse toetustega ning taastatakse need, mis möödunud
aastal eelarvest kärbiti. Taotlusvoorud saab avada peale eelarve kinnitamist ning täpsem info ilmub 4. veebruari Saaremaa Teatajas, samuti valla kodulehel www.saaremaavald.ee. Vallavalitsus
plaanib tänavu avada mittetulundustegevuse
toetamiseks järgmised taotlusvoorud: haridus-,
spordi-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna projektid ning külaelu arendamise projektid. Jooksvalt
saab taotleda toetust projektide omaosaluse katmiseks. Samuti on eelnõu järgi kavas taastada
aleviku- ja külaraha ning 50 000 euro ulatuses
kaasav eelarve. Lisaks toetab vallavalitsus pühakodade parendamist ja eraldab pühakodadele
tegevustoetust. Maakondlikus plaanis jätkuvad
kogukonna turvalisuse ning tervist ja heaolu
toetavate tegevuste taotlusvoorud ning kohaliku
omaalgatuse programmi kevad- ja sügisvoor.
Abivallavanem Kristiina Maripuu selgitas,
et Saaremaa Teatajas avaldatakse eri toetusvõimaluste tervikvaade koos detailse ajakavaga,
et toetuse taotlejad saaksid oma tegevusi paremini planeerida ja teaksid otsustada, millised
toetusvõimalused projekti eesmärkidega kõige
paremini sobivad. „Aleviku- ja külaraha puhul
soovime raha jaotamise mudelit muuta selliselt,
et endiselt kõik taotlejad saaksid toetust, kuid
toetuse suurus küla kohta oleks suurem kui seni.
Projektivoorude puhul oleme eeltöö teinud,
alustades toetuskeskkonna parendamisest ja lõpetades hindamiskriteeriumide parema sõnastamisega,“ märkis Maripuu. „Ehkki taotlusvoorude kuupäevaline ajakava on vallavalitsuse eri
osakondade lõikes juba kokku lepitud, on järgmiste sammude eelduseks, et valla 2021. aasta
eelarve saab vallavolikogu 29. jaanuari istungil
vastu võetud.“
Saaremaa Teataja
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Projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 22.01.2021
kuni 05.02.2021 on avalikul väljapanekul:
Kuressaare linnas Pikk tn 59 detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse arhitektuur-ehituslikke tingimusi, lubades kasutada uue hoone püstitamisel viimistlusena plekki ja
sandwich-paneele.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse
kodulehel ja aadressil Kuressaare Tallinna tn 10. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10 Kuressaare
93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Väikesaared saavad elukeskkonna
parendamiseks toetust taotleda
Alates 18. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames
taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte
elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust
ja kvaliteeti.
Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames
mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte
vahelist transpordiühendust (sh ühendust saare keskuse
ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid,
esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist
erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu,
elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust,
jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele,
päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide
kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.
Näiteks toetati eelmisel aastal hõljuki soetamist ühenduse pidamiseks Vilsandi ja Abrukaga ning tsentraalsete
veetorustike rajamist Ruhnule ja Piirissaarele.
Väikesaarte nimistusse kuulub 16 püsiasustusega saart:
Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli,
Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne
toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või
kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.
Rahandusministeeriumi algatatud programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes
korraldab vooru laekunud taotluste hindamise ning hakkab jälgima projektide elluviimist.
Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud
18. jaanuarist kuni 11. märtsini 2021. Taotluse esitamise
tähtaeg on 11.03.2021 kell 12. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.
Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo
on RTK veebilehel: www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/vaikesaarte-programm.
Küsimuste korral saab informatsiooni telefoninumbritel
tel 663 1883, tel 663 1884.
Riigi Tugiteenuste Keskus
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Riigimaa enampakkumine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise kahe kinnisasja müümiseks, mis asuvad Kuressaare linnas ja Orissaare alevikus. Pakkumiste esitamise tähtaeg
on 11.02.2021. Täpsemat infot saab Maa-ameti kodulehelt
www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee.

Maakonnas tulevad
taas liikluskoolitused
vähekaitstud liiklejatele
Sel aastal planeerib Transpordiamet koostöös Saaremaa
Vallavalitsusega taas liikluskoolitusi vähekaitstud liiklejatele.
Sihtgrupiks on eakad 65+ ja erivajadustega inimesed, kes igapäevaselt liiguvad iseseisvalt jalgsi (sh abivahenditega) või jalgrattaga.
Koolituste eesmärk on sihtrühmade teadmiste toetamine, et
tagada jalakäijana ja jalgratturina turvaline toimetulek liikluses
ning enda ja teiste liiklejate ohutus erinevates liiklusolukordades, samuti korratakse üle olulisemad liiklusreeglid. Inimestel,
kes tulevad kohale oma jalgrattaga, vaadatakse rattad üle ja
lisatakse puuduolevad kohustuslikud elemendid. Jalgrattahelkurid, -tuled ja -kellad annab osalejatele Transpordiamet. Toimub ka praktiline õppus helkuri vajalikkusest, koolitusel osalejad varustatakse puuduolevate helkuritega.
Koolituse läbinu teab eaga või puudega kaasnevaid ohte igapäevases liikluses, teab teeületuse põhimõtteid nii jalakäijana
kui jalgratturina, mõistab, miks on oluline end liikluses kaasliiklejatele nähtavaks teha.
Koolituse maht on 2 x 45 minutit. Täpsem info koolituste
toimumise aja ja paiga kohta ilmub valla lehes.
Kui mõni piirkond on koolituse korraldamisest huvitatud,
palun võtke ühendust Saaremaa Vallavalitsuse tervisedenduse
peaspetsialisti Riina Allikuga telefonil 452 5024 või e-mailil
riina.allik@saaremaavald.ee.
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Monumentaalkunst
ja disain avalikus ruumis

K

unsti emotsionaalne mõju avalikus
ruumis on tajutav kui mitte ainult
lihtsalt ruum, vaid see võib olla ka
poliitiline seisukohavõtt, mis peegeldab
ühiskondlikke seisukohti ja riigikorda –
mitte ilmtingimata hinnang, vaid miks
mitte lihtsalt ajalooline fakti käsitlus.
Skulptuur on avaliku ruumi väikevorm,
mis väärtustab piirkonda ja tõstab esile selle ajalugu. Heast skulptuurist võib
saada oluline maamärk, suhtlusplats ja
trehvamispaik …
Linna piiri tähistamine ilmselt ei lisa
linnale uut suhtlusplatsi, kuid on kindlasti
oluline maamärk, mida tavainimene mainib näiteks teed juhatades ja mida silmame linna saabudes esimesena ja mis annab
ka linna külastajale esmase emotsiooni.
Selliselt analüüsides on igasugune kujundlikkus väga olulise tähendusega ja
paneb nii kunsti tegijaile kui ka valiku
tegijaile väga suure pinge – millist kunsti
eksponeerida.

Ringteele uus tähis
Linna piiri tähistamise idee sai alguse
pragmaatilistel kaalutlustel. Meie ringtee
purjekas on amortiseerunud. See lihtsalt
teostatud purjeka motiiv, mastide ja vantidega on teeninud meid pikalt. Linnarahvale see meeldib ja on väga omane saarlasele – lihtne ja ajatu sümbol.
Seda suurem on aukartus leida taolisele
sümbolile ligilähedanegi asendus. Kõige
lihtsam oleks muidugi olemasolev samade
uute materjalidega asendada, kuid ega siis
alati pea kõige lihtsamat valikut tegema.
Häid ideid on ilmas palju, head kunsti
luuakse igapäevaselt ja usun, et igaühel
meist on rõõm uut kunsti oma linna tähisena kasutada.
Enamasti on linna külastajale, eriti
väliskülalistele kultuurialane info ebapiisav. Kultuurielu tervikpilt ja visioon
võiksid olla rohkem välja kuvatud. Hea
võimalus on kohe ringteel lehvivate rek-

laamlippudega teha ülevaade linnas toimuvast. Lisaks on hea võimalus kuvada,
kes me oleme. See on võimalus ennast
reklaamida just sellise nurga alt, nagu
meie seda soovime. Linna piirile saame
tuua välja saarlase tõsise olemuse, pisut teistmoodi huumorimeele, pisut ka
eraldatusest tingitud iseolemise ja jonni.
Konkursile „Kuressaare linna lävel“
laekus neli tööd. Žürii töös osales lisaks valla arhitektidele Saaremaa oma
installatsioonikunstnik ja skulptor Elo
Liiv.
Ilmselgelt olid žürii ootused suuremad. Lootsime saada rohkem toredaid ideid, kuid laekunute
vahel ikkagi eristusid teistest
kaks ideed. Idee saare kurgedest ja idee merelainest.
Viide linna nimele
Saare kurgede installatsioon
iseloomustab saarlasi küll
pisut naiivses, kuid värskelt
humoorikas võtmes. Tuues
esile Saaremaa puhta looduse, vaikuse ja rahu ning viite
Kuressaare linna nimes peituvale kurele. Kuvandi loomisel
saame igaüks just oma fantaasia piires ideed laiendada, kas
kurg kui saarlaste iibe tõstja
või müütiline ja kujutlusvõimet
lendu laskev lind-inimenesarvik.
Merelaine installatsioon on
vastupidi tõsine ja pigem viitega konservatiivsusele. Lained korrapärased ja kindlal trajektooril kindla võnkega
liikumas. Viide meie merelähedusele, tuulele ja avatusele.
Žürii hinnangul väga palju kasutusel
olev motiiv – puudub uudsus ja on oht, et
ringtee jääb lainetusest osa saamiseks liiga
väikeseks. Küll aga üllatas teose autor Ku-

ressaare linnavapi kaasaegse lahendusega. Õhuline lahendus
ajaloo taas esitlemiseks
kaasaegses võtmes.
Just neil kaalutlustel
teeb žürii ettepaneku
viia ellu ringteele „Saare kured“ ja linna vapp
as end ad a ü li äge d a
klaasist graveeritud
vapiga.
Lisaks eelnenule on
žürii ettepanek korraldada taoline konkurss
uue idee leidmiseks ringteele iga viie aasta
tagant, et võtta ära sümbolväärtuse leidmise vastutus kunstnikelt ja tuua rohkem
loomingulisust ja mängulisust meie erakordselt mitmekesisesse linna.
Piret Miller
arhitekt ja žürii esimees

2021.aasta hajaasustusprogrammi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril
2021. aasta hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni
1. aprillini.
Maapiirkondades elavatel peredel on
võimalik hajaasustuse programmi toetuse
abil välja ehitada hoonete välised veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ning
autonoomne elektrisüsteem (tingimusel,
et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) ning parandada juurdepääsutee
olukorda.
Programmi tingimused:
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
kelle alaline ja registrijärgne elukoht on
hiljemalt 1. jaanuari 2021 seisuga hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine,
millega seotud projektile toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.
Projektil võib olla kaastaotleja(id),
kellele kehtivad samad tingimused, mis
taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik,
kelle majapidamine saab lisaks toetuse
taotleja majapidamisele kasu projekti

tegevustest ja kes panustab rahaliselt projekti elluviimisse.
Majapidamisena käsitletakse elamut
koos abihoonetega. Oluline on seejuures,
et elamuna kasutatava hoone puhul oleks
ka õiguslikult tegemist elamuks mõeldud
hoonega. Elamu kasutusotstarve peab
olema avalikes registrites majandus- ja
taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ kohaselt elamu või sellele
peab olema väljastatud ehitusluba elamu
ehitamiseks.
Iga valdkonna jaoks võib programmist
toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse
summat.
Taotluse esitamise päeval peab eelmise
toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
Kohalikest vajadustest lähtudes määras
Saaremaa Vallavalitsus 2021. aastal toetuse
andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse:

1) eelistatud sihtrühmaks on lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega
isik(ud).
2) valdkondade prioriteetsuse järjestus
on: 1) veesüsteemid, 2) kanalisatsioonisüsteemid, 3) juurdepääsuteed, 4) autonoomsed elektrisüsteemid.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest.
Hajaasustuse 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.
Täpsem info alates 1. veebruarist Saaremaa valla veebilehel www.saaremaavald.
ee/hajaasustuse-programm ja 4. veebruaril
ilmuvas Saaremaa Teatajas.
Kontakt: Maire Käärid (keskkonnataristu peaspetsialist), tel 452 5169; 5302 2682;
e-post: maire.kaarid@saaremaavald.ee.
Maire Käärid
keskkonnataristu peaspetsialist

Saare maakond kaalub tarbijamärgise „Siin on turvaline“ kasutuselevõttu
EASi turismiarenduskeskus koordineerib
üle-eestilist tarbijamärgist „Siin on turvaline“. Tarbijamärgise eesmärk on suurendada külastajas usaldust teenusepakkuja
vastu ja tõsta Eesti kui turvalise sihtkoha
mainet. Eriti oluline on turvalisust rõhutada väliskülastajale, kes oma reisisihi
ja teenusepakkuja valimisel seda tegurit
arvesse võtab.
„Siin on turvaline“ märgisega antakse
teada, et turismiteenuse pakkuja on liitunud hea tahte kokkuleppega, et pakkuda
piirkonna külastajale turvalist turismielamust. Tarbijamärgisega on juba ühinenud

Tartu, Pärnu ja Ida-Virumaa, liitumist
kaaluvad paljud teised maakonnad.
Märgise saamiseks tuleks ettevõtjal täita
veebiankeet, millega ta kinnitab, et täidab
COVID-19-st tulenevaid tervise- ja turvalisuse nõudeid oma ettevõttes, lisaks on
kohustus läbi vaadata Eesti Hotelli ja Restoranide Liidu kaks veebiseminari.
Tarbijamärgise annab välja Saaremaa
Vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistus (VisitSaaremaa). Märge tarbijamärgise
eraldamise kohta pannakse VisitSaaremaa ja VisitEstonia veebilehtedele. Samuti saab vastava tarbijamärgise kleebi-

se, mida saab kasutada teenuse osutamise
asukohas ning digitaalsel kujul ettevõtja
veebilehel.
Turismiettevõtjale märgise saamine
kulutusi ja lisabürokraatiat kaasa ei
too. Ettevõtjate tagasiside põhjal otsustame, kas võtame märgise kasutusele
või mitte.
Kati Aus
turismispetsialist
Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist
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Vald arendab edasi laste
ja perede tugisüsteemi
Meelis Kaubi
haridusnõunik

Katrin Koppel
jäätmete
peaspetsialist

Gabriela Rooso
sotsiaalnõunik

Tugiteenuseid vajavate laste paremaks toetamiseks
on kavas esitada volikogule
otsustamiseks eelnõu, mille järgi alates 1. jaanuarist
2022 liidetakse Saaremaa
Toetava Hariduse Keskusega (endine Kallemäe kool)
ka Laste ja Perede Tugikeskus ning Kuressaare Perekodu.
Kogu Eesti haridussüsteem on viimastel
aastakümnetel liikunud selles suunas, et
tagada võimalikult kvaliteetne haridus
kõigile õpilastele oma elukohajärgses koolis, arvestades nende isikupära ja võimekust, mis on nn kaasava hariduse üks eesmärkidest.
Sügavam kaasava hariduse idee peidab
eneses põhimõttelist muutust ja mugavustsoonist väljatulemist: mõelda raamidest välja, olla olemas ning valmis leidma
lahendusi iga õpilase heaks. Peamine vastutus selle rolli täitmisel on kooli pidajal,
ehk enamasti kohalikel omavalitsustel.
Sellega seoses on Saaremaa vald võtnud
eesmärgiks, et kõigile valla lastele, sealhulgas erivajadustega lastele ja õpilastele,
oleks tagatud nende individuaalseid vajadusi arvestavad võimalused ning tingimused hariduse omandamiseks.
Planeeritud ja ellu viidud tegevused
tugisüsteemi arendamisel
Tegemist on olulise mõttemaailma muutusega, mille elluviimine nõuab aega, et
uuendustega harjuda. Seetõttu on tugisüsteemi arendamine jagatud mitmeks
etapiks, millest esimene sai alguse juba
2018. aastal, kui algasid arutelud Saaremaa
Laste ja Perede Tugikeskuse loomise üle,
et tagada tugispetsialistide ühtlasem teenusega kaetus nii lasteaias kui ka koolis
ning et oleks parem vanemate, laste ning
nende tugivõrgustiku ja õpetajate nõustamise süsteem tervikuna kõigis haridusasutustes. Sisulise tööga alustas tugikeskus
2019. aasta septembris.
Teises etapis hakati planeerima Kallemäe
kooli riigilt ülevõtmist, kuna alates 2018.
aasta algusest jõustunud seadusemuudatusega on peamine vastutus põhihariduse,
sh erivajadustega õpilaste õppevõimaluste
tagamise eest eelkõige kohalikul omavalitsusel. Lisaks üks olulisemaid põhjusi, miks

Ka Kuressaare Perekodu on kavas liita Saaremaa Toetava Hariduse Keskusega.

kool otsustati valla haldusalasse võtta, on
asjaolu, et tegemist on ainukese õppeasutusega Saaremaa vallas, mis on spetsialiseerunud haridusliku erivajadusega laste
õpetamisele ja toetamisele ning selle tarbeks on välja arendatud kaasaegne õppekeskkond ja taristu.
Ülevõtmise raames muudeti ka kooli
nime ning alates septembrist 2020 tegutseb Kallemäe kool Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse nime all.
Kolmas etapp – ühtse sotsiaal- ja
haridusvaldkonna keskuse loomine
Ühtse keskuse loomine on vajalik selleks,
et lapse toe vajaduse hindamine ja teenuste osutamine toimuks koordineeritult.
Eelnevalt on antud ülevaade haridusvaldkonnas toimunud muudatustest. Tähelepanuta ei saa jätta, et samal ajal on
toimunud suured muutused ka sotsiaalvaldkonnas. Näiteks arendatud on erivajadustega lastele pakutavaid teenuseid
(tugiisiku-, lapsehoiu- ning transporditeenus) ja vanemate toetamiseks on loodud
tugigruppe ning vanemlusprogramme.
Lisaks on viimastel aastatel jõutud tõdemuseni, et lapse ja tema pere vajadusi
tuleb vaadelda tervikuna ning korraldada abi konkreetsetest vajadustest lähtudes
ning erinevate valdkondade (peamiselt
sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna)
üleselt. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega on selle rolli täitmine
antud samuti kohalikele omavalitsustele.
Sellest tulenevalt näeb Saaremaa vallavalitsus järgmise sammuna ühise sotsiaalja haridusvaldkonna tugisüsteemi loomist,
mille tulemusena liidetakse Saaremaa Toetava Hariduse Keskusega (erivajadustega
laste õppeasutus) Saaremaa Laste ja Perede
Tugikeskus (haridustugiteenuseid pakkuv
keskus) ning Kuressaare Perekodu (sotsiaalteenuseid pakkuv asutus).
Toetava hariduse
keskusel on kolm osakonda
Ühendatud keskuses saaks olema kolm
osakonda:
1. Õppeosakond, mis tegutseb nii koolieelse lasteasutuse kui ka põhikoolina tõhustatud tuge ja erituge vajavatele lastele
ja õpilastele.

Foto: Irina Mägi

2. Haridustugiteenuste osakond, mille
eesmärk on osutada haridustugiteenuseid
kõikidele valla lastele ja noortele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-,
õpi- või käitumisprobleemidega.
3. Sotsiaalteenuste osakond, mille eesmärk on toetada valla lapsi ja peresid vajalike sotsiaalteenustega ning tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele
turvaline kasvukeskkond.
Lisaks on laste ja perede tõhusamaks
toetamiseks uues keskuses juhtumikorraldajad, kes toetavad sellisel juhul, kui tuge
vajatakse pikaajaliselt ning mitmes valdkonnas nii kohaliku omavalitsuse kui ka
riigi poolt.
Ehk, kui kolm sotsiaal- ning haridusvaldkonnas tuge pakkuvat asutust liituvad
üheks, siis piisab toe vajaduse ilmnemisel
sellest, et vanem või haridusasutus pöördub uue asutuse poole, kus
* selgitatakse välja toe vajaduse ulatus;
* vajadusel aidatakse koostada vajalikud
avaldused ning
* pakutakse hinnatud vajadustele vastavat teenust (võimalusel lapse peamises
igapäevases asukohas, milleks on enamasti
haridusasutus).
Asutuste liitmise kõige olulisem eesmärk on, et lapse ning tema pere jaoks
läheb elu mugavamaks (peab pöörduma
vaid ühte kohta) ning toe saamise protsess
lihtsustub. Teiseks oluliseks eesmärgiks
on, et keskus täidaks kompetentsikeskuse rolli ning nõustaks valla haridusasutusi
tuge vajavate laste toetamisel, et Saaremaa
vallas oleks kõigile lastele ja õpilastele tagatud nende individuaalseid vajadusi arvestavad võimalused ning tingimused hariduse omandamiseks.
Kokkuvõtteks võib tõdeda, et muutused
haridus- ja sotsiaalvaldkonna korralduses
ja mõttemustrites on vajalikud, et edasi
liikuda. Tuleb läbi mõelda, millised on olnud senised probleemid laste, õpilaste ja
vanemate toetamisel. Kuidas hoida ning
arendada nimetatud valdkondades vajaminevaid oskusi? Kuidas lapse ümber luua
ja toetada võrgustikku, et sellest oleks rohkem kasu? Neile küsimustele saab konkreetsed vastused leida siis, kui oleme valmis muutma senist süsteemi ning töötame
edasi ühtse tugisüsteemi loomise nimel.

Noorte häälele rohkem kõlapinda ja tegudele ruumi!
7.–10. detsembril 2020 toimus kolmandat
korda Euroopa noorsootöö konvent, mille
käigus koostati ühisdeklaratsioon, millega soovitakse tugevdada kõigil tasanditel
poliitilist pühendumust noorsootöö korralduse alalhoidmisele, arendamisele ja
uuendamisele kõikjal Euroopas.
Noorsootöö praktikakogukonnale suunatud sündmus toimus virtuaalkeskkonnas ning selles osales ligi tuhat inimest 50
riigist.
Noorsootöö praktikakogukonda kuuluvad: noorsootöötajad ja noortejuhid,
noorsootöö juhid, projektijuhid, akrediteeritud ja sõltumatud noorsootöö organisatsioonid, juhendajad, teadlased,
noorsootöötajate koolitajad, kohalikud
kogukonnad ja omavalitsused, Erasmus+
noorteprogrammi ja Euroopa solidaarsus-

Lõppenud aasta
tõi jäätmemajandusse
olulisi muudatusi

korpuse riiklikud agentuurid, noorte esindusstruktuurid, noored ja noortepoliitika
kujundajad kõigil juhtimistasanditel.
Euroopa noorsootöös peegeldub mitmel
moel selle mitmekesisus, nii ajaloolistes
juurtes, filosoofias, praktikas, rahastamises ja professionaalsuses, aga samas on
üle Euroopa kujunenud juba ühised olulised alused – soov toetada ja kaitsta noore
võimalusi eneseväljenduseks ja iseseisvumiseks ning luua tingimused elus toimetulekuks.
Lõppdeklaratsioonis rõhutatakse, et
kõigis konvendil esindatud riikides peab
noorsootöö praktikakogukond olema
täielikult kaasav, hõlmates kõikvõimalikke noorsootöö tegemise viise, olenemata
sellest, millisel meetodil või vormil need
põhinevad, ja kõikvõimalikke noorsoo-

töötajaid, olgu nad tasustatud või vabatahtlikud, põhikohaga, lühiajalised või
osalise tööajaga töötajad, läbinud formaalse õppekava või mitteformaalse koolituse.
Samuti julgustatakse noorsootöö praktikakogukonda võtma enam rolli valdkonna
kujundamisel ja uuenduste ellukutsumisel,
mille oluline osa on koguda sisendit ja panust noortelt endilt, et anda noorte häälele
rohkem kõlapinda ning tegudele ruumi.
Lähemalt saab Euroopa noorsootöö konvendi ja sellel valminud lõppdeklaratsiooniga tutvuda veebilehel
www.eywc2020.eu/en/.
Anneli Meisterson
Euroopa noorsootöö konvendil osaleja,
Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liige,
Kuressaare Noortejaama juhataja

2020. aastal toimusid
jäätmemajanduses olulised muudatused, tänu
millele on meie keskkond
edaspidi paremini hoitud.
1. märtsist algas kogu
vallas uus jäätmeveoperiood.

Seni oli mitmes Saaremaa piirkonnas jäätmevedajale võimalik üle anda vaid kõige kõrgema teenustasuga jäätmeliiki – segaolmejäätmeid. Nüüd tekkis kõigil,
olenemata majapidamise, ettevõtte või asutuse asukohast, võimalus jäätmevedajale üle anda ka liigiti kogutud
pakendijäätmeid, vanapaberit ja biojäätmeid, mille teenustasud on kordades odavamad. Teenuse kasutamise
soovist tuleb vaid oma jäätmevedajale teada anda ning
saabki alustada liigiti kogutud jäätmete üleandmist ja
oma jäätmekulude vähendamist.
2020. aasta lõpuks võtsid meie jäätmevedajad kasutusele kahekambrilised veokid, millega on korraga võimalik vedada kahte liiki jäätmeid, ilma et need omavahel
seguneksid. Nii saavad jäätmevedajad muuta oma klientide elu lihtsamaks, sest nad saavad nüüd oma kahte liiki
jäätmeid anda üle samal päeval ega pea eraldi veopäevi
meeles pidama.
Jäätmejaamades uus rentnik
Saaremaa valla jäätmejaamades on alates 2020. a veebruarist uueks rentnikuks OÜ Prügimees koostöös
OÜ-ga Paikre ning jäätmejaamasid opereerib seni
vaid Kudjape jäätmejaama majandanud OÜ Kudjape
Ümberlaadimisjaam.
Kõik korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmed
veetakse meie jäätmejaamadesse ja sealt edasi Paikre sorteerimiskeskusesse. Seal toimub kõigi jäätmete põhjalik
sorteerimine ning märkimisväärne osa neist jäätmetest tuleb sorteerimiskeskusel suunata edasi ringlussevõttu, et meie jäätmetes sisalduvast materjalist saaks
toota uusi tooteid.
Avalike pakendipunktide osas toimus korrastamine
ja ümbertõstmine. Nimelt jagati kogu Saaremaa vald
kolme pakendiorganisatsiooni vahel ära. Enam ei sõida
pakendiautod risti-rästi üle Saaremaa, vaid igal organisatsioonil on teenindamiseks oma territoorium. Mitmed
vanad pakendikonteinerid on asendatud uutega ning
konteineritele on paigaldatud uued paremini mõistetavad kleebised.
2020. aastal toimusid taas mõned jäätmete kogumise
kampaaniad, kuid suurjäätmete ja ohtlike jäätmete kogumisringid olime sunnitud ära jätma. Suurjäätmete
kogumiskampaania jäi toimumata koroonaviirusest tingitud eelarvekärbete tõttu. Ohtlike jäätmete kogumisringile ei õnnestunud 2020. aastal saada KIKi toetust.
Küll aga oli aastaringselt võimalik meie elanikel ohtlikke
jäätmeid Maasi jäätmejaamas ja Sikassaare Vanametallis
tasuta ära anda. Nii kogusime aasta lõpuks pea 14 tonni
ohtlikke jäätmeid, mille käitluskulu 14 898 eurot tasus
vald.
KIK toetas eterniidi kogumist
KIK toetas seevastu eterniidi ja teiste asbestijäätmete
kogumisringi Saaremaal. Ringi viisid läbi Ragn-Sells ja
Sikassaare Vanametall. Kokku koguti ligi 304 tonni asbestijäätmeid. Kogumisringi läbiviimise ja asbestijäätmete käitluskuludest kattis vald 10 491 eurot ning KIK
41 964 eurot.
Sügisesel lehtede langemise ajal võimaldasime elanikele biolagunevate aiajäätmete tasuta äraandmist Sikassaare Vanametallis. Kokku viidi ära 37 tonni aiajäätmeid,
mille eest vald tasus 2830 eurot.
2021. aasta algab uue jäätmekava koostamisega, milles
pannakse paika lähemate aastate arengusuunad. Näiteks peaksid lahenduse leidma küsimused, mitu jäätmeveopiirkonda peaks edaspidi Saaremaal olema ning
kuhu tuleks rajada uued jäätmejaamad. Aasta jooksul
keskendume jäätmealase teadlikkuse tõstmisele ja
plaanime jätkata
kogumisringidega.

Orissaare teenuskeskuse
konteinerid. Foto: Katrin Koppel
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Kas Kuressaarest
peaks saama
eraldi omavalitsus?

M

õnedes viimase aja
artiklites on hakatud rääkima sellest,
et haldusreform tuleks tagasi
pöörata ja Kuressaarest peaks
saama uuesti eraldi omavalitsus, samuti mängitakse
mõttega teostamata jäänud
Mart Mäeker
haldusreformi variandist –
vallavolikogu
Ida-Saaremaa, Lääne-SaareKeskerakonna
maa ja Kuressaare linn.
fraktsiooni liige
Esiteks võiks minna tagasi
hetke, kui päevakorral oli Ida-Saaremaa valla
idee. Miks sellest siis asja ei saanud?
Suure Saaremaa valla tekke eelduseks oli ikkagi asjaolu, et Kuressaare on ainuke reaalne
ja kõiki teenuseid kandev maakondlik tõmbekeskus. Sellest ei saa üle ega ümber ja seda fakti
ei oleks muutnud ka näiteks Orissaare ümbernimetamine Ida-Saaremaa vallakeskuseks.
Kunstlikult ja valla eelarve kaudu oleks kindlasti saadud juurde luua vallaga seotud töökohti,
kuid nende tähendus oleks olnud marginaalne ning Leisi, Pöide ja Laimjala piirkondade
jaoks oleks see olnud halvem variant kui tänane
Kuressaare vallakeskusena.
Lääne-Saaremaa vallakeskus oleks olnud
nagunii Kuressaares ja kui juurde oleks liidetud veel Torgu, Salme, Kihelkonna ja Mustjala vallad, siis vaevalt oleks selle valla haldussuutlikkus kasvanud, pigem oleksid kõik
piirkonnad peale Salme vajanud avalike teenuste loomiseks hulgaliselt täiendavaid vahendeid, seda muidugi linna ümbritseva piirkonna
arvelt.
Üks vastuolu, mis linna ja seda ümbritsevate valdade vahel alati on, on see, et tulumaks
linna ümbritsevatelt parematelt maksumaksjatelt laekub valla eelarvesse, linna eelarvega
välja arendatud teenuste (lasteaiad, koolid) tegelikest kuludest aga maksavad neid kasutavad
vallad ainult murdosa. Täna on vähemalt selles
osas olukord ausam ning linna ehitatavate koolide ja lasteaedade ehituskulud tulevad suure
valla eelarvest. Seega ei saa ükski omavalitsus
lasta teise omavalitsuse teenuste peal poole
hinnaga liugu.
Enne ühinemist oli selge, et tugevamad omavalitsused kaotavad ja nõrgemad võidavad –
avalikud teenused vajavad arendamist seal, kus
sellega varem hakkama ei ole saadud. Tugevamaks võis pidada Kuressaaret, Leisit ja Salmet,
kindlasti ka endise Kaarma ja Kuressaare territooriumi, aga see oli juba ühinenud Lääne-Saare valla osa.
Kui pikemalt peatuda Leisi vallal, siis oleks
jõudnud ühinemisele eelnenud valimisperioodil (2013–2017) kindlasti palju rohkem ära
teha, kui volikogu ja valitsuse koostöö oleks laabunud konfliktideta – tegemata jäi Leisi jäätmejaam (millele olevat isegi projektiraha olemas
olnud), Leisi puhastusjaam jne.
Selle asemel püüdis volikogu kõigest väest
tegeleda vallavalitsuse tööga ja juhtida Leisi
kooli. Mis sellest välja tuli, mäletavad kindlasti
kõige paremini Leisi koolipere liikmed. Koostöö puudumise tõttu jäi Leisi piirkonna rahvas
ilma paljust, mida oleks võinud enne ühinemist
ära teha.
Pärast ühinemist tekkis täiesti uus olukord ja
kuna Leisi piirkonnas on avalike teenuste tase
enamiku teiste piirkondadega võrreldes parem,
siis panustab suur vald eelkõige kehvemate piirkondade järeleaitamisele.
Heameel on muidugi selle üle, et tänu Leisi endise vallavalitsuse heale eeltööle valmisid suure
valla esimeste objektidena Pärsama hooldekodu juurdeehitus ja Leisi perearstikeskus, mille tähtsust Leisi piirkonna rahva jaoks on raske
ülehinnata.
Kuressaare staatus on täna maapiirkondadega
võrreldes natuke ebamäärane. Kui endistes valdades on kogukonnakogud ja osavallakogud,
siis Kuressaarel selline esindusorgan puudub.
Kindlasti peaks selle probleemi lahendama pärast järgmisi valimisi, tagamaks nii linnaelanike
kui ka volikogusse valitud linnakodanike esindajate näol Kuressaare identiteedi järjepidevuse
kandjad.
Kokkuvõtvalt ei ole pärast toimunud haldusreformi reaalne Kuressaare linna taastamine omavalitsusüksusena, küll aga on võimalik
paremini väljendada ja esindada linnakodanike huve ning identiteeti suure Saaremaa valla
siseselt.
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Võlgadesse satutakse nii
800- kui 8000eurose palgaga
*Aasta jooksul 12 järelmaksuga ostu
tehnikapoest.

* Söögiraha nappis, aga kuu telefoniarve oli 171 eurot, sellest kolmandik
kulus netimängudele.
*Võlad olid üle pea kasvanud, aga
lahendust hakati otsima alles siis, kui
kohtutäitur konto arestis.
Need on kolm näidet rahaasjadega plindrisse
sattunud inimeste elust, aga tegelikult on võlgadega hädas tuhandeid inimesi.
Miks inimesed võlarattasse satuvad? MTÜ
Pesapuu võlanõustaja Evelyn Eichhorsti sõnul
on põhjuseid mitu, üks neist see, et paljud inimesed ei oska majandada.
„Neil puudub elementaarne finantskirjaoskus, samuti oskus oma soove ohjeldada
– tahetakse tarbida kohe, mõtlemata sellele,
kas see on jõukohane. Teine probleem on asjaolu, et järelmaksu- ja kiirlaenuvõimalused on väga lihtsasti kättesaadavad,“ rääkis
Eichhorst. „Hiljuti tuli minu juurde inimene,
kes oli aasta jooksul võtnud kaksteist järelmaksu. Ühega neist oli ostetud 116-eurone
telefon ja järelmaksuleping tehtud nelja aasta
peale. Kui küsisin, miks leping nii pikaks ajaks
tehti, vastas ta, et kuna järelmakse oli võetud
rohkem, ei olnud kuus korraga rohkem võimalik tagasi maksta kui 4,5 eurot. Mis siis,
et kokkuvõttes läheb telefon niimoodi väga
kalliks.“
Võlgu jäävad nii lihttöölised kui juhid
Võlanõustajate juurde jõuab nii töötavaid
kui töötuid, samuti erineva haridustaseme ja
ametitega inimesi. „Kui palk ja positsioon paranevad, tõusevad ka nõudmised elustiilile.
Laenuvõtmine palga kasvades pigem hoogustub,“ nentis Eichhorst, kelle sõnul võib võlgadesse jääda nii 800- kui 8000-eurose palgaga
inimene.
Tema kogemusel alustavad võlglased oma
probleemide lahendamisega tavaliselt liiga
hilja. „Näiteks siis, kui on algatatud täitemenetlus ja pangakonto juba kinni pannakse.“ Tegelikult võiks võlanõustaja juurde
pöörduda juba siis, kui tekib kahtlus, et lähiajal võib arvete ja laenumaksete tasumisega
probleeme tekkida.
Millist abi võlanõustajalt saab?
Evelyn Eichhorsti sõnul vaadatakse kõigepealt nõustaja juurde tulnud inimese laenulepingud üle – kui suured summad on tagasi
maksmata, millised nõuded on õigustatud ja
millised mitte.
„Praegu on turul nn hallil alal toimetavaid

MTÜ Pesapuu võlanõustaja Evelyn Eichhorst tõdeb, et paljud inimesed ei oska majandada ega oma soove
ohjeldada: „Tahetakse tarbida kohe, mõtlemata sellele, kas see on jõukohane.“
Foto: Ago Tammik/ Äripäev/ Scanpix Baltics

ettevõtteid. Näiteks on inimesele antud 100
eurot laenu, aga tagasi küsitakse 600. Tuleb
vaadata, kas nõue on õigustatud, sest ülikõrge
intressiga laenuandmine on seadusega vastuolus. Samuti pole harvad juhtumid, kus inimene on saanud inkassofirmalt kõne, et ta on
3000 eurot võlgu – hakaku maksma. Kui ma
küsin, mille eest ta võlgu on, ütleb inimene, et
ei tea,“ tõi Eichhorst näiteid.
Järgmiseks vaadatakse koos üle, kui suured
on võlgu jäänu sissetulekud, millised on tarbimisharjumused ja pere eelarve. Edasine sõltub ülevaatuse tulemusest. „Kui raha on piisavalt, et inimene saab võlgu tagasi maksma
hakata, alustan lepingupartneritega kokkulepete sõlmimist. Kui aga pärast hädapäraste
kulude ja söögi eest maksmist raha üle ei jää,
tuleb hakata tarbimisharjumusi muutma või
sissetulekut suurendama,“ selgitas Eichhorst.
Kokkuvõttes tulebki selgeks teha kolm asja:
kellele ja kui palju võlgu ollakse, kas on võimalik rohkem teenida ning mil moel saaks
tarbimist vähendada.
Kokkuhoiukohti on mitmeid
Viimase kohta on kogenud võlanõustajal mitu
soovitust. „Inimesed muutuvad tihti kaameks,
kui arvutame kokku, kui palju neil kuus suitsule raha kulub. Või teine näide – tegin eelarvet üksikemale, kelle kuu teleteenuste arve
oli 171 eurot, sellest kolmandik olid Google
Playst ostetud mängud, ülejäänu aga suured

Ära jää leinas üksi
Kerli
Gutman-Laht
sotsiaaltööspetsialist

Lapsepõlvest alates on minu teadvusesse kinnistunud, et surm on
elu loomulik osa
ja paratamatus,
mida keegi muuta
ei saa.

Praegust ajajärku vaadates on ühiskondlikul
tasandil toimuv aga pakkunud palju kogemusi, mille ühiseks nimetajaks võib pidada
sõna „lein“. Lein on midagi, mis seondub küll
enamikule lähedase inimese surmaga, kuid
laiemalt vaadates avaldub lein kõigis eluvaldkondades, mis senini on olnud meie jaoks
enesestmõistetavad. Kaotades endale midagi olulist, hakkame rohkem mõtestama selle
väärtust, olgu selleks siis abielu, töö, tervis,
sõprus või mõni muu igapäevaselt olemas olnud väärtus.
Kui inimene puutub kokku eelmainitud
kaotustega, on oluline võtta aega ja vaadelda
korraks enda sisse, analüüsida oma tundeid
ja mõista, milliseid arenguid hetkel läbitakse. Igasuguste eluliste muutustega on alati
kergem toime tulla, kui ollakse teadlik enda

sees toimuvast. Leinaga toimetulekuks on hea
teada, et enamik inimesi läbib kaotuse puhul
viis erinevat staadiumit, milleks on šokk ja
eitamine, viha, kauplemine, depressioon ja
leppimine. Sellelaadne protsess on vajalik elu
mõttekuse taasleidmiseks ja muutuse aktsepteerimiseks.
Leinas tasub teada eneseabivõtteid, mis aitavad kaotusega iseseisvalt toime tulla.
Luba endal kogeda nii valu kui ka kõiki teisi emotsioone.
Ole kannatlik ja võta endale aega selle
protsessiga toimetulemiseks. Lepi sellega, et
sa pead kogema valu ja emotsioone.
Tunnista oma tundeid, ka neid, mis sulle
ei meeldi.
Nuta, kui tahad.
Räägi lähedastega oma kaotusest ja tunnetest, otsi kontakti inimestega, kes on samalaadse kaotuse läbi elanud.
Püüa säilitada oma igapäevane elu, see aitab hoida turvalisust su ümber.
Kanna hoolt oma füüsilise tervise eest,
söö tervislikult, tee sporti, kasuta joogat ja
meditatsiooni oma mõtete korrastamiseks.
Väldi liigset alkoholi tarvitamist, sest see
aeglustab sinu taastumist ja võib esile tuua
uusi probleeme.
Anna endale puhkust leinast. Leinaprotsessid peab küll läbima, aga sa ei pea süüd
tundma, kui teed vahepeal tegevusi, mis sind

internetipaketid. Kas see on mõistlik? Alati
on võimalik kokkuhoiukohti leida, aga selleks
peab inimene ise leidma motivatsiooni. Mina
ei saa kõrval seista ja öelda, et ära seda või
teist asja osta,“ võttis Eichhorst kokku võlanõustaja töö tuuma: abivajajale õige teeots
kätte näidata ja aidata tal edaspidigi kursil
püsida.
Põhjalikumalt saab võlgade vältimisest ja
võlgadest vabanemisest kuulata rahatarkuse
taskuhäälingute sarjast, mis asub aadressil
soundcloud.com/rahatarkus.
Heli Lehtsaar-Karma
MTÜ Rahatarkus koolitaja
Võlanõustamisteenus on üks kohaliku
omavalitsuse poolt pakutav sotsiaalteenus
inimestele, kellel on majanduslikud toimetulekuprobleemid, võlgnevused või oht võlgnevuste tekkimiseks ning kes ei ole võimelised iseseisvalt tekkinud või tekkivaid rahalisi
kohustusi täitma.
Alates jaanuarist 2021 osutab Saaremaa
vallas võlanõustamisteenust MTÜ Pesapuu.
Teenuse saamiseks tuleb ühendust võtta oma
piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga.
Kõrvalolevas loos andis MTÜ Pesapuu võlanõustaja Evelyn Eichhorst Rahatarkuse
projektile intervjuu.

endasse haaravad.
Loo traditsioon ja mõtle läbi, mil viisil mälestust lahkunust alles hoida.
Erinevate kaotuste puhul elame me kõik leinaetapid läbi, aga oluline on märgata nii enese
sees kui ka ümberringi, kui keegi on jäänud
mõnda neist etappidest pikaks ajaks kinni ega
suuda sealt iseseisvalt edasi liikuda.
Toon välja mõned sümptomid, mida tasuks
leinava lähedase puhul märgata. Need on järgmised: teda tabanud kaotuse mitteuskumine;
võimetus surma või kaotust aktsepteerida; tõsised ja pikale veninud leina tunnused nagu kurbus, viha, masendus; ebatavalised ja füüsiliselt
tuntavad või igapäevaelulises käitumises ilmnevad sümptomid, mis ei tundu olevat seotud
kaotusega; suhete katkestamine kõigi teistega
ja vähene huvi ümbritseva suhtes; luupainajad
või meenutused, mis tungivad pidevalt mõtetesse; pidev igatsus lahkunu järele.
Tundes ära pikaajalise leina, on võimalus
otsida professionaalset abi leinanõustajalt.
Leinanõustamine on nõustamise viis, mis
toetab inimest, kes on kogenud oma elus kaotust ja vajab abi kogetuga toimetulekul ning
eluga edasi minemisel.
Eelkõige vajab leinaja asjatundlikku abi, kui
lein hakkab segama igapäevaelu tegevusi. Leinanõustaja on erialase ettevalmistuse saanud
professionaal, kes aitab leinaja turvaliselt läbi
leinaprotsesside, nii et taastuks inimese võime
tavapärase elu juurde naasta.
Saaremaal on võimalus pöörduda esmase
nõustamise saamiseks vallavalitsuse sotsiaalosakonda telefonil 452 5055 või kirjutada
e-postile kerli.gutman-laht@saaremaavald.ee.
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LUGEJA KÜSIB
Kui paks peab lumi olema, et
sahad teele saadetaks? Kas
erateid lükatakse ka lahti?

Puud linna- ja alevikuruumis on meeldiva miljöö ja mikrokliima loojad, andes positiivse elamuse.

Foto: Irina Mägi

Asula kõrghaljastus – mitte ainult kaunistus

S

aaremaa vallas on
alates 2019. aasta aprillist kehtiv
raieloa andmise kord,
mis reguleerib puu (rinnasdiameetriga vähemalt 12 cm) raieks loa
taotlemist, loa andmist
Marii Prii-Pärn
maastikuarhitekt ja loa andmisel võimalike kõrvaltingimuste
seadmist. Korda kohaldatakse Kuressaare linnas ja alevike kompaktse asustusega
aladel.
Asulahaljastusel on oma dünaamikad
Asula kõrghaljastuse reguleerimise kohustus tuleneb looduskaitseseadusest ning selle laiemaks eesmärgiks on kultuurilooliselt
ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine. Käsitledes linna ja alevikku kui funktsionaalset
süsteemi, mis koos keskkonnatingimuste
kompleksi ja inimesega moodustab dünaamilise terviku, ei saa unustada kõrghaljastuse olulisust.
Puud liigendavad ruumi ning on meeldiva miljöö ja mikrokliima loojad. Ka annab
peaaegu iga elujõuline puittaim positiivse
tajuelamuse, kui see on heas tervislikus
seisukorras ja tema vajadustele vastavates
kasvutingimustes ning kasvab asukohas,
mis on kooskõlas tema välimusega.
Linnas tähendab puu istutamine, hooldamine ja raiumine alati inimese valikut
ja tegevust. 2020. aastal esitati 91 raieloa
taotlust, raielube väljastati 83 (90% neist
Kuressaares, 10% alevikes). Kuressaares
sai raieloa hoolduslõikuseks 66 puud ja
likvideerimisotsuse 148 puud. Alevikes
kokku sai raieloa puu likvideerimiseks 25
puud.
Peamisteks likvideerimise põhjusteks
on puu seisundi halvenemine, vanus või
eelnevad valed hooldusvõtted, mille tõttu
on puu saanud ohtlikuks hoonele või selle
vundamendile. Mõningad puud jäid ette
ka ehitustegevusele. Nii mõnegi raieloa
saajaga on ka kokku lepitud kohustus teha
asendusistutus.
Uue puu istutamine vana asemele
Juba likvideeritud puu asukohta uue puu
istutamine on aga tihti tehniliselt keeruline, kuid mitte alati võimatu. Kasvuruum
või tingimused elujõulise juurestiku ja
võra arenemiseks on vahepeal muutunud:
toimunud on juurdeehitus, sillutamine või
rajatud trassid.
Uue puu istutamisel ei saa unustada, et
puud kasvavad kolmes suunas: üles kasvavad tüvi ja oksad, alla juured ning jämedusse tüvi, oksad ja juured. Siin on vajalik
leida kompromissid.
Niisiis peame mõistma, et kõrghaljastus

linna- ja alevikuruumis on kõrge väärtusega, kuid samal ajal ei saa unustada, et
puittaimed on elus, mis muudab nende
eksisteerimise dünaamiliseks, ning see
dünaamika on tihti erinev hoonestusega
toimuvatest protsessidest.
Raieloa andmise kord on muutunud
3. jaanuaril 2021 jõustusid eelmise aasta
lõpul volikogus vastu võetud raieloa andmise korra muudatused. Eelkõige olid
muudatused normitehnilist laadi ja olemasoleva praktikaga kooskõlla viimine,
kuid täpsustatud said ka raieloa kehtivusaeg ning raieloa kõrvaltingimuste osa.
Põhimõttelisema muudatusena on
nüüdsest raieloa kehtivuseks üks aasta,
alates selle andmise kuupäevast. Kehtivusaeg üks aasta annab selgema ülevaate lähiajal teostatud või teostamisel olevate raietegevuste ja asendusistutuste kohustuste
kohta ning tagab selle, et näiteks ootamatult ei realiseeritaks mitu aastat varem saadud raieluba, kuivõrd ka raieloa andmise
aluseks olnud põhjendus võib olla muutunud. Nii ei ole ka vajalik enam teha lisateavitust raieloa realiseerimise kohta (varem
oli kohustus teavitada kolm päeva enne
või pärast raiumist). Ühe aastaringi jooksul peaks jõudma planeerida ja teostada
raieloale märgitud vajalikud hooldustegevused või puu juurekaelalt likvideerimise.

Üldisemad põhimõtted ja raieloa andmise või keeldumise alused on aga raieloa
andmise korras jäänud samaks. Raieluba
puu likvideerimiseks juurekaelalt antakse,
kui puu on ohtlik, oluliste määravate kahjustuste ja haigustunnustega, ei oma piisavalt kasvuruumi, lõhub hoonete konstruktsioone.
Raieloa andmisest keeldutakse eelkõige,
kui puu on terve ja elujõuline ega ohusta
hoonete ja rajatise struktuure või inimesi,
puu on kaitse all või määratud säilitatavaks ehitusprojekti või planeeringuga või
on olulise tähtsusega ja eriliste mõõtmetega põlispuu. Kui taotluses kirjeldatud puu
raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada
üksikute okste eemaldamisega, antakse
raieluba hoolduslõikuseks.

Millal on vaja raieluba taotleda?
Nagu juba eelpool toodud, tuleb Kuressaare linnas ja valla alevike kompaktse
asustusega aladel üle 12 cm rinnasdiameetriga puu raieks juurekaelalt taotleda
raieluba. Raieluba ei ole vajalik taotleda
viljapuude raiumiseks ega kuivanud okste ja vesivõsude eemaldamiseks. Ka ei
ole raieluba vajalik taotleda kohest likvideerimist nõudvale murdumisohtlikule (rippuvale) oksale või juba murdunud
puule. Sellisel juhul kohustub kinnistuomanik taolisest juhtumist valda teavitama ning saatma foto ja andmed murAsendusistutus märgitakse raieloale
dunud puu asukoha ja liigi kohta ning
Samuti on täpsustatud asendusistutuse ko- korraldama ohtliku olukorra või tuulehustuse määramine: asendusistutus mär- heite või -murru likvideerimise.
gitakse raieloale selle kõrvaltingimusena.
Jätkuvalt tuleb Kuressaare linna territooAsendusistutuse kohustuse võib ette näha riumil raieluba taotleda ka puu hoolduska detailplaneeringuga, projekteerimistin- lõikuseks. Tihedalt asustatud keskkonnas
gimustega ja ehitusprojektiga või ehitusloa tuleb hooldustegevustega olla järjepidev
ja kasutusloa andmisel kõrvaltingimusena. ning puu elujõulisena hoidmiseks ja vara
Asendusistutuse kohustuse märkimi- ohutuse tagamiseks pidevalt oma kinsel määratakse
nistul paiknevate
as endusistutus e
puude seisundit
täpsemad tingijälgida.
mused, eelkõige
Raieloa taotlust
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Raieluba puu likvideerimiseks juurekaelalt
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Raieloa andmisest keeldutakse eelvalmimist üle vamille kohta leiab
kõige, kui puu on terve ja elujõuline ega
litsusele asendutäpsemalt inforohusta hoonete ja rajatise struktuure või
sistutamise teosmatsiooni: www.
inimesi, puu on kaitse all või määratud
tamise aktiga.
saaremaavald.ee/
säilitatavaks ehitusprojekti või planeerinÜleandmisel konthaljastus. Samast
guga või on olulise tähtsusega ja eriliste
rollitakse asenduon ka leitav kaarmõõtmetega põlispuu.
sistutuse vastavust
dirakendus, milTäpsustatud on asendusistutuse
nõuetele. Kui islelt alevike puhul
kohustuse määramine: asendusistutus
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tuleb täpsustada,
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raieloa kohustusekõrvaldamist.
ga alale.

PANE TÄHELE!

Algatati maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamine
Muhu, Saaremaa ja Ruhnu vallavolikogud
võtsid eelmise aasta lõpul vastu otsuse algatada Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamine.
Kokku on kutsutud strateegia koostamise

juhtgrupp ja töögrupp ning esimesed sammud strateegia koostamiseks on astutud.
Volikogud on strateegia koostamiseks
andnud aega tänavu aprillini, selleni jäänud aja jooksul on plaanis veel mitmel

moel avalikkust kaasata, et võimalikult
suur osa elanikest saaks samuti oma sõna
öelda, kuidas ühiselt edasi minna.
Lähemalt loe 4. veebruari
Saaremaa Teatajast.

Selle aasta esimene lumetorm pani
tööle kõik meie 61 partnerit üle Saaremaa, lisaks said korraliku koormuse
Saaremaa Halduse enda neli traktorit.
Maapiirkondade teid oli lahti lükkamas
ligi 70 masinat! Olenevalt piirkonna
lumeoludest tuli partneritel teha üks
kuni kolm lükkamise ringi ning teede
Ainer Tiitson
kogupikkus küündis 1400 kilomeetriSaaremaa
Halduse juhataja ni. Keerukust lisas sadanud märg lumi,
mis vajutas teede äärtes kasvavate puude oksad ja võsa nii madalale, et lumelükkamine oli tõsiselt häiritud.
Hea uudis valla jaoks oli aga kindlasti see, et saime teada, kes vahepealse kahe aasta jooksul, mil lund ei lükatud,
on maale kolinud ning kes „ootamatult“ sattusid nüüd
lumevangi. Siinkohal on paslik tänada meie lepingupartnereid, et nad olid operatiivselt valmis oma lükkamise
ringi täiendavaid teeotsi võtma.
Tulid välja ka mõned kitsaskohad. Teemaks on erateedelt lumelükkamine valla poolt. Saime omajagu pöördumisi, kus avaldati soovi (kohati ka esitati nõudmisi) lükata
tee lahti õuealal kuni majani või siis abihooneteni. Sellistele soovidele aga pidime ütlema paraku „ei“, sest lähtume
oma töös vallavalitsuse poolt kinnitatud dokumendist,
mis väga selgelt ütleb, mis juhtudel lükkame erateid lahti.
Toon välja põhilisemad punktid:
Lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.
Lumetõrjet ei teostata:
•õuealadel ja lühematel kui 30 m pikkustel juurdepääsudel;
•kui see ei ole tehniliselt võimalik või on raskendatud;
• kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate
isikute vara;
• kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

Oleme saanud ka kõnesid selle kohta, et lumi tuli maha,
aga miks ikka veel lükkajaid näha pole. Siin kehtib reegel,
et lükkama minnakse, kui lumekihi paksus ületab 10
sentimeetrit.
Palume elanikelt mõistmist, et päris kõiki sissesõite vald
lahti ei lükka ning oma hoovialad tuleb jätkuvalt meil kõigil ise tühjaks rookida. Täpsemat teavet lumelükkamise
korraldamisest on võimalik lugeda Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/lumetorje. Samast leiab
ka teenuskeskuste kontaktid, kelle poole saab pöörduda
lumelükkamise küsimustes. Kuressaares tegeleb lumelükkamisega Kuressaare Linnamajandus.
Jääme ootama ilusa talve jätkumist. Usun, et oleme koos
partneritega järgmisteks väljakutseteks valmis!

Millal hakatakse COVID-19
vastu vaktsineerima
soovijaid?
Vaktsineerimise sihtrühmade laiendamine sõltub Eestisse jõudvatest vaktsiinikogustest. Kõigile soovijatele on
praeguse hinnangu kohaselt võimalik
vaktsineerimist võimaldada kõige vaKärt Sõber
rem maikuust alates, kuid töötame selle
sotsiaalnimel, et võimalusel alustada varem.
ministeeriumi
Riskirühmade, st üle 70-aastastele ja
rahvatervise
osakonna nõunik teatud diagnoosidega inimestele vaktsineerimise võimaldamine saab hetkeseisuga alata veebruaris. Esimesena saavad selle võimaluse
kõige kõrgema riskiga inimesed, st üle 80-aastased, seejärel üle 70-aastased ja kaasuvate haigustega inimesed.
Kui aeg käes, võtavad perearstid ühendust oma patsientidega, kelle jaoks on vaktsineerimine avatud. Seda tehakse esmalt riskirühma seas kõige prioriteetsema grupi ehk
kõigi üle 80aastaste inimestega. Samal ajal saadetakse kõigile kutsututele ka teavitus nende eesti.ee meiliaadressile.
Mõistagi oleme arvestanud, et kõik inimesed ei kasuta
digivahendeid. Seetõttu teavitatakse riskirühma või konkreetse grupi vaktsineerimisega alustamisest ka üldiste kanalite kaudu ning kõrges eas inimestega, kes on niikuinii
perearsti kõrgendatud tähelepanu ja jälgimise all, võtab
perearst ise ühendust.
Riskirühmade vaktsineerimine on kavandatud mitme
kuu jooksul ja gruppide kaupa, seetõttu ei pea inimesed
muretsema, kui nendega kohe ühendust ei võeta, kindlasti pakutakse kõigile riskirühma inimestele võimalust
vaktsineerimiseks.
Ametlik informatsioon COVID-19 vaktsineerimise
kohta veebilehel www.vaktsineeri.ee/covid19 ja korduma
kippuvad küsimused leiab veebilehelt kkk.kriis.ee/et/kkk/
covid19-vaktsineerimine.
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SAAME TUTTAVAKS

SPORT
Saar täis sporti ka keerulisel ajal

A

asta 2020 algas meile kõigile suurte ootuste, lootuste ja
eesmärkidega. Omistati ju
2019. aasta lõpus Kuressaarele Euroopa spordilinna tiitel, mis pidi andma
meile võimaluse kajastada Saaremaal
korraldatavaid võistlusi rohkem ka
rahvusvahelises pildis. Suure põAivi Auga
nevusega ootasime jalgpalli maaspordinõunik
võistlust Uus-Kaledooniaga, esmakordselt oli meil võimalus korraldada EM turniiri
mölkky’s, motosõpradele pidi koju kätte tulema kauaoodatud Enduro GP Estonia MM-etapp, ootasime olümpiamänge jne, jne. Seekord löödi aga kogu kaardipakk laiali.
Nüüd, 2021. aasta alguses, kui teeme kokkuvõtteid Saaremaal toimunud spordisündmustest ja -üritustest, on hea
meel tõdeda, et spordi- ja liikumisüritusi on 2020. aastal
olnud siiski küllaga. Saaremaa Spordiliidu andmetel toimus 2020. aastal Saaremaa vallas ligi 450 spordisündmust
ja -üritust. Osalejate arv oli ligi 18 000. Kui siia lisada veel
koolispordi võistlused ja piirkondades toimuvad sportlikud
ettevõtmised, siis nurisemiseks põhjust ei ole.
Sporti võis näha ka vastvalminud Kuressaare kesklinnas,
kus tennis, mölkky, korvpall, võrkpall ja jalgpall tutvustasid
oma ala linnarahvale ja kus soovijatel oli võimalus ka ise
kätt või jalga proovida. Tore, kui sellised tegevused jääksid
ka edaspidi meie suvist kesklinna elavdama.
Vaatamata kõigile takistustele toimus 53. Saaremaa
Rally ja esmakordselt rahvusvaheline Saaremaa I Malefestival.
Spordiklubid, vaatamata piirangutele, on teinud kõik selleks, et Saaremaal elav noor või vana, nii tipp- kui tervisesportlane saaks igati rahuldatud oma liikumis- ja treenimisvajaduse.
Loomulikult pidid kõik pingutama, et kevadel ja suvel
plaanitud üritused tehtud ja eesmärgid täidetud saaksid.
Küll aga lükkusid edasi mitmed suurvõistlused, mille toimumisele 2021. aastal taas pöialt hoiame. Samuti on meil
õigus kasutada veel pool aastat ka Euroopa spordilinna
tiitlit ja kõiki oma võistlusi ja üritusi saadud tunnustusega
reklaamida.
Kui kogu sellest raskest aastast veel rõõmustavat märkida,
siis nagu näitab statistika, on kevadest lausa kordades kasvanud nende inimeste arv, kes on leidnud enda jaoks tervisliku liikumise looduses. Kõik me oleme märganud aktiivset
liikumist nii kergliiklusteedel, terviseradadel, soodes kui
mererannas. Jääb vaid loota, et liikumisest on kujunenud
harjumus, mille jätkamine on igapäevase elu loomulik osa.

Lõppesid piirkondade
28. spordimängud

Piirangud puudutasid ka piirkonnamänge – plaanitud
seitsmeteistkümne ala asemel jõudsime 2020. aastal läbi
viia viisteist ala. Pidamata jäid kergejõustik ja korvpall.
Kõige osavõturohkemateks aladeks kujunesid darts (noolevise), jahilaskmine, ketasgolf, petank ja mälumäng, kus
osales üle kümne piirkonna.
Suuremate piirkondade arvestuses (elanike arv üle 1300
inimese) olid kõige aktiivsemad, olles osalenud kõigil toimunud aladel, Kaarma (piirkonna spordijuht Tarvo Pihlas) ja Kärla, saavutades kokkuvõttes vastavalt I ja II koha.
Neile järgnes Leisi piirkond.
Väiksemate piirkondade arvestuses (elanike arv alla
1300 inimese), kus eelmisel aastal võistlesid tasavägiselt
Salme ja Mustjala piirkond, oli kõige aktiivsem ja saavutas esimese koha Laimjala piirkond (spordijuht Taimo
Antsaar), teise koha Kihelkonna ja kolmanda Mustjala
piirkond.
On heameel tõdeda, et ka väljaspool Kuressaaret toimub
piirkondades aktiivne sporditöö. Suur tunnustus selle eest
kõigile vabatahtlikele eestvedajatele, kohalikele rahvamajadele ja piirkonna spordijuhtidele. On algatatud mitmeid
uusi ja huvitavaid spordivõistlusi ja liikumisüritusi, mille
jätkumisele vaid edu soovime. Sportlikud tegevused piirkondades on kindlasti need, mis liidavad kogukonda ja
annavad maal elamisele lisaväärtuse.
Sportlikku 2021. aastat!
Aivi Auga

Tulekul Pöide suusasõit
31. jaanuaril toimub Pöide terviserajal Pöide Spordiseltsi ja Saaremaa valla koostöös PÖIDE SUUSASÕIT. Põhidistants 31,5 km,
lühike 11,5 km, lisaks lastesõidud vastavalt vanusele 0,6 km,
1 km ja 1,5 km. Stardid lastesõidule kell 11.30, teised sõidud
kell 12.30 Täpsem juhend valla ürituste, Pöide spordiseltsi FB,
Terviserajad/poideterviserada lehel. Info 504 4274.
OSAVÕTJATE REGISTREERIMINE aadressil: terviserada2@gmail.com Kirjuta osaleja nimi, sünniaasta, distants pikk/
lühike ning piirkond või klubi/ organisatsioon, keda esindatakse.
Numbrite väljastamine Pöide terviserajal alates kl 10.
OSAVÕTUTASU: Eelregistreerimisel, kuni 25.01.2019
keskööni, lühike distants 10€, pikk distants 12€ Perekond (sõltumata osalejate arvust) 20€. Tasuda ülekandega MTÜ Pöide Spordiselts arvele EE212200221048815311. Selgitusse
märkida osavõtja nimi, kelle eest tasutakse. Kohapeal – lühike
distants 15€, pikk distants 20€; perekond (sõltumata osalejate
arvust) 25€.

Sotsiaalosakonna
juhataja Inna Kask
Inna Kask töötab vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajana 11.
jaanuarist.
„Olen sünnilt saarlane, lapsepõlv ja kasvuaast ad mö ö dusid
endises Valjala vallas,
mereäärses Kungla külas,“ tutvustab Inna
ennast. „Mul oli tõeliselt äge lapsepõlv,
kuhu kuulusid kõikvõimalikud maatööd,
aga ka uisutamine läbipaistval merejääl
või suvelõpu lõke sõpradega rannas või
salakohad lugemiseks tamme- või toomingavõras või musttuhat muud põnevat
asja.
Koolis käisin 1.–8. klassini Kallemäe
koolis, sealt edasi SÜG-is. Mõlemad
koolid andsid kaasa mõtlemise mõnu,
õppimise olulisuse ja näitasid kätte teeotsa iseendani. Mu esimene kõrgharidus
on raamatukogundus ja bibliograafia toonasest Tallinna Pedagoogilise Instituudi
kultuuriteaduskonnast, millele järgnesid esimesed tööaastad Saaremaa Keskraamatukogus.
Siis oli kuus aastat tööelu pausi – me
tütred kasvasid ja mina samuti, inimese
ja lapsevanemana. Järgnesid uued kogemused kasvatajana mu enda vanas koolis Kallemäel ja hiljem Kuressaare Väikelastekodus. Neisse aegadesse jääb sotsiaaltöö õpingute algus – bakalaureus Tallinna
Pedagoogilisest Seminarist ja Saare Maavalitsuses töötamise aega magistriõpingud
Tallinna Ülikoolis. Ka esmased juhtimiskogemused sain, töötades Saare Maavalitsuses (Inna töötas maavalitsuse sotsiaalja tervishoiuosakonnas aastail 2000 kuni
2010, algul peaspetsialistina, seejärel
juhataja kohusetäitjana ja juhatajana ning
viimati juhataja asetäitjana sotsiaal- ja tervishoiu alal – toim.).
Edasi viis elu mu Tallinna ja Eesti Töötukassasse, kus alustasin töövahenduskonsultandina, kuid väljaõpet päris lõpuni
ei jõudnudki läbida, enne juba osutusin
valituks uue, avatava büroo juhiks. Aasta
jagu jõudsin olla taaskord uue, kõigi Tallinna ja Harjumaa osakonna üksuste infospetsialiste ühendava tiimi juht. Kokku
kogunes töötukassa kogemuse pikkuseks
ligi kümme aastat, nagu maavalitsuseski.
Eelmise aasta sügisel liikusin Sotsiaalkindlustusametisse teenuste koordinaatoriks. See oli vastloodud uus ametikoht,
mille eesmärk koostöös erihoolekande
ja rehabilitatsiooniasutustega tagada üle
Eesti ühtne, inimõigustest lähtuv teenuste kvaliteet. Nagu terve eelmine aasta tervikuna oli täis ootamatusi ilmselt meie
kõigi jaoks, nii ka minuga. Mul polnud
plaanis uue töö järgi ringi vaadata, kuid
üks mu armas pereliige märkas Saaremaa
Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
korduskonkurssi ning äratas sellega ellu
ammuse soovi ühel ilusal päeval saarele
naasta. Mis oleks parem, kui kõik oma vahepealsel ajal kogunenud teadmised, oskused ja kogemused rakendada oma saare
inimeste heaks niipalju, kui see minu võimuses. Nüüd on see võimalus mulle antud
ja püüan anda endast parima.
Ometi ei ole ritta lükitud töökogemused
ainus oluline osa elust. Kõige olulisem on
perekond ja sõbrad – lähedased ja kallid
inimesed. Tütred on kinkinud mulle uue
uhke rolli – olen kahe lapselapse õnnelik

vanaema! Mu ema ja vennad oma peredega elavad Saaremaal ning loodan ohutumate olude saabudes nendega ka sagedamini päriselt kohtuda. Nii ka sõpradega.“

Sotsiaaltööspetsialist
Kaarma piirkonnas
Helina Ehanurm

11. jaanuarist töötab
vallavalitsuses ka Kaarma piirkonna sotsiaaltööspetsialist Helina
Ehanurm. Helina on
pärit Salmelt, aga viimased ligi kümme aastat elanud Kuressaares.
Oma tööelu alustas ta teenindusvaldkonnas, kuna õppis Kuressaare Ametikoolis
majutusteenindust.
„Pärast ametikooli käisin ka Kuressaare
Täiskasvanute Gümnaasiumi 12. klassis,
et sooritada lõpueksameid, kuna tundsin,
et ametikooli taustast jäi väheks,“ kõneleb Helina. „Seejärel läksin tööle Ionixisse
ning valmistasin lennukikaableid.“
Töö kõrvalt astus Helina Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžisse, oma lõputöö tegi ta
HEV-lastest ning nende kaasamisest kooli.
Paar kuud enne kolledži lõpetamist
Helina abiellus ja ka tööelus tekkis lapse
kasvatamise tõttu paus. „Enne kui hakkasin uuesti tööle kandideerima ja otsima,
mis võiks mulle sobida, läbisin kaks e-kursust. Üks neist oli stressi ning teine motivatsiooni e-kursus. Need tekitasid uuesti
tunde, et tahaks inimesi aidata ning toetada,“ räägib Helina. Seepärast kandideeris
ta ka Kaarma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti ametikohale.
„Soovin Saaremaa vallas töötada, et panustada meie valda, kus ma ise ning ka
minu lähedased elavad,“ tunnistab Helina.

Juhtkonna abi
Kaidi Ottis

Uus aasta tõi Kaidile
uued tuuled – ta lõpetas teenistuse Salme
teenuskeskuse juhataja
ametikohal ja alustas
tööd vallavalitsuses
juhtkonna abina, hakates korraldama vallavalitsuse asjaajamist, protokollima nõupidamisi, koostama erinevaid kirju, vastutama mitmete valla ürituste korraldamise
eest (sh vallavanema ja volikogu esimehe
vastuvõtt), koordineerima vallavalitsuse
meenetega seonduvat ning lahendama
muid jooksvaid ülesandeid.
„Töö on mitmekülgne ja huvitav ning kolleegid on toredad ja abivalmis,“ ütleb Kaidi.
„Suurem osa minu tööelust ongi möödunud administratiivtööd tehes – mulle
väga meeldib korraldada ja organiseerida. Juhtkonna assisteerimise tugevaima
töökogemuse andis kindlasti töötamine
Kuressaares asuvas rahvusvahelises elektroonikatööstuses Ouman Estonia OÜ.“
Kaidi lisab, et Salmel töötatud üksteist
kuud möödusid kiirelt. „Selle aja jooksul
sai tegeletud elanike rõõmude ja muredega,
nõustatud kohalikke ettevõtjaid ja välja käidud mõtteid piirkonnas elu elavdamiseks.
Tutvusringkonda lisandus palju uusi inimesi ja häid koostööpartnereid. Salmele
jäi maha väike armas kollektiiv, kes oli nõu

ja jõuga alati abiks.“
Töövälisel ajal tantsib Kaidi endiselt
segarühmas Varbarööm ning tegeleb näitlemisega Salme Vallateatris ja Taritu Tubateatris. Aeg-ajalt on ta abiks mõne pulma
või juubeli korraldamisel.

Arenduse
peaspetsialist
Anu Teppan

S enine vallavalitsuse juhtkonna abi Anu
Teppan töötab 11. jaanuar ist arendus- ja
kommunikatsiooniosakonnas arenduse peaspetsialistina.
„Olen pikalt panustanud omavalitsuse töösse juhtkonnale
ja teenistujatele tuge andes nii Kuressaare linnavalitsuses linnapea abina kui ka
viimased kolm aastat Saaremaa vallavalitsuses juhtkonna abina,“ kirjeldab Anu
ise. „Kuigi ma oma tööd väga nautisin
ja see pakkus ka piisavalt väljakutseid,
tundsin kasvavat vajadust panustada valla arengutesse sisulisema poole pealt. Töö
arendus- ja kommunikatsiooniosakonnas
tundus loomuliku jätkuna ja hea võimalusena rakendada oma kogemusi, teadmisi ja oskusi valla heaks.“
Arenduse peaspetsialistina on Anu
koordineerida Saaremaa vallavalitsuse kui
maakondliku arenguorganisatsiooni ülesanded, sh Saare maakonna arengustrateegia koostamine, uuendamine ja rakendamine läbi selle tegevuskava ning vastavate
riiklike rahastusmeetmete. Samuti kuulub tema tööülesannete hulka riiklike regionaalarengu toetusmeetmete elluviimise korraldamine ning koostöö tegemine
kohalike, regionaalsete, riiklike ja rahvusvaheliste arendusorganisatsioonidega.
Ka Anu on põline saarlane – sündinud
ja kasvanud Saaremaal. Pärast gümnaasiumi lõpetamist õppis ta Tallinna Tehnikaülikoolis kinnisvara haldamist, seejärel
täiendas end Kuressaare Ametikoolis ärikorralduse erialal ning paar aastat tagasi
lõpetas õpingud taaskord tehnikaülikoolis
halduskorralduse erialal.

Keskkonnataristu
peaspetsialist
Maire Käärid

Seni arendus- ja kommunikatsiooniosakonna arenduse peaspetsialistina töötanud Maire
Käärid on alates 1. jaanuarist keskkonnaosakonna keskkonnataristu
peaspetsialist, tegeledes
jätkuvalt riikliku hajaasustuse programmi
ja Saaremaa valla maapiirkondades elavate
perede elutingimuste parandamise meetmega.
Mairega saab endiselt ühendust telefonidel 5302 2682, 452 5169 ja meiliaadressil
maire.kaarid@saaremaavald.ee.
Ka kodanikke võtab ta endiselt vastu
vallavalitsuse Lossi tänav 1 asuvas majas,
kuid nüüd alumisel korrusel (sisenemine
siseõuest), ja Orissaare teenuskeskuses.
Vajalik on eelnev kokkuleppimine telefonitsi või meili teel.

Saaremaa Teataja
25. jaanuar

Aiajutud
Aia uuendamise 5 etappi

Kai
Ellart

1. veebruar

Kultuurijutud
Elust Tais

Sumalee
Loodus

15. veebruar

Tervisejutud
Uni ja unehäired (veebis)

Krista
Tarlap

Lisainfo ja registreerimine
www.ktg.edu.ee/rahvaylikool
Kontakt: Krista Hallik, 526 9690
rahvaylikool@ktg.edu.ee

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud järgmised
avalikud konkursid
Järelevalveteenistuse
Majandus- ja haldusosakonna
JÄRELEVALVE PEASPETSIALISTI ametikohale
VALLAVARANÕUNIKU ametikohale
tähtajaliseks asendajaks lapsehoolduspuhkuse ajal
Kandideerimise tähtaeg: 31. jaanuar
Kandideerimise tähtaeg: 27. jaanuar
Turismi- ja turundusteenistuse
ARENDUSSPETSIALISTI töökohale
Haridus- ja noorsootööosakonna
Kandideerimise tähtaeg: 8. veebruar
ALUSHARIDUSNÕUNIKU
Saaremaa Vallavalitsuse
ametikohale
VALLAARHITEKTI ametikohale
Kandideerimise tähtaeg: 28. jaanuar
Kandideerimise tähtaeg: 22. veebruar
Ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuHaridus- ja noorsootööosakonna
teenistuse
HARIDUSE PEASPETSIALISTI ametikohale
ARHITEKTI ametikohale
Kandideerimise tähtaeg: 28. jaanuar
Kandideerimise tähtaeg: 22. veebruar
Kandideerimise täpsete tingimuste ja ametijuhenditega saab tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/
toopakkumised.
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Puuetega inimestel on võimalik saada tasuta hambaravi

KÜLAVANEMAD
Vanalõve küla koosolek ja külavanema valimine toimub 11. veebruaril
kell 18 Sakla seltsimajas.
Vallavalitsuse 22. detsembri 2020. aasta istungil kinnitati Lümanda
piirkonna Varpe küla külavanemaks viieks aastaks Kätlin Soon.

2019. aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi
füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestele, kes ise ei suuda
oma suuhügieeni eest hoolt
kanda. Nende inimeste hambaravi eest tasub haigekassa
kogu ulatuses ehk hambaid
saab tasuta ravida kogu elu.
Tasuta hambaravi ei saa aga
kõik puuetega inimesed. Mis
tingimustel saab tasuta hambaravi?
Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi
need puuetega inimesed, kes
ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda ja seda ka
kõrvalisel juhendamisel mitte.
Nende hulka kuuluvad nt inimesed, kellel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismi spektri häire või
muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on hal-

vatud, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad käte
liigutushäired (nt Parkinsoni
tõbi, raskekujuline tantstõbi).
Vajadusel määrab raviarst
(mitte hambaarst) inimesele
õiguse tasuta hambaraviks, sh
narkoosis tehtavaks hambaraviks, ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märkme. Sealt
jõuab info ka riigiportaali
eesti.ee. Kui patsiendil on
riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus, võib
vastuvõtuaja broneerimiseks
pöörduda hambaarsti poole.
Tähele tuleb panna, et tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle hambaarsti
juurde, kellel on haigekassaga
leping ja kes pakub hambaravi
puuetega inimestele. Haigekassa lepinguga hambaarstide kontaktid leiab haigekassa
kodulehelt.

Puuetega inimeste hambaravi Saare maakonnas

HELMEKUU KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
Reedel, 22. jaanuaril kell 13 Kooskäimise tähendus. Kõneleb
Saarte praost Anti Toplaan.
Esmaspäeval, 25. jaanuaril kell 15 Mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Kolmapäeval, 27. jaanuaril kell 13 Minu lapsepõlve jõulud/
näärid. Vestlusringi juhib Elja Parbus.
Reedel, 29. jaanuaril kell 13 Laulureede. Laulame Mariniga
Kihnu Virve laule.
Näitus: Tiiu Saani maalid. Mälestusnäitus.

Hambakliinik

Kontaktid

Märkused

Kuressaare
Hambapolikliinik SA

Põik tn 21,
Kuressaare
Tel: 453 8810

Ratastooliga ligipääs
olemas.

Praks ja Küüts
Hambaravi OÜ

Kuivastu põik 1-1,
Ratastooliga
Orissaare
ligipääsu ei ole.
Tel: 4 545 667 / 53
628 790

A. Randmets
Hambaravi OÜ

Muhu ambulatoorium, Liiva küla,
Muhu vald
Tel: 5178066 /
4598534

City Hambakliinik OÜ Tallinna 16,
Kuressaare
Tel: 53583576

Ratastooliga ligipääs
olemas.

Kuressaare Haigla SA Aia 25, Kuressaare
Tel: 4520121 /
55580849

Narkoosis hambaravi
võimalus vastava
meditsiinilise näidustusega patsientidele.
Ratastooliga ligipääs
olemas.

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
23. jaanuaril kl 19 krimietendus „Kenneth ja Jo“.
Esitaja MustJaAm Tartust. Pilet 7 eurot.
Eikla rahvamaja
Lastering esmaspäeviti kl 17–19, käsitööring
teisipäeviti kl 14–16. Kasutame kõiki enesekaitsevahendeid ja kui oled haige – jää koju!
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
3. veebruaril kl 19 teater RAAAM etendus
„Kapten Mihkel“. Piletid (12 €) müügil Piletimaailm.com ja Kihelkonna rahvamajas.
Fotonäitus „Läbi aja! Saarlased laulu- ja tantsupidudel“, avatud 2. aprillini.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
3. veebruaril kl 10.30 lasteaia hoovis VI
mudilaste talvepidu „Härrake läks teele“. Osalevad Kärla lasteaia rühmad. Tule vaatama!

Ratastooliga
ligipääsu ei ole.

LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
21. jaanuaril kl 19 Tartu teatri Must JaAm krimitükk „Kenneth ja Jo“. Autor ja lavastaja Janno
Puusepp.
LEISI
Pärsama rahvamaja
22. jaanuaril kl 19 TantsuMENÜÜ esitleb: tantsulavastus „Olmeulmad: Sanctum textum*”*pühakude“- omanäoline koreograafiline installatsioon.
Autorid on loonud nelja esineja liikumisest ja
vokaalist skulpturaalse abstraktsiooni ning tulemuseks on salapärane ja visuaalselt lummav tantsurännak. Pilet 5 €. Kohtade arv piiratud.
24. jaanuaril kl 16 Teater Must JaAm esitleb
„Kenneth ja Jo“. Autor ja lavastaja Janno Puusepp.
Mängivad Margus Mankin ja Anne-Mai Tevahi.
Krimipõnevik. Mida teevad inimesed, kellel pole
elus enam midagi saavutada? Mis jääb selles olukorras peale – igavus või mäng? Pilet 7 €.

Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia
kutsub tasuta koolitusele elukestvas õppes
vähem osalenud täiskasvanuid:
INGLISE KEEL KLIENDITEENINDAJATELE (ALGTASE)

(maht 40h) algus 2. veebruaril 2021 kell 17.30.
Koolitaja Merike Kivilo, Kuressaare Gümnaasiumi inglise keele õpetaja ja
täiskasvanute koolitaja
KOOLITUS ON TASUTA!
Registreerimine:
Registreerimine: www.oesel.ee/osilia/?koolituskalender
Info:
:
tel
455
6576, 5551 1922, e-post osilia@oesel.edu.ee või www.oesel.ee/osilia
Info
Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti „Arvuti-, keele- ja
suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes
koolituskeskustes (AKS)” raames (nr 2014-2020.1.06.18-0125)

Mida silmas pidada vastuvõtuaja broneerimisel?
Hambaarsti juurde aega broneerides peab helistaja olema
valmis jagama infot puudega inimese seisundi kohta.
Nt tuleb hambaarstile teada
anda, kas inimene on võimeline hambaarstitooli istuma,
ise suud avama ja kas ta saab
aru arsti jutust. Arsti tasub
teavitada ka sellest, mis puudega inimest ärritab ja rahustab.
Kindlasti tuleb öelda, millal
inimene viimati hambaarsti
juures käis ja millised on olnud eelnevad kogemused. Nt
ei saa lamavat inimest tavalises hambaravikabinetis reeg-

lina ravida ja seda tuleb teha
hoopis haiglas.
Puuetega inimese abistajal
tasuks hambaarsti vastuvõtule kaasa tulla, et ta saaks vajadusel arstiga suhelda, oma
inimest toetada ja aidata.
Saare maakonnas pakuvad
puuetega inimestele tasuta
hambaravi viis kliinikut. Kliinikud leiab haigekassa kaardilt www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile.
Juhul kui puuetega inimese
kliinikusse toimetamiseks on
vaja kasutada invatransporti,
tuleks ühendust võtta kohaliku vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes aitab seda organiseerida.

Invatransport Saare maakonnas

Sotsiaaltööspetsialistid
Saaremaa vallas:
• Kuressaare ja Kudjape piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 452
5058, 524 6243;
• Kuressaare ja Kaarma piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 452
5055, 5306 9517;
• Torgu piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 452 5165, 5910
8403;
• Salme ja Nasva piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 5915 1803;
• Kärla ja Randvere piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 529 6067;
• Lümanda ja Kihelkonna piirkonna sotsiaaltööspetsialist, tel 452
5140, 5750 2452;
• Mustjala ja Eikla piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 452 5153,
5191 2715;
• Leisi piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 452 5148, 5343
6289;
• Orissaare piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 452 5175,
53340903;
• Pöide ja Laimjala piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 452 5159,
5386 1279;
• Valjala piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 452 5168, 5450 2187;
• Pihtla ja Muratsi piirkonna sotsiaaltööspetsialist tel 452 5156,
5332 7274.
Veebilehekülg www.saaremaavald.ee/uldinfo
Muhu vallas:
• Koduhooldustöötaja tel 53563180, www.muhu.ee
Ruhnu vallas:
• Sotsiaaltöötaja tel 453 3816, ruhnu.ee

Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee
LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
23. jaanuaril kl 15 teater Must JaAm Janno
Puusepa etendusega „Kenneth ja Jo“. Pääse 7 €
müügil enne etendust kohapeal.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
29. jaanuaril kl 19 tantsuetendus „Olmeulmad“.
5. veebruaril kl 19 Salme Vallateatri etendus
„Saar“.
SALME
Salme rahvamaja
22. jaanuaril kl 19 krimipõnevik „Kenneth ja Jo“
harrastusteatrilt Must JaAm. Pääse 7 € kohapeal.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
Esimesel korrusel Sigrid Osa fotonäitus „Püütud unenäod“, avatud 30. jaanuarini.
Saalis Eesti Lasterikaste Perede Liidu koos-

tatud fotonäitus „Naise elu lõuend“, avatud
9. veebruarini.
Kuressaare Raegalerii
Eesti Looduskaitse Seltsi kunstikogu valiknäitus „Jaan Eilarti hoitud maailm“, avatud 13.
veebruarini.
Kuressaare Teater
21. jaanuaril kl 19 Kuressaare Muusikakool 70
kontsertsari. Kärt Männa ja Greete Paaskivi.
23. jaanuaril kl 12 lasteetendus „Kes on Punamütsike?“
30. jaanuaril kl 19 komöödia „Shakespeare’i
kogutud teosed“.
4. veebruaril kl 19 MTÜ R.A.A.A.M külalisetendus „Kapten Mihkel“.
Liikudes Tervemaks 2021 jaanuari etapid:
27. jaanuaril Tund Spordikeskuses
Täpsem info www.saaremaaspordikool.ee või küsi
lisa telefonil 52 75 340 (Ulvi Moks).

Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia
kutsub tasuta koolitusele elukestvas õppes
vähem osalenud täiskasvanuid:
TOIMETULEK KONFLIKTIDEGA
(maht 16h) algus 19. veebruaril 2021 kell 17.00.
Koolitaja Kaja Puck, psühholoog ja täiskasvanute koolitaja
KOOLITUS ON TASUTA!
Registreerimine:
Registreerimine: www.oesel.ee/osilia/?koolituskalender
Info:
Info: tel 455 6576, 5551 1922, e-post osilia@oesel.edu.ee või www.oesel.ee/osilia
Koolitus
toimub
Eesti
Vabaharidusliidu
projekti
"Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020"
raames (nr 2014-2020.1.06.16-0062).
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TRÜKIARV:
14 050

Saaremaa Teataja

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

21. jaanuar 2021

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

