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Valime üheskoos Kahni keskusele asukohta

S

aaremaa vallavalitsus koos heade partneritega on planeerimas Kuressaarde
Louis Kahni keskust. Eelmisel aastal
esitati Riigikogu kultuurikomisjonile ettepanek lisada kavandatav kunstide kohtumise
paik riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimistusse. Keskuse projekt valiti üheteistkümne
parima hulka ning sel aastal jätkub töö keskuse
idee ja selle jõudsa arendamisega. On aeg Eesti
juurtega USA arhitekt „koju tagasi tuua“ ja
märkida tema isikut, elu ja loomingut sünnipaigas jäädavamalt.
Soovime, et keskus oleks tõeline arhitektuuriline maamärk. Erilist rõhku pööratakse
planeeritava hoone ilmele ning mõjule nii seest
kui ka väljast. Keskus peaks toimima sünergias
olemasoleva linnaruumiga, pakkudes samaaegselt seniolematut avaliku ruumi kogemust.
Kuhu aga rajada selline kunstide kodu ja
erinevate kultuuride kohtumispaik? Kahni
keskuse projektimeeskond on välja valinud
mõned keskusele sobivad asukohad, mille osas
palume vallaelanike eelistusi.
MERIKOTKA TÄNAV 2
Tuulte Roosis asuv kinnistu on mitmekülgne
suur ala, kus on unikaalne võimalus kasutada planeeritavates lahendustes jõge ning selle
kallast. Keskuse vaated merele oleksid saarele
iseloomulikud ning vaade Kuressaare lossile
avaneb harjumuspärasest erineva nurga alt.
Keskuse asukoht oleks vaid kiviviske kaugusel paljudest suurematest spaadest, olemasolev kergliikluse taristu ja rajatav Aia tänava
läbimurre kutsub keskust väisama jalutades või
rattaga.
STAADIONI TÄNAV 9
See asukoht hõlmaks staadioni kõrvale jäävat
osa, kus sünergia merega pakuks arhitektuuriliselt nii loomingulisi lahendusi kui ka väljakutseid. See on juba praegu armastatud paik,

Lasteaedade
töökorraldus suvel

J

uulis on Kuressaare teeninduspiirkonna
lastele loodud suverühm Ristiku lasteaeda ja Leisi piirkonnas Pärsama lasteaeda.
Kuressaares jääb 21. juunist kuni 3. augustini laste vastuvõtuks avatuks Kuressaare Ristiku Lasteaed. Leisi piirkonna lastele on koht
tagatud Pärsama lasteaias alates 25. juunist
kuni 8. augustini. Vajadusel ka kauem, kuni
Pärsama lasteaia Leisi rühmade remondi lõpuni. Lisaks Leisi rühmadele saab uue näo sel
suvel ka Kaali Lasteaed, kuhu tänu ruumide
laiendamisele tekib lasteaiakohti juurde.
Suverühmad komplekteeritakse taotluste
alusel, mida vanemad saavad esitada Saaremaa valla hariduse registris 1. maist kuni
31. maini. Lapsevanemale, kes on taotlenud
lasteaiakohta suverühmas, säilib osalustasu
kohustus ka juhul, kui laps lasteaias ei viibi.
Teised lasteaiad on hoolekogude otsuste
alusel kollektiivpuhkustel:
Lasteaed
1.

Kristel Peel ja Maria Ruubas ühes Louis Kahni keskuse võimalikus asukohas – Tuulte Roosis Merikotka tänav
2 kinnistul. Taamal paistab Kuressaare loss, mille mõjutusi on tunda selle maailmakuulsa arhitekti loomingus.
FOTO: Irina Mägi

kuhu keskuse loomine lisaks uue funktsiooni
ning arendaks rannaäärt veelgi. Asukohta
Kuressaare lossi vahetus läheduses võib pidada ka Kahni loomingu algallikaks, on ju Louis
Kahn ise öelnud, et tema töödes on mõjutusi
Kuressaare piiskopilinnusest. Ilusa ja mõõduka jalutuskäigu kaugusel nii kesklinnast kui ka
külaliste seas armastatud majutuskohtadest.
KESKLINNA PIIRKOND
Mõttena on läbi käinud ka keskuse rajamine Saaremaa vallavalitsuse Tallinna 10 maja

Mis on Louis Kahni keskus?
See on kunstide kodu, kus fookuses on aastaringne mitmekülgne ja rikkalik kultuurikogemus nii kohalikele elanikele kui ka saare külalistele. Kultuurne kohtumispaik, kus võimalus meeldivalt ning sisukalt
aega veeta. Olgu nendeks siis moodsad kunstinäitused, põnevust pakkuvad kultuurisündmused, piire
nihutav kehakunst või hoopis uuenduslik kombinatsioon neist kõigist.
Planeeritavasse keskusesse on mõeldud isikuarhiiv Kahni pärandi tutvustamiseks ja säilitamiseks,
paindlike ruumilahendustega näitusepinnad ja kontserdisaalid. Muu hulgas oleks keskuses ka koht residentuuri läbiviimiseks, kus arhitektuuri üliõpilased saaksid üksteiselt õppida ja kogemusi edasi anda.
Kahni keskus võimestaks aastaringse kultuuriturismi arengut, pakkudes leevendust sesoonsusele,
kus suvine kõrghooaeg vaheldub talvise vaikeluga.

ja Kultuurikeskuse vahetusse lähedusse. Võib
küsida, kuhu siis veel ehitada märgiline keskus
kui mitte Kuressaare linna südamesse, mis annaks kesklinna piirkonnale sootuks uue ilme.
Kerge ligipääsetavus pakuks külastajatele nii
lähedalt kui kaugelt mugavust keskuse külastamisel. Louis Kahn ning tema pärand ei saaks
siin vist küll kellelgi meelest minna.
Olenemata lõplikust asukohast on meie soov,
et keskust ümbritsev paik oleks inspireeritud
Kuressaares sündinud Kahni isikust, loomingust ja ideedest. Kutsume kõiki kaasa mõtlema –
külasta aadressi www.bit.ly/kahnikeskus, kus
on kaart Kahni keskuse võimalike asukohtadega, millele saad oma hääle anda. Juhul, kui sinu
asukoha-mõte ei ole kaardile kantud, siis tee
julgesti ettepanek kommentaaridesse.
Jääme ootama 1. maini teie mõtteid ja ettepanekuid, kuhu sobiks rajada Louis Kahni keskus – kunstide kodu!
Maria Ruubas
turundusjuht
Kristel Peel
kultuurinõunik
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Aste Lasteaed
„Mõmmik“
Kaali Kool
Kahtla Lasteaed-Põhikool
Kihelkonna Kool
Kuressaare
Ida-Niidu
Lasteaed
Kuressaare Pargi
Lasteaed
Kuressaare Rohu
Lasteaed
Kuressaare Tuulte
Roosi Lasteaed
Kärla Lasteaed
Lümanda KaruKati Lasteaed
Mustjala Lasteaed-Põhikool
Orissaare Lasteaed „Päikesekiir“
Pihtla Kool
Pärsama Lasteaed
Salme Lasteaed
Tornimäe
Lasteaed
Valjala Lasteaed

Kollektiivpuhkuse
periood
05.07. – 16.07.2021
01.07. – 31.07.2021
01.07. – 31.07.2022
01.07. – 31.07.2021
21.06. – 03.08.2021
21.06. – 03.08.2021
21.06. – 03.08.2021
21.06. – 03.08.2021
05.07. – 20.07.2021
05.07. – 18.07.2021
28.06. – 11.07.2021
01.07. – 16.07.2021
01.07. – 03.08.2021
25.06. – 08.08.2021
01.07. – 31.07.2021
01.07. – 31.07.2021
01.07. – 18.07.2021
Maarja Pildre
alusharidusnõunik

The Barry Foundation toetab
vähekindlustatud peresid

Heategevuslik The Barry Foundation MTÜ,
mille eesmärk on aidata majanduslikult
vähekindlustatud Saaremaa perede lapsi ja
noori, pöördus vallavalitsuse poole pakkumisega soetada distantsõppeks vajaminevaid arvuteid ja toetada peresid toidupakkidega.
Saaremaa abivallavanem Marili Niits selgitas, et MTÜ on vallaga ka varem koostööd
teinud ja fondipoolsest toetusest on saanud
abi paljud pered. „Oleme väga tänulikud
The Barry Foundationi panusele. Seekordse
koostöö raames osteti kuus arvutit, mis kindlasti leevendavad distantsõppe kitsaskohti, ja
110 last 49 perest said täiendavad toidupakid.
Toidupakid komplekteeriti fondi ja Coopi
koostöös ning perede leidmisel ja teabe jagamisel toetas valla lastekaitseteenistus,“ sõnas
Niits.
Vallavalitsuse IT-juhi Anu Tanila sõnul
valiti koos välja sobiv arvutimudel ning hea
koostööpartneri HM Saare OÜ abiga jõudis kuus uut sülearvutit selle nädala alguses
kohale. „Vallavalitsus jagas eelnevalt koostatud nimekirja alusel arvutid koolidele ja koolide kaudu laenatakse need peredele.“
Saaremaa Teataja
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Koostamisel on
vesiviljeluse analüüs
Saaremaa vallavalitsus koostöös Hiiumaa vallavalitsuse ja
sihtasutusega Saare Arenduskeskus on tellinud Euroopa
Sotsiaalfondi rahastuse toel vesiviljeluse analüüsi kala-,
karbi- ja vetikakasvatuseks, arvestades rahvusvahelise
kogemusega. See võimaldab võtta Lääne-Eesti regioonis
aktiivse rolli lahenduste jaoks, mis vastavad merelistele
tingimustele ja võimalustele.
Arvestades Läänemere toitaineheitmete ranget regulatsiooni, on võimalus rajada kaasaegne vesiviljelus nii maismaal kui ka meres. Võimaluste väljatoomine motiveerib
piirkonna ettevõtteid, investoritele saab anda vastused
regulatsioonide ja kasvutingimuste kohta. Tänapäevased suuremahulised kasvandused Läänemeres seni Eestis
puuduvad.
Analüüsi põhieesmärk on võimaldada saarte ettevõtetel
edu saavutada ja kasutada juba tõestatud tehnoloogiaid,
mida tuleb kohandada Eesti tingimustele ja nõuetele. Käsitletakse ka Läänemere potentsiaali, tööhõivet, haridust,
kalade tervise toetamist, kaasnevate toodete turgu, kestlikkust ja keskkonnaprobleeme. Analüüsitakse, milliseid
vesiviljeluslahendusi saab kohandada meie oludele, arvestades kehtivaid lubade regulatsioone, jäätmepiiranguid,
ilma- ja mereolusid.
Soovitatakse meile sobivaid uudseid lahendusi, sealhulgas kala-, karbi- ja vetikakasvatuse koosmõjust tulenevat
keskkonnaefekti ning meretuuleparkide kasutamist vesiviljeluseks.
Analüüsi koostab vallavalitsuse poolt läbiviidud hanke tulemusena Norra ettevõte Aquaconsulting Senstad
koostöös Eesti Merebioloogia Ühinguga. Norra firmal
Aquaconsulting Senstad on üle 25 aasta kogemust vesiviljeluse analüüside ja eksperthinnangute tegemisel.
Analüüsi tulemusi on plaanis esitleda 1. juulil Kuressaares toimuval sinimajanduse konverentsil.
Sulev Alajõe
SA Saare Arenduskeskuse Lääne-Eesti investorkonsultant

VOLIKOGU
26. märtsi 2021 volikogu istungil
Enne volikogu istungit tutvustas rahandusministeeriumi
regionaalhalduse osakonna nõunik Siim Orav volikogu
liikmetele Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringut
ja selle ajakava ning abivallavanem Jaan Leivategija vastas
volikogu liikmete Madis Kallase, Mart Undresti ja Jaanus
Tamkivi küsimusele.
Volikogu liige Vello Runthal esitas üheksa volikogu liikme ühispöördumise, milles tehti vallavalitsusele ettepanek
astuda tagasi valla kultuuri- ja spordiosakonnas toimunud
avaliku raha väärkasutamise tõttu.
Istungil:
• otsustati Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam baasil luua Saaremaa Noorsootöö Keskus, mille koosseisus jätkavad Kuressaare Avatud Noortekeskus
Noortejaam, Lääne-Saare Avatud Noortekeskused (Kärla, Aste, Lümanda noortekeskused), Orissaare Avatud
Noortekeskus ja rahvamajade juures tegutsevad noortekeskused (Valjala ja Tornimäe), et korraldada ja arendada
noorsootööd kogu Saaremaa valla haldusterritooriumil.
Keskus alustab tööd 1. septembril 2021.
• kinnitati loodava Saaremaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus.
• otsustati liita Saaremaa Toetava Hariduse Keskusega Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus ning Kuressaare
Perekodu alates 1. jaanuarist 2022, et pakkuda Saaremaa
erivajadusega lastele ja nende peredele kompaktset, ühise
eesmärgi nimel töötavat haridus- ja sotsiaalvaldkonna
tuge.
• kinnitati Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus.
• viidi läbi Saaremaa valla 2021. aasta I lisaeelarve, kogumahuga 4 636 127 eurot, I lugemine ja suunati see II
lugemisele.
• võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Liiküla
Merekivi detailplaneering Mustjala piirkonnas.
• tunnistati osaliselt kehtetuks Läätsa külas Kala detailplaneering Kala katastriüksuse osas Salme piirkonnas.
• tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 27. mai 2008. a korraldusega nr 318 kehtestatud „Kivi
tn 5 detailplaneering“ Kivi tn 5 kinnistu osas.
• algatati Atla külas Elda vaatluspunkti detailplaneering
ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lümanda piirkonnas.
• anti nõusolek vallavara otsustuskorras võõrandamiseks AS Kuressaare Soojus aktsiakapitali suurendamiseks
mitterahalise sissemakse teel.
• abivallavanem Helle Kahm andis ülevaate revisjonikomisjoni 20. mai 2020. a aktiga tehtud ettepanekute täitmisest Saaremaa Spordikoolis.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

1. aprill 2021

Täna avaneb KOP-i kevadvoor
Koha li ku omaa lgatus e prog rammi
(KOP) 2021. aasta kevadvoor on avatud
1. aprillist kuni 30. aprilli kella 16.30-ni.
Programmi eesmärk on tugevate ja
omaalgatusel põhinevate kogukondade
tekkimine ja püsimine. Programmi tegevusi rahastatakse riigieelarvest „Regionaalpoliitika programm 2021–2024“ vahenditest, aidates saavutada üldeesmärki
– inimestel on kõikjal Eestis kättesaadavad
tasuvad töökohad, kvaliteetsed teenused ja
meeldiv elukeskkond.
Võrreldes varasemaga on programmi
määrus läbinud 2021. aastal mõningaid
muudatusi. Eesmärgiga tagada KOP-i
ühetaoline elluviimine kõigis Eesti maakondades toimub toetuse taotlemine alates 2021. aastast e-toetuse keskkonnas,
mis võimaldab kergemini koondada programmi rakendamise üldisi andmeid ning
korraldada menetlust koordineeritumalt.
Samuti võimaldab see toetuse andjal hinnata vahetumalt programmi rakendamist
ja tulemusi.

Muutunud ei ole toetatavad tegevused ja
toetuse suurus. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise
(meede 2) suunitlusega projektidele.
Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi,
millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama
koostöö tekkesse.
Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi,
millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste
pakkumisse.
Meetmes 1 esitatud projekti maksimaalseks toetussummaks on 2500 eurot ja
meetme 2 puhul 4000 eurot. Minimaalne
omafinantseeringu määr on jätkuvalt 10%
projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.
Toetuse taotlejaks saavad olla küla, ale-

viku, alevi, valla, linna või asumi huvides
tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus
ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei
moodusta rohkem kui poole. Samuti saavad osaleda avalikes huvides tegutsevad
sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku
omavalitsuse või riigi osalusel ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem
kui poole.
Toetust antakse kaks korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Täpsemat
infot programmi tingimuste ja kevadise
taotlusvooru kohta saab 7. aprillil kell 15
toimuval infopäeval (veebis) või Saaremaa
valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/
kohaliku-omaalgatuse-programm.
Lisainfo saamiseks võib pöörduda Saaremaa vallavalitsusse: Anu Teppan, tel 452
5180, anu.teppan@saaremaavald.ee; või
SA-sse Saare Arenduskeskus: Helje Pent,
tel 452 0573, helje@sasak.ee.
Anu Teppan
arenduse peaspetsialist

Algab KG ujula ja spordiruumide rekonstrueerimine
Täna, 1. aprillil algab Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide renoveerimine, mille käigus saavad ujula ja
võimla abiruumid uue näo ning rajatakse
ventilatsioonisüsteem ka võimlale.
Ujula ja võimlakompleksi ventilatsiooniruum ehitatakse neljandale korrusele
peegli- ehk tantsusaali kohale (kus praegu
on katus) ning sellega koos lahendatakse ka vihmavee ärajuhtimine ujula-spordisaali hooneosalt koos talveaia katusele
tuleva sademeveega.
Praegusest ventilatsiooniruumist saab
ümberehituste käigus multifunktsionaalne liikumislabor liikumisõpetuse tundide läbiviimiseks. Nimelt muutub tulevase
Nooruse kooli kehalise kasvatuse õppeaine nimetus liikumisõpetuseks.
Praegu asub kooli jõusaal pimedas keldris. Uus ühine ruum – liikumislabor – on
suurem ja kõrgem. Teise korruse spordisaali amortiseerunud olmeruumid ehitatakse ümber.
„Tööde peamine eesmärk on saada tulevase Nooruse kooli spordirajatistele rohkem õhku, ruumi ja valgust,“ ütles ujula

juhataja ja kooli kehalise kasvatuse õpetaja
Juhan Kolk.
Oma praeguse ilme sai KG ujula 2001. ja
2006. aastal kahes etapis toimunud ehitustööde käigus. Kui pärast kooli avamist tuli
ujulal ilma suurema remondita hakkama
saada 22 aastat, siis nüüd on uue basseini
ehitamisest möödunud 20 aastat ja viimasest abiruumide remondist 15 aastat.
Ehitustööde käigus paigaldatakse ka
kooli peasissekäigu trepile invatõstuk.
Rekonstrueerimistööd lähevad koos
omanikujärelevalvega maksma 1 002 000
eurot.
Raha tuleb vabariigi valitsuse kohalikele
omavalitsustele riigi lisaeelarvest eraldatud miljonitest, mis on mõeldud koroonaviirusest tingitud kriisi tagajärgede leevenduseks ja majanduse turgutamiseks.
Ehitajaks on vastavalt hankele Arens
Ehitustööd OÜ/Dreibau OÜ. Omanikujärelevalvet teeb Ösel Consulting OÜ.
Tööd peavad olema valmis tänavu
30. septembriks.
Saaremaa Teataja

KOMMENTAAR
Urmas Treiel
haridus- ja noorsootöö
osakonna juhataja
Nooruse kooli spordikompleksi rekonstrueerimine on samm edasi Nooruse ja
Tervisepargi piirkonna tervikliku aktiivse
tegevuse ala väljaarendamise suunas.
See annab koolile oluliselt laiema võimaluse kujundada noortel aktiivset ja
tervislikku eluviisi. Samas loob ka võimaluse kujundada piirkonnast atraktiivne laagrite ja rekreatsiooni keskkond nii
saarlastele kui ka meie külalistele.
Tervisepargi ja Nooruse rekreatsioonialal asuvad Tervisepark, Nooruse kooli
staadion, jalgpalliväljakud, kavandatav
sisehall, rekonstrueeritav ja kaasaegse
keskkonnaga spordiplokk ning kavandatavad eriotstarbelised välitegevuse
väljakud.

Esitada saab taotlusi huvihariduse toetuseks
Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava
toetuse taotlusi saab esitada Saaremaa
Vallavalitsusele kuni 13. aprillini. Taotlusi
saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas.
Toetust eraldatakse huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja kaasaegsete
meetodite rakendamiseks huvihariduse ja
huvitegevuse pakkumisel. Toetuse jagamise eesmärk on muuta huvitegevus ja huviharidus võimalikult paljudele noortele
kättesaadavaks.
Prioriteediks on tegevused, mis loovad
osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad põhikooliealisi õpila-

si; toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist; seovad mitteformaalõpet ja
formaalharidust. Toetatakse ka vahendite
soetamist.
Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite soetamine ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulude eest tasumine.
Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja vallavalitsuse
hallatavad asutused.
Käesoleva taotlusvooru summa on
75 000 eurot. Ühe taotluse minimaalne

taotletav toetussumma on 300 eurot ja
maksimaalne toetussumma 3000 eurot.
Ühest asutusest rahastatakse kokku maksimaalselt nelja projekti.
Toetuse kasutamise aeg on kuni
31.05.2022 ning projektides ei ole nõutav
omaosalus.
On oluline, et varasematest projektivoorudest saadud toetustele on esitatud
aruanne või pikendamise taotlus.
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/huvihariduse-toetus, lindia.lallo@saaremaavald.
ee, tel 4525 5069.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Kultuuri- ja spordiosakonna esimesed taotlusvoorud on lõppenud
Ootasime kõiki mittetulundusühinguid
(MTÜ), sihtasutusi (SA) ja seltsinguid
taotlema projektidele, mis rikastavad
Saaremaa kultuurielu, toetust 15. veebruarist kuni 12. märtsini. Hindamiskomisjon jagas toetusi summas 30 000
eurot ning maksimaalne toetus taotleja
kohta oli 1500 eurot. Laekus 50 projekti
kogusummas 61 742,06 eurot. Toetusvooru laekusid tõeliselt tugevad ideed,
mis panustavad kõik omal moel saare

kultuurielu mitmekesistamisse ja rikastamisse, mistõttu oli hindamiskomisjonil keeruline otsusteni jõuda. Tulemused
edastatakse taotlejatele aprilli esimestel
nädalatel.
Sporditoetuste vooru olid oodatud kõik sündmused ja tegevused, mis
parendavad Saaremaa inimeste vaimset
ja kehalist tervist ning rikastavad aktiivse eluviisi võimalusi. Ideid ja taotlusi sai esitada 22. veebruarist kuni

19. märtsini. Õigeaegselt laekus 65 projekti kogusummas 69 376 eurot. Hindamine oli keeruline, sest kogu toetusvooru
eelarve on 25 000 eurot. Hindamiskomisjon toimus 29. märtsil ning taotlejaid teavitatakse tulemustest aprillikuu
jooksul.
Spordiprojektide toetuse II taotlusvoor
toimub 30.08.–16.09.2021 ja kultuuriproj e kt i d e to e tu s e I I t a ot lu s vo or
6.09.–23.09.2021.

Külaeluprojekte toetatakse 35 000 euroga
8.–25. veebruarini oli avatud külaelu edendavate projektide esimene taotlusvoor kogueelarvega 35 000 eurot. Tähtaegselt esitati
81 taotlust kogusummas 70 208 eurot ja
vooru tingimustele vastavaid taotlusi oli 78.
Hindamine toimus vooru väljakuulutamisel avaldatud kriteeriumide järgi ning
toetuse jagunemise aluseks sai hindamisel
moodustunud pingerida. Vastavalt toetusvooru prioriteetidele olid eriti teretulnud

külamajade ja -platside investeeringute ja
haldamisega seotud projektid, lastele ja
noortele suunatud tegevused ning väliüritused.
Toetuse suurus ühe taotleja kohta on
kuni 1000 eurot ja nii võis juba enne vooru
avamist öelda, et rahastuse saab vähemalt
35 projekti. Vallavalitsus kinnitas vooru
tulemused 30. märtsi istungil: täismahus
toetuse saab 33 projekti ja osalise toetuse

11 projekti. Seega saab tuge kokku 44 kogukonda – üheksa seltsingut ja 35 MTÜ-d.
Pingerea järgi jäi 34 taotlust toetuspiirist
kahjuks allapoole, ehkki tegu oli samuti
väga heade projektidega.
Järgmisteks sarnasteks toetusvõimalusteks on 30. aprillini avatud kohaliku
omaalgatuse programm ja külaelu edendavate projektide teine taotlusvoor, mis
avaneb mai lõpus.
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Eelmisel reedel pani Kuressaare spordikeskuses üle 20 vabatahtliku hommikust õhtuni kokku 2500 kingitust, igaühes kotike
taimeteed, purgike mett ja kiri heade soovidega. FOTO: Irina Mägi

Saarlased tegid kingituse meditsiinitöötajatele

T

äpselt kolme nädala eest õhku visatud
mõte teha kingitus COVID-viirust ravivatele meditsiinitöötajatele sai tõelise
kodanikualgatusena organiseeritud üleskutseks „Hea tee teeb head“.
Plaan sai paika – kingime pealinna kiirabidele ja COVID-osakondadele sanitaridest
arstideni igaühele pakikese taimeteed, väikese meepurgi ning kaardikese-kirjakese hea
sõnumiga. Mäletame ju siiani soojalt, kuidas
eelmisel kevadel mõeldi mandril väga palju
meie peale, kui Saaremaa lukku läks. Nüüd
oli käes aeg tunnustada saarlaste poolt neid,
kellel praegu on seoses COVID-pandeemia
olukorraga väga raske.
Vaja oli kokku saada 2500 kinkepakki
Üsna ruttu sai selgeks, et vaja läheb ligi 2500
kinkepakki ja üleskutse teinud meeskond vaatas üksteisele otsa – kas see on võimalik ära
teha? Esimesena oli kindel, et kotikesed saavad Saaremaa nobedate näppudega käsitöö-

listel õmmeldud. Tuli ka sõnum, et Saaremaa
Mesinike Liidu kaudu Saaremaa Ehtne Toode
märgikandja Joel Pukk kingib 2500 kauni sildiga meepurki.
Taimeteed lootsime aga kokku saada saarlastelt. On ju paljudel möödunud suvel korjatud teekraami kodus veel varuks. Kui saabusid
esimesed pakikesed, oli rõõm suur – üleskutset on märgatud. Peast käis läbi mõte, et kui
vajalikku kogust kokku ei saa, teeme suured
pakid osakondadele. Ent siis tuli pakke veel ja
veel ja veel. Ühtäkki tekkis tunne, et saamegi
vajaliku hulga teematerjali kokku. Ja nii oligi.
Reedel, 26. märtsil, kui teenuskeskuste juhid kogutud kraami Kuressaare spordikeskusesse tõid, oli pilt selge – jätkub nii Kuressaare,
Tallinna kui ka teiste suuremate haiglate ja
kiirabide COVID-töötajatele. Saarlane tõesti
oskab teha head!
Veidi üle 20 vabatahtliku pani maratonpäeva jooksul hommikust õhtuni kokku kõik
2500 kingitust, igaühes kotike taimeteed, pur-

Mis mõjutab kogukondade heaolu?

K

ogukondade heaolutunne on seotud
paljude teguritega, kuid üheks peamiseks mõjutajaks on suhted kohaliku
omavalitsusega.
Möödunud nädalal, 25. märtsil toimus
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant eestvedamisel veebikonverents „Kogukonna roll
ja võimalused kohalikus omavalitsuses“, kus
jäi kõlama, et üleüldise heaolutunde ja parema elukeskkonna võti peitub kogukondade
mõtestatud kaasamises. Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Ivika Nõgel tõdes, et lisaks
eestvedajate aktiivsusele on määrav tähtsus
just kogukonna ja kohaliku omavalitsuse
vahelistel suhetel ja suhtlusel.
Saaremaa jaoks on see teema ülimalt päevakajaline, sest koostamisel on valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava. Tuleval
esmaspäeval, 5. aprillil toimub töögrupi esimene ametlik koosolek, kuid eeltöö on käinud alates jaanuarist.
Mul on väga hea meel, et tänu Saarte Koostöökogu projektile „Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele“ oleme saanud
Ivika Nõgeli nõu ja abi kasutada ka Saaremaa
kogukondade arvamuste ja ootuste kaardistamisel. Kogukondade küsitlus ja sellele
järgnenud arenguseminar on valdkondlikule
arengukavale andnud kindlad lähtekohad ja
nii on ka peamised võtmeteemad selgelt välja
joonistunud. Külaliikumise vaatest on Saaremaa üks Eesti kõige aktiivsem piirkond, seega
on põhirõhk kaasamise, toetamise ja koostöö
ühtsete sihtide seadmisel.
Mis on hästi ja mis halvasti?
Kogukondade küsitlusele saime 125 vastust ja
vastajaid oli kõigist Saaremaa piirkondadest.
Valdavalt oli tegu külaseltside esindajatega,

kuid kogukondlikku tegevust on teisteski
valdkondades.
Saaremaa kogukonnaelu tugevustena toodi esile, et meil on palju tegusaid eestvedajaid, maaelu on muutumas populaarsemaks
ja kogukondadel on palju uuenduslikke ideid.
Rõõmu teevad koos tegutsemine, kogukonnatunne ning õnnestunud algatused ja projektid. Kogukonna arengut pidurdavate asjaoludena on läbiv, et töö- ja pereelu kõrvalt napib
aega, rahastuse saamine on keeruline, ühistegevuste suhtes on tunda passiivsust ja koostöö kohaliku omavalitsusega on nõrk.
Viimane mõte toob ringiga tagasi loo alguse
juurde – mida kohaliku omavalitsuse töös parandada, et kogukondade heaolu kasvatada?
Küsitluse vastustes tõdetakse, et vallavalitsus
on teel avatud partnerluse poole, kuid enamasti on initsiatiiv siiski kogukonnapoolne. Heast
küljest märgitakse erinevaid rahastusvõimalusi, kuid toetuse osas oodatakse süsteemsust ja stabiilsust. Osavalla- ja kogukonnakogusid peetakse põhimõttelt igati heaks,
kuid leitakse, et nende õige potentsiaal on tegelikult kasutamata ja kohalikul arvamusel
pole vajalikku kaalu.
Parandamiskohaks on ka infovahetus ja
kaasamine ning ootusteks erinevad ümarlauad, infopäevad, meililistid ja võimalus
tervet valda ühendavate huvikogukondade
tekkeks. Arvestades, et Saaremaa vald on
territooriumilt Eesti suurim omavalitsus, tajutakse, et vallavalitsus jääb kogukondadest
kaugele ja kindlasti on ootus just inimliku
kontakti järele.
Olen veendunud, et kitsaskohtade teadvustamine ja tunnistamine on eelduseks, et leida
paremaid lahendusi ja nii annab ka eespool
lühidalt kokku võetud küsitlus mittetulun-

gike mett ja kiri heade soovidega. Ühtekokku
sai neist 125 kasti headust. Esmaspäeval viidi kingitused Kuressaare haigla töötajatele ja
teisipäeval viide pealinna meditsiiniasutusse.
Pealinna sõideti Riho Räime bussis – mees
pakkus üleskutsest kuuldes ise korraldajatele
abi.
Üle 350 teetaimede tooja ja heategija
Kuigi see ettevõtmine sai alguse nelja inimese
jutuajamisest, oli nii palju toetajaid ja abilisi, et kõiki ei jõuaks üles lugedagi. Ainuüksi
teetaimede toojaid oli üle 250, koos kottide
õmblejate ja teiste abilistega oli kokku üle 350
heategija. Iga inimese panus – ükskõik kui
väike see ka ei tundunud – oli nii oluline ja
vajalik, et oleme üdini tänulikud!
Kusagil Eestimaal aga juuakse 15 000 tassi
teed meega ja mõistetakse, et neist hoolitakse
väga.
korraldajate nimel
Käthe Pihlak

dustegevuse ja külaelu arengukava koostajatele ausa pildi, millest alustada ja millises
suunas liikuda.
Saadud tagasiside järgi on Saaremaa kogukonnaelus võtmevaldkondi neli ja just neist
lähtuvalt saame seada arengukava strateegilised eesmärgid koos alaeesmärkidega. Esiteks
suhted kogukondade ja vallavalitsuse vahel,
sealhulgas kaasamine, infovahetus, tunnustamine, piirkondade arvamusega arvestamine.
Teiseks kogukondade toetamine, mis annaks
kindlustunnet ning oleks motiveeriv ja õiglane. Kolmandaks noore põlvkonna aktiivsem kaasamine – noorte rolli kogukonnaelus
ja põlvkondade vahelist sidet pidasid väga
oluliseks sisuliselt kõik vastajad. Neljandaks
võtmeteemaks on kogukondade omavaheline koostöö, ühisosa leidmine ja kogemuste
vahetamine.
Arengukava eelnõu valmib juunis
Vastavalt kinnitatud ajakavale valmib
Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava eelnõu juunis ning juulis saavad kõik soovijad arvamust avaldada ja oma
ettepanekuid lisada. Kahtlemata jõuab eelnõu
arutamiseks kõigi osavalla- ja kogukonnakogudeni ning vallavolikogu poolelt on
juhtiv partner piirkondliku arengu ja külaelukomisjon.
Kindlasti ei ole arengukava võluvits, mis
automaatselt uue kvaliteedi loob, kuid ilma
valdkonda lahti mõtestamata ei saa ka sihte
seada – seega loob arengukava koostamine
pinnase edasiseks tegevuseks ja loodetavasti
ka kogukondade suuremaks heaolutundeks.
Kristiina Maripuu
abivallavanem

Miks digi
on tähtis?

K

ui sind pole internetis,
siis sind pole olemas.
See lause ei kehti kindlasti kõigi ja kõige kohta, aga
tõetera on selles sees. Eraelu
privaatsust hinnatakse järjest
enam ning digipaast ja sotsiaalmeediast loobumine on
Kristina Mägi
turismispetsialist igaühe enda valik. Aga kui sa
juhtud olema (turismi)ettevõtja, ei saa sa arvuti väljalülitamist endale nii
lihtsalt lubada.
Tänapäeva elutempo on väga kiire. Ka infot
tahetakse vajaduse tekkimisel saada nüüd ja
kohe. Internet on selleks esimene ja tihti ka parim lahendus. Seetõttu ongi tähtis, et sinu ettevõte oleks internetist lihtsalt leitav. Kui sinu
firmat ei leia internetist, tekitab see enamasti
kliendis kahtlusi. Edasi otsimise asemel pöördub ta tõenäoliselt naaberettevõtte poole, keda
otsingumootor talle soovitab.
Reisiotsuse tegemisel on internet muutunud
järjest tähtsamaks. Suust suhu leviva reklaami
kõrvale (mis seni on olnud tõhusaim info levitamise kanal) on tugevalt kanda kinnitamas
erinevad arvamusportaalid (nt Tripadvisor).
Oma tutvusringkonna asemel saab nüüd infot
ammutada teises maailma otsas elavate inimeste vahetute kogemuste kaudu. Ettevõtjana
tasub sellistel lehtedel silm peal hoida ja oma
äri kohta käivatele kommentaaridele ka vastata.
Kiidusõnade eest tänada ja laituse korral uurida
selle tagamaid.
Kui sa kõiki interneti poolt pakutavaid kanaleid ei jõua hallata, siis vali nende hulgast jõukohane ja alusta sellest. Kui koduleht tundub
esimese hooga liiga keerukas ja kallis ettevõtmine, alusta näiteks Puhka Eestis andmebaasist www.puhkaeestis.ee. Tegemist on riikliku
turismiveebiga, mida külastab aastas pea kuus
miljonit inimest! Lisaks turistidele otsivad sealt
infot ka reisikorraldajad, ajakirjanikud ning
turismiprofessionaalid.
Turismiobjekti lehele lisamine on kõigi
ettevõtjate jaoks tasuta. Enda objekti kohta saad
lehele sisestada nii kirjelduse, fotod, videod,
hinnad kui palju muud infot. Lehte haldav EAS
Turismiarenduskeskus tõlgib olenevalt objektist
info kuude võõrkeelde. Seeläbi tekib sinu ettevõttele seitsmes keeles sisuliselt mini-kodulehekülg, kust klient saab kätte oma esmase info. See
on lihtne ja hea võimalus endast kübermaailma
jälg maha jätta.
Kui tunned, et oled valmis rohkem energiat veebi suunama, loo enda ettevõtte konto
mõnda sotsiaalmeediakanalisse (Facebook,
Instagram jne). Enne konto tegemist mõtle
siiski korralikult järele, kas suudad sinna ka
mõistlikus mahus sisu toota. Sotsiaalmeedia
lehed, kus postituste vahet saab lugeda kuudes
või isegi aastates, on ettevõtte mainele pigem
kahjulikud kui kasutoovad. Kui teed, siis tee
korralikult. Teadupärast ütleb üks pilt rohkem
kui tuhat sõna ja just ägedate piltide kasutamiseks annab sotsiaalmeedia suurepärased
võimalused. Kogu infovahetus käib lihtsalt ja
kiirelt ning lisaks saad sealt kätte ka oma jälgijaskonna arvamuse. Näed, milline info võetakse eriti hästi vastu ning mis jätab vaatajad
külmaks.
Olles kätt proovinud erinevates veebiportaalides, ei käi sulle tõenäoliselt enam üle jõu ka
lihtsama kodulehe ülesseadmine. See on tänapäeval tehtud üsna mugavaks. Kõigi teiste veebikanalite ees annab koduleht sulle keskkonna,
kus kogu „trall“ käib just ümber sinu ettevõtte.
Sinu valitud lugude ja visuaalidega. Kasuta seda
võimalust!
Teistest kanalitest lihtsam on internetis ka reklaami teha. Sadadesse eurodesse
küündivate ajalehereklaamide või tuhandeid
maksva televisiooniklipi asemel võib interneti reklaamimaastikul alustada vaid mõneeurose eelarvega. Erinevalt paljudest teistest kanalitest saad veebis reklaamides väga
täpselt valida, kelleni sinu info jõuab. Seega on internet ideaalne kanal reklaamiturule
sisenemiseks.
Kui kõik eelnev tundub sulle siiski üle jõu
käiv, võid julgelt tulla Visit Saaremaa/turismi- ja
turundusteenistus jutule. Olles enda tegevustes
just digikanalid seadnud esikohale, tahame selles suunas liikumisel nõu ja jõuga olla abiks ka
kohalikele turismiettevõtjatele. Häid digiteemalisi koolitusi leiab ka Saaremaa Arenduskeskuse
koolituskalendrist.
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Kaasav eelarve
kui koostöö vili

K

aasav eelarve, mille
kohaselt inimesed saavad otsustada osa üle
omavalitsuse eelarvest, on
maailmas järjest populaarsem. Eestis rakendatakse
kaasavat eelarvet juba enam
kui paarikümnes omavalitRenate Pihl
suses ja arvestades Kuresarenduse ja
kommunikatsiooni saare kogemust on tänavune
Saaremaa jaoks tervikuna
peaspetsialist
järjekorras seitsmes. Valla
eelarves on selleks sel aastal ette nähtud 50 000
eurot.
Kaasava eelarve võlu seisneb võimaluses
äratada elanikes huvi oma koduomavalitsuse
arengu vastu ning panna mõtlema omavalitsuse eelarve kujunemis- ja koostamisprotsessile. Ühest küljest on tegemist kohaliku
tasandi otsustusprotsessiga, kus saavad kõik
hääleõiguslikud elanikud kaasa lüüa, ning teisalt mõjutab kaasav eelarve otseselt ka avalikku
ruumi.
Praktiliste murede lahendamisest on jõutud
ka lennukamate ideedeni. Nii on varasemate
aastate raames ellu viidud ideede hulgas nii
avalike alade (nt külaplats, rannaala, seltsimaja) korrastamist, spordi- ja mänguväljakute
(välijõusaal, korvpalliplatsid, disc-golfirada)
rajamist kui ka panustamist kogukondlikesse
ideedesse avalike teenuste arendamise kaudu
(nt maastikuvõimekusega tulekustutusauto
vabatahtlikele päästjatele).
Võimalusi protsessile lähenemiseks on mitmeid – kas aktiviseerida kogukondi uuenduslike lahenduste leidmisele, panustada üheskoos avaliku ruumi kui terviku arendamisse
või luua võimalusi vabaühendustele keskkonna arendamiseks. Või püüda seda kõike teha
korraga?
Lisaks näen, et elanikelt laekunud ideed on
väärtuslikuks sisendiks valla tulevaste aastate
eelarvete ja tegevuskavade koostamisel. Signaal kodanikelt ka teatud valukohtade osas,
mis puudutab otseselt omavalitsuse põhitegevust (nt valgustuse/kõnnitee rajamine, prügikastide paigaldamine vmt), ei pruugi küll
protsessi käigus hääletusvooru jõuda, kuid
tagasiside kogukonna soovide ja murede kohta
ning ühes sellega ka elanike endi poolt pakutud lahendused saavad võimalusel realiseeritud kaasava eelarve protsessi väliselt. Ka see on
lisandväärtus.
Milliseks kujuneb 2021. aasta Saaremaa valla kaasav eelarve ning millised ideed sel aastal tuule tiibadesse saavad, selgub juba vähem
kui kahe kuu jooksul. Ettepanekute esitamise
tähtaja hommikuks esitatud 20 eriilmelist ideed
saavad finišijoonel veel loodetava lisa. Esitatud
ettepanekuid asub hindama tehniline komisjon
vallavalitsuse osakondade esindajatest. Huvitav aspekt selle hindamisprotsessi juures on aga
see, et nimetatud komisjon ei otsusta, millised
ettepanekud kaasava eelarve raames ellu viidud
saavad, vaid komisjon hindab esitatud ideede
teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest
aspektist) ning vastavust kaasava eelarve tingimustele.
Otsustajateks lõppkokkuvõttes on siiski kodanikud ise. 11.–20. maini toimuval rahvahääletusel on oodatud osalema kõik vähemalt
16-aastased Saaremaa valla sissekirjutusega
kodanikud. Seega on meil 26 519 otsustajat,
kel igaühel kuni kolm häält. Kuivõrd edukaks
üks või teine idee osutub, selle eest saavad aga
hea seista juba ideede esitajad ise, tutvustades
oma ettepanekuid kogukonnas ning huvirühmades. On omaette väljakutse, kuidas
oma hääl kuuldavaks teha, häid ideid lennukalt esitleda ja kaaskodanikke oma ideede headuses veenda. Omavalitsuse vaatest
saan öelda, et püüame sel aastal enam abiks
olla kaasamise hea tava välja töötamisel ja
rakendamisel ning hääletusvooru suunatud
ideede tutvustamiseks erinevate lahenduste
pakkumisel.
Hääletustulemusena moodustub paremusjärjestus ning kõik tänavuse kaasava eelarve
summa sisse mahtuvad ettepanekud saavadki
teostatud. Võitjaks osutunud ettepanekud on
koostöö vili, mis sidustab kogukonda ja aitab
mõista vastastikuseid vajadusi. Aga nagu öeldud – tegelikkuses ei loe üksnes võiduideed,
sest sisukad ettepanekud jäävad ringlema ja
arenevad edasi. Heade ideedega on kord juba
nii, et kui need on idanema hakanud, ei peata
neid enam miski!

Märt Aro ettekande teema oli „Kuidas häkkida haridust?“. FOTO: Gert Lutter

Huvihariduskonverents

„Miks üldse?“ Aga miks mitte?
E
simene omanäoline virtuaalne huvihariduse eestvedajate kokkusaamine 15.
märtsil tõi tegijaile virtuaalsed medalid,
esinejatele digikarikad, aga osalejatele andis
hulgaliselt pärisenergiat, et distantsõppe
karussellil edasi keerelda.
Konverents oli stiilne tervik. Humoorikad
tabavad filmiklipid, esinejate lai ampluaa ja
visuaalne nauditav interjöör tõi haridus- ja
kultuurirahva kokku ning tekitas mõnusa
sünergia.
Tänase suletud elu valguses kannavad meie
õpilaste vaimset tervist meie huvihariduse
eestvedajad. Konverentsi teemade valguses jäi
kõlama Pärnu huvikooli juhi Kaire Mertsini
mõte, et huvihariduse õpetajad märkavad
muret lapse silmist.

ta digitaalkunsti õpetamist, sügava mõtte
leidmist ja neist mõtetest heade mängude
loomist.
„Kas parem on hunnik Lego klotse või valmis mängumaja?“ küsis Märt Aro, haridusvisionäär, ja selgitas, miks hunnik Lego klotse
oleks mõistlikum variant.
Haridusinnovatsioon on nagu suur infosüsteem, nagu valmis mängumaja. Isegi kui kõige
parem tiim ehitab selle süsteemi ja meil on
lõputult vahendeid, on siiski väga tõenäoline, et 90% saame valmis keskpärase tulemuse.
Kui suur ja viimase peal mängumaja viie aastaga suure tiimiga valmis ehitada, on see valmimise hetkel juba tehnoloogiliselt aegunud.
Aga klotse saab kombineerida ja erinevaid
süsteeme luua.

Kes ja millega konverentsil
publikut kõnetas?
Konverentsi avaloengu pidas visuaalõppe
ekspert Kati Orav. Kust me stardime ja kuhu
jõuda tahame, mida selleks teeme? Visuaalne joonistus, mida Kati Orav ise nimetas julgelt kritseldamiseks, võimaldab lihtsustada
ja meile pildi ette maalida, kuhu oleme teel
ja kuidas toimetame. Joonista enda plaanid
lahti!
Ilona-Evelyn Rannala, Tallinna Ülikooli
õppejõud, mõtiskles õppimise üle, kuidas on
õppida hea ja mis tingimused peavad olema,
et õppimine oleks põnev, tekitaks õppijas terviku tunnetuse nagu pusle kokkupanek.
Arvutimäng on nagu teatrikunst – seda
tõestas oma ettekandega Ott Madis Ozolit,
mängulooja. Oluline on disainmõtlemine, mängu looja peab sõnastama enda
idee, kuhu liikuda, ja peab mitu korda katsetama, et saada paremaks. Ozolit täpsustas, et tänases Eestis on oluline jätka-

Hirm on meie endi sees ja
internetikommentaarid on kui vaktsiin
„Hirm on meie endi sees,“ arvas Mihkel Raud.
Mida võivad teised meist arvata, on sedavõrd
painav küsimus, et inimene jätab enda soovid ja unistused täitmata. Kui inimene töötab
teiste arvamused läbi ja on nendest üle, siis
päriselus, kus keegi tahab halba, saab ta hakkama.
„Samas on internetikommentaarid kui
hantlid, millest mõned on väga rasked,“ arutles Mihkel Raud. Kuidas teiste inimeste kriitika endast mööda juhtida – sel teemal andis
Raud mitu head retsepti.
„Selle üle, mida teised inimesed sinust
mõtlevad, hakkad sa palju vähem muretsema, kui saad aru, kui harva nad seda teevad,“ on öelnud David Foster Wallace. See
on üks mõtetest, mida Raud soovitas meeles
hoida.
Priit Parro tutvustas Infohundi platvormi ja
kutsus kõiki liituma, et kaardistada üle Eesti,

millised on ootused ja vajadus. Rakendus võimaldab koguda statistikat nii noorel endal kui
noorsootöötajal. 50 kilomeetri raadiuses on
kaardistatud võimalused, üritused ja väljakutsed.
Kiirtee, millel aasta sõidetud,
on nagu kosmoseraketi start
Paneeldiskussiooni arutelu teemaks oli huvihariduse võimalikkus kriisiajal. Osalesid
Kaupo Saar, Kadri Rõõm ja Kaire Mertsin.
Vahetu kontakti puudumine viis nn esimese
laine ajal märkimisväärse hulga lapsi huviharidusest ära, üleminek oli keeruline.
„See aeg on muutuste juhtimise meistriklass õpetajatele,“ arvas Kaire Mertsin. Kõik
olid ühisel nõul, et lapsevanemad väärivad
medalit mõistmise ja operatiivsuse eest.
Kohtumiseni taas aastal 2022, VII huvihariduse konverentsil. Loodetavasti siis juba päris
ruumis, päriselt Saaremaal!
Huvihariduskonverentsi korraldustiimi kuulusid Mihkli Talumuuseumi juhataja ja konverentsi projektijuht Kristi Hints, KG huvikooli
Inspira juhataja Inge Jalakas, KG huvijuht
Kristin Lauri, KG IT-spetsialist Gert Lutter,
Noortejaama juhataja Anneli Meisterson,
Aste Rahvamaja juhataja Triino Lest ning
Saaremaa Vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo.
Korraldustiim tänab kõiki toetajaid: Eesti
Kultuurkapital, Saaremaa Vallavalitsus, MTÜ
Vöimalus, Thule Koda, Viiv OÜ ja MTÜ Saaremaa Noorsootöö.
Marit Tarkin
konverentsi pressiesindaja

Kaasava eelarvega teoks pikaajaline unistus!

Esimese vallaülese kaasava eelarve raames 2019. aastal viidi Saaremaa vallas ellu
järgmised ettepanekud:
• maastikuvõimekusega tulekustutusauto
soetamine Pihtla päästekomandosse (24 000
eurot);
• Metsküla seltsimaja saali siseviimistlemine (25 000 eurot);
• avalik WC ja dušš Orissaare sadamas
Illiku laiul (25 000 eurot);
• Kõljala külaplatsi korrastamine (13 408
eurot);
• Orissaare ranna korrastamine (10 592
eurot).
Küsisime elluviijailt, miks nende hinnangul on kaasav eelarve hea toetusvõimalus ja
kuidas ikkagi võita rahva poolehoid?
Kultuuriselts Kevade MTÜ, juhatuse liige
Veeve Kaasik (Kõljala külaplats): „Kaasavast
eelarvest raha taotlemine on võrdlemisi liht-

ne: vaja on vaid head ideed ning
läbimõeldud plaani. Soovin kõigile selleaastaste ettepanekute
esitajatele jõudu ja head tahet!“
MTÜ Metsküla Küla Selts,
juhatuse liige Arli Toompuu
(seltsimaja saal): „Kui räägime
erinevatest projektidest ja toetustest, siis kaasava eelarve tulemus sõltub konkreetselt taotleja
tahtest. Kõik taotlejad on stardijoonel võrdsed
ja finišis ei võrrelda mitte hindamiskomisjoni tulemusi, vaid projekti meeskonna tööd.
Kõikidele taotlejatele soovin jõudu inimeste
kaasamisel!“
MTÜ Vabatahtlik Pritsumeeste Selts
Pihtla Pritsumehed, juhatuse liige Ursula
Rahnik (tulekustutusauto): „Kaasava eelarve
toel saab võimalikuks täita pikaajalist unistust! Hea on see, et kogu protseduur on väga

lihtne. Oluline, et projekt on
suunatud kogukonnale ja sellest saavad kasu valla elanikud;
mida suurem on kasusaajate
hulk, seda rohkem ka hääli! Aga
kuidas hääli võita? Selleks tuleb
teha tööd. Kasutada kõikvõimalikke kanaleid ja vahendeid,
st rääkida, helistada, postitada,
levitada … Kui idee kõnetab ja
on vajalik, siis tuleb ka võit!“
Perekond Piidivabrik MTÜ, juhatuse liige Paap Uspenski (Orissaare ideed): „Kaasav eelarve on kõige läbipaistvam ja lihtsam
rahastusvõimalus, mida tean. Kogukondlik
idee, läbimõeldud plaan, rahva otsus ja kiire teostus – nii vöiks siin saarel rohkem asju
korda saata!“
Loe ka kõrvalolevat arvamuslugu.
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Tööharjutus motiveerib tegelema eneseotsingutega
2020. aasta sügisel sõlmisid Saaremaa vald ja Eesti
Töötukassa koostöölepingu, et üheskoos panustada
töötuks jäänud inimeste
tööle aitamisele tööharjutuse teenuse kaudu.
Tööharjutus on mõelReelika Murd
dud inimestele, kes on
sotsiaalhoolepikalt tööturult eemal olkandeteenistuse
nud ja kelle motivatsioon
juhataja
tööd otsida on seetõttu
langenud. Tööharjutuse
eesmärk ongi suurendada selles osalejate motivatsiooni, enesekindlust
ja sotsiaalset kaasatust,
arendada meeskonnatööja suhtlemisoskust ning
Kairi Käsk
aidata inimesel võimaliEesti Töötukassa
kult palju endas selgust
teenusekonsultant saada – nii oma tugevates
külgedes kui ka asjaoludes, mis on seni olnud takistuseks tööotsingutel. Vahel on vaja selleks välist tõuget, et
teadvustada ja tegeleda probleemidega.
Tööharjutus toimus Kuressaares Valsimaja
ruumides 12. oktoobrist 2020 kuni 19. veebruarini 2021. Teenusega alustas 12 inimest,
juhendajateks olid Juta Levin ja Avo Kuum.
Päeva pikkus oli kuus tundi, mis hõlmas nii
teoreetilisi kui ka praktilisi tunde.
Loengutunnid hõlmasid väga erinevaid,
aga tööturule naasmist igati toetavaid teemasid: töösobivus ja valik, tööle kandideerimine, tervisest tulenev takistus töötamisel ja
osaline töövõime, toimetulek terviseprobleemidega erinevaid tööülesandeid täites, koostööoskused ja eneseväljendus.
Teoreetilised ja praktilised harjutused
Need on vaid mõned teemad paljudest, mida
käsitleti. Juhendaja Juta Levini sõnul algasid
tööharjutajate n-ö tööpäevad tööpakkumiste ülevaatamisega, kasutades selleks erinevaid kanaleid. Sellele järgnes rühmaarutelu
ja -analüüs. Praktilised tegevused olid valitud teenusel olijate arenguvõimalusi silmas
pidades. Nende tegevuste mõte oli pakkuda
teenusel osalejatele uute oskuste ja teadmiste
omandamise võimalust.
Samas valmistati Kihelkonna Hooldekodu, Saaremaa Südamekodu ja Saaremaa
vallavalitsuse sotsiaalosakonna ruumidesse
jõuludekoratsioone. Taaskasutatavatest ja
rühmaga koos korjamas käidud looduslikest
materjalidest (käbid, oksad, sammal) valmis
kuusk ja erinevad seinakaunistused. Saaremaa valla meeneteks valmisid pliiatsitopsid
ja karbid, millel puidule põletatud tekstiga
märgid. Praktilised tegevused panid proovile
tööharjutajate keskendumisvõime, kannatlikkuse, täpsuse ja puhtuse, loogilise mõtlemise ning loomingulisuse.
Tööharjutus hõlmas ka kolme tööandjaga kohtumist. Arvestades Eestis valitsevat
eriolukorda, õnnestus meil tööandjat külas-

OSALE SAARE
MAAKONNA
TERVISEPÄEVAL!
10.-11. aprill 2021

Saaremaa Spordiliit kutsub kõiki
oma tervise heaks, omale sobival ajal ja rajal liikuma! Tee pilt
loodusest või oma tegevusest ja
saada info@saaresport.ee ning
võida auhindu!
• Sobivad kõnnid metsas, terviseradadel, mere ääres jne.
• Rattasõidud, jooksud, kepikõnnid jne.
• Kõik aktiivsed kodutööd
õues või lastega mängides.
• Kahel päeval sinule sobival
ajal saad teha videotreeningut
„Lihtne kodune lihastreening“,
mida viib läbi FitLife Kuressaare treener Marili Otstavel.
Videotreeningu link ja
täpsem info:
www.saaresport.ee,
Saaremaa Spordiliit Facebookis
või
helistades 516 3630
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LUGEJA KÜSIB
Kas juba üks vaktsiinidoos annab kaitse koroonasse nakatumise vastu või saan kaitse alles siis,
kui ka teine süst käes? Kas viirusekandja võin
olla edasi?
Kahedoosilise COVID-19 vaktsiini puhul tuleb maksimaalse
võimaliku kaitse saavutamiseks
kindlasti manustada kaks doosi
ehk läbida terve vaktsineerimiskuur. Läbipõdenute puhul piisab ühe doosiga vaktsineerimisest, sest ka läbipõdemine anKärt Sõber
nab teatud määral kaitse, kuigi
sotsiaalsee ei pruugi olla võrreldav
ministeeriumi
vaktsineerimise tulemusena
rahvatervise
osakonna nõunik saavutatava kaitsega.
Kõik ELi müügiloa saanud
COVID-19 vaktsiinid kaitsevad väga hästi raske
COVID-19 haigestumise eest. Sümptomaatiliste
haigusjuhtude vastu aga vaktsiinid 100% kaitset
ei paku ning see tähendab, et ka vaktsineeritud
inimesed võivad haigestuda, kuid põevad haigust
kergemalt läbi.
Andmeid selle kohta, kuidas vaktsineerimine
kaitseb asümptomaatilise nakkuse ja viiruse edasikandluse eest, laekub järjest enam juurde. Olemasolevad andmed näitavad, et kuigi vaktsineeritud
inimesed võivad viirust edasi kanda, siis sellegipoolest on vaktsineeritud inimestel tõenäosus viirust edasi kanda tunduvalt väiksem kui vaktsineerimata inimestel.
Kavatsen korraldada suve hakul avaliku ürituse.
Kas praegusel piirangute ajal on mul mõtet vallavalitsusele loa taotlust esitada?

Tööharjutuse käigus valminud taiesed. FOTOD: Juta Levin, Reelika Murd, Ave Väli

tada vaid ühel juhul. Teiste puhul tulid tööandjad ennast tutvustama rühmakoosolekule.
Kogemusnõustaja Avo Kuum lisab, et inimesed, kes on tööturult aastatega kõrvale
jäänud, tunnevad ennast üksikuna, seega oli
see teenus väga tänuväärne. Pikaajalistele
töötutele on vaja suhtlust ja motivatsiooni
andmist, et nad tunneksid end vajalikuna.
Seda said tööharjutuse raames ka kõik osalejad kogeda. Tegevused, mida nad Juta Levini
juhendamisel tegid, pakkusid rõõmu ja põnevust ning tagasiside oli hea.
Kogemusnõustajana viis Avo Kuum läbi
Sisemise Tervenemise tunnid, kus inimesed
avanesid, nende mõttemaailm muutus hoopis positiivsemaks ja nad ise rõõmsamaks.
Nad muutusid nii sisemiselt kui välimiselt
paremaks. Grupiliikmed on jäänud juhendajatega suhtlema siiamaani.
Oluline on märgata iseennast
Töötukassa konsultantide jaoks võtab seekordse tööharjutuse peamiselt kokku sõnapaar „märkan iseennast“. Mitme kliendi
puhul avaldus see oma terviseprobleemide

teadvustamises ja nendega tegelemises, arsti
poole pöördumises ja abi saamises. Terviseprobleemide teadvustamisel aitas suuresti
kaasa tööharjutuse juhendaja, kes inimestega
päevast päeva tegeles ja jälgis nende hakkamasaamist kogu päeva vältel, sh ka füüsilist
osavust nõudvate ülesannete juures. Inimene ise arvab oma terviseolukorra kohta tihti, et „ah, ma saan ju hakkama“, kuid tegelikult on meditsiinil võimalus tema olukorda
leevendada.
Konsultantide sõnul oli ääretult tore, et
kõik kliendid, kes seekord teenusel osalesid,
nägid selles võimalust iseendaga tegeleda ja
edasi liikuda. Teenuse ajal tuli ette ka n-ö
tagasilangusi, aga sellest õpiti ja liituti taas
teenusega.
Osalejate tagasiside on olnud positiivne.
Päris mitmele oli tööharjutus võimalus tulla
kodust välja ja eemalduda igapäevasest
rutiinist, samuti koguda uusi oskusi ja julgust ning tegelda probleemidega, et uuesti
tööturule suunduda.
Teenuse korraldamine koostöös erinevate osapooltega on andnud hea tulemuse ja
praktika, millega tahame ka edaspidi jätkata.

Teeme biojäätmete kogumisja käitluspotentsiaali analüüsi
Saaremaa vald on Saare Arenduskeskuse
eestvedamisel koostöös Nutriloop OÜ-ga
läbi viimas biojäätmete käitluspotentsiaali analüüsi, mille lõppraportini plaanitakse
jõuda juunikuuks.
Täna puudub terviklik ülevaade biojäätmete tekkest, mahust, ringlussevõtu toimingutest ja väärindamiskavast. Lähiaastate jäätmepoliitika pöörab aga olulist tähelepanu biojäätmete eraldi kogumisele ja taaskasutamisele. Ilma vastava analüüsita on keeruline hinnata tervikpilti, mõista potentsiaali,
planeerida tegevusi ja teha investeerimisotsuseid.
Kaardistame hetkeolukorda
Projekti eesmärk on Saaremaal tekkivate
biojäätmete hetkeolukorra kaardistamine ja
ringmajandusel põhineva biojäätmete väärindamissüsteemi väljatöötamine. Projekti
käigus hinnatakse piirkonnas tekkivate biojäätmete mahtu (eraisikud ja tööstus) ning
kirjeldatakse kogumise ja ringlussevõtu toiminguid. Selle alusel luuakse optimaalse,
tervikliku biojäätmete väärindamissüsteemi
kavand.
Biojäätmete väärindamissüsteemi loomisel peetakse oluliseks kohaliku elanikkonna, äri ja avaliku sektori kaasamist. Projekti
tulemusel valmib uuenduslike väärindamis-

meetoditega kombineeritud lahenduse plaan,
mis võtab arvesse piirkonna jäätmevoogusid
ja nende kõige efektiivsemaid ringlussevõtuja väärindamisvõimalusi nii keskkondlikust,
majanduslikust kui ka kogukonna sidususe
aspektist.
Küsitletakse elanikke ja ettevõtteid
Projekti on hõlmatud nii kortermajade kui
ka aedlinnaku elanikud, ettevõtted ja asutused. Projekti käigus viiakse läbi küsitlus,
mille abil kaardistatakse elanike, ettevõtete
ja asutuste esindajate suhtumine biojäätmete
praegusesse kogumisse ning plaanitava süsteemi loomisesse.
Projekti käigus läbi viidud uuringu tulemusi saavad kasutada omavalitsused ja ettevõtted ning need annavad võimalusi uute
investeeringute ligimeelitamiseks. Teema olulisust on kinnitanud omavalitsused,
Saaremaa Prügila, EASi Välisinvesteeringute
keskus kui ka kohalikud ettevõtjad.
Rainer Paenurk
SA Saare Arenduskeskus juhataja

See on väga hea küsimus, mis
on mitmelt sündmuse korraldajalt juba ka kultuuri- ja spordiosakonda jõudnud. Praegu on
olukord selline, et kuni valitsuse korraldusega kehtestatud piirangute uuendamiseni
25. aprillil me Saaremaa vallas
Kristel Peel
avalike ürituste lubasid välja ei
kultuurinõunik
anna.
See ei tähenda loomulikult, et kui sündmuse korraldaja juba teab kindlalt, mida ja millal
ta plaanib suvel korraldada, siis avaliku ürituse
taotlust esitada ei või. Ikka võib. Selleks on mugav internetilehekülg iseteenindus.saaremaavald.
ee. Lihtsalt menetlusse võtame loa taotluse pärast
25. aprilli ja siis arvestades juba uusi valitsuse
korraldusi ja piiranguid.
Oleme kõik lootusrikkad, et suve algul saame
jälle toredatel kultuuri- ja spordiüritustel osaleda
ja osakonnas palju avalike ürituste lubasid menetleda, kuid selleks peame praegu ühiselt pingutama
ja piirangutest kinni pidama.
Külaraha saamisel on eelduseks, et külal on
kehtivate volitustega külavanem. Kuidas külavanem oma volituste kehtivust kontrollida saab?
Kahe aasta eest vastu võetud Saaremaa valla aleviku- ja
külavanema statuut võimaldab
vanema valida kuni viieks
aastaks ja reeglina ongi uued
vanemad valitud viieaastaste
volitustega. Kõigi uute alevikuj a kü l avanemate va limis e
Kristiina Maripuu
tulemused on kinnitatud vallaabivallavanem
valitsuse korraldusega ja seega
on volituste kontrollimine väga lihtne.
Keerulisem on kontrollida nende vanemate
volituste kehtivust, kes on valitud enne 2019. aasta
märtsi – siis kehtisid veel eelmiste valdade
statuudid. Kihelkonna, Mustjala, Orissaare, Pihtla
ja Valjala statuudid võimaldasid vanema valida
kolmeks aastaks, Torgu neljaks aastaks ja LääneSaare viieks aastaks. Pöide ja Leisi puhul sai
vanema volituste kehtivuse vabalt otsustada külavanema valimise koosolekul (nagu ka kunagise
Kaarma statuudi puhul) ning Salmel ja Laimjalal
statuuti polnud. Seega, kui vanem on valitud mõne
varasema statuudi alusel, on paraku suur tõenäosus, et volitused enam ei kehti.
Lahenduseks on uute valimiste korraldamine ja
nii saab uuendada ka varasema vanema volitusi.
Tõsi, praegu on küla üldkoosoleku kokkukutsumine piirangute tõttu raskendatud, kuid vanema
valimise korda on lihtsustatud ja välitingimustes
on praegugi koosolekud peetud saanud.
Külaraha saamiseks on oluline, et volitused
oleksid 17. mai seisuga kehtivad ja nii on uute
valimiste läbiviimiseks aega veel poolteist kuud,
sest volitused hakkavad kehtima valimise päevast.
Täpsema info saamiseks saab pöörduda ka teenuskeskuse poole.
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JALGRATTURILE

Jalgratturi kui vähemkaitstud liikleja enda
nähtavaks tegemine ja kiivri kasutamine
K
ordame üle olulise: jalgratas
on sõiduk ja jalgrattur sõiduki
juht!
Jalgrattaga sõitmine on enamasti
hooajaline ning talvega kipuvad autojuhid unustama, et kevadest sügiseni
on teedel taas palju jalgrattureid.
Selleks, et end teistele liiklejatele
nähtavaks muuta, soovitame ratturil
kanda erksavärvilisi riideid, mis eristuvad linna või metsatuka taustast.
Tumedate toonide asemel soovitame
selga panna edevad ja silmapaistvates toonides riided või kasutada
helkurvesti.
Hästi silmapaistev jalgrattur peab
halva nähtavusega (vihm, udu jne)

ilmade korral ja pimedal ajal lülitama sisse ratta esi- ja tagatuled. Soovitame ka päevasel ajal kasutada vilkuvas režiimis töötavaid tulesid. Erksad
vilkuvad tuled on teistele juhtidele
juba kaugelt väga hästi näha, seda ka
päevasel ajal.

Kiiver hoiab ära
raskeid peatraumasid
Jalgratturi kiiver aitab kukkumise
korral ära hoida raskeid peatraumasid. Alla 16-aastastel lastel on kiivri
kandmine kohustuslik ja täiskasvanud jalgratturile soovituslik. Täiskasvanu eeskuju kiivri kandmisel omab
väga suurt positiivset mõju lastele,

Jalgrattur peab kandma kiivrit ja erksavärvilisi riideid või helkurvesti.

kes protesti mõttes ei kanna kiivrit.
Kukkudes on täiskasvanu pea sama
õrn kui lapse oma!
Tähelepanu tuleb pöörata, et kiiver
oleks korrektselt peas. See ei tohi olla
kuklasse vajunud ning peab kaitsma
otsmikku. Lõua alt kinnituvad rihmad peavad olema tihedalt, et kukkumise korral kiiver paigast ära ei
liiguks ning pead kaitseta ei jätaks.
Kiivri kinnitamise valem 2V1
annab head juhised, kuidas kiivri
rihmu õigesti reguleerida ja pähe
panna (vt fotot).
Jalgratturit on teistel juhtidel raske märgata pimedal ja halva nähtavusega ajal. Liiklusseaduse § 87 lg 3
kohaselt peab sellisel juhul jalgrattal
põlema ees valge ja taga punane tuli.
See on vajalik, et jalgrattur oleks teistele liiklejatele nähtav. Paljud liiklusõnnetused jalgratturitega juhtuvad
just sel põhjusel, et ratturid ei ole
teinud ennast piisavalt nähtavaks,
st ei kasuta tulesid ning loodavad
vaid helkurite peale. Helkurid aga ei
pruugi alati päästa.
Rattal peavad olema
tuled nii ees kui taga
Ühes aastaid tagasi toimunud liiklusõnnetuses, kus jalgrattur ei kasutanud pimedal ajal maanteel liikumiseks muid helkureid peale ratta
kodarate ja pedaalide küljes olevate
helkurite, sõitis auto kiirusel 90 km/h
ratturile otsa. Jalgrattur pääses küll
eluga, kuid sai raskeid kehavigastusi.

Kiivri kinnitamise valem 2V1.

Politsei tegi uurimiseksperimendi
tuvastamaks, kas ja kui kaugele sellised helkurid pimedal ajal nähtavad
on, ning selgus, et kodarate küljes
olevaid helkureid ei ole peaaegu
üldse näha ning raskesti on näha ka
pedaalide küljes olevaid helkureid.
Kui eelnimetatud jalgratturi rattal
oleks olnud nii ees kui taga tuli, siis
suure tõenäosusega ei oleks liiklusõnnetust juhtunud. Arvestama peab
sellega, et selliste juhtumite puhul
jääb kannatajaks pooleks alati jalgrattur. Need kohustused ei ole seadusesse pandud inimeste kiusamiseks,
vaid nende elude päästmiseks.
Küsimus lugejale: Kas jalgrattur on
liikluses juht või jalakäija? Põhjenda.

Vastus saada 9. aprilliks e-mailile
ratas@saaremaavald.ee. Vastusele
lisa oma nimi, vanus ja kontakttelefon.
Eelmise küsimuse õige vastus: jah,
pimedal ajal või halva nähtavuse
korral peavad jalgrattal põlema ees
valge ja taga punane tuli. Loosi tahtel võitsid auhinna Anne Saar, Airi
Toompuu ja Maret Ignatovitš.
Kirjutise koostasid
Marika Luik (Transpordiamet),
Riina Allik (Saaremaa Vallavalitsus),
Rainer Amur (Prokuratuur),
Meelis Juhandi ja Ahto Aulik
(Kuressaare Politseijaoskond) ning
Riho Räim (Bivarix rattapood).

SAAME TUTTAVAKS
Hariduse ja noorsootöö
peaspetsialist Anne Põder

Anne on sündinud
Kohtla-Järvel, üles
kasvanud Kuressaares ja lõpetanud Kuressaare I
Keskkooli (SÜG).
Pärast Ta l linna
Kergetööstustehnikumi asjaajamise korraldamise
eriala lõpetamist
asus ta tööle Eesti
Maapanga Kuressaare osakonda.
„Aeg panganduses oli huvitav, kiire ja murranguline. Sinna jäingi kuni Eesti Maapanga
pankroti väljakuulutamiseni,“ räägib Anne.
Pärast seda on ta töötanud pikalt ehituse
valdkonnas (AS EBC Ehitus), korraldades personalitööd ja dokumendihaldust. 2009. aastal
lõpetas Anne töö kõrvalt Tallinna Tehnikaülikooli väikeettevõtluse eriala (sotsiaalteadused,
ärindus, õigus).
„Peale enda ja oma laste õpingute olen hariduseluga kokku puutunud Tallinna 4. Keskkoolis, kus töötasin õpingute ajal ühe õppeaasta kooli kantseleis. Plaan on omandada ka
magistrikraad, selleks loodan edukalt läbida
Tartu Ülikooli sisseastumiskatsed haridusinnovatsiooni sessioonõppe erialal.“
Haridusinnovatsiooni õppekava valmistab ette õpetajaid, koolitajaid ja juhte, kes on
valmis lahendama 21. sajandi hariduse ülesandeid.
„Töötamine Saaremaa vallavalitsuse haridusja noorsootööosakonnas on kindlasti väljakutset pakkuv, kuna Saaremaa haridusmaastikul
toimuvad muutused ja ümberkorraldused on
juba iseenesest kogu valla jaoks uuenduslik ja
need muutused ei puuduta vaid ametnikke,
vaid meid kõiki lapsevanemate ja valla kodanikena,“ avaldab Anne lootust. „Usun, et minu
pikaajaline personalitöö ja dokumendihalduse
kogemus tulevad kasuks Saaremaa hariduselu
muudatuste elluviimisel.“
Anne töötab vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnas alates 22. märtsist.

Hariduse peaspetsialist
Kelly Erin-Uussaar

Kelly on sündinud
Tallinnas, aga üles
kasvanud Saaremaal Leisi vallas
Veske külas. Põhikoolis käis ta
Leisi keskkoolis,
keskkooli läks
aga Tallinnasse,
kus lõpetas Tallinna 49. Keskko o l i ( pr a e g u ne Art Gümnaasium) majanduskallakuga
klassi.
Tallinna Pedagoogilisest Ülikoolist (praegune Tallinna Ülikool) sai Kelly matemaatikaõpetaja kutse. Ülikooliaega jääb ka abiellumine
ja pere loomine.
Kelly esimene töökoht oli Harjumaal Nissi
Põhikoolis matemaatikaõpetajana. „Nissis töötasin kaks aastat ja selleks ajaks sai täis ka kümme aastat mandril elamist,“ räägib ta. „Tahtsime oma pisikese perega Saaremaale tagasi ja
kui selleks tekkis võimalus, siis kasutasimegi
seda kohe. 2006. aasta sügisest oleme taas saarlased.“
Veidi pärast Saaremaale kolimist sündis perre ka teine laps. Pärast lapsehoolduspuhkuse
lõppu asus Kelly tööle matemaatikaõpetajana
Kuressaare Gümnaasiumis.
„KG-s töötamise ajal sattusin MTÜ NÜ
TORE baaskoolitusele. Kui algul ei osanud ma
sellest midagi arvata, siis nüüd olen väga tänulik, et sinna koolitusele sattusin. Tänaseks
olen selle ühingu juhatuse liige ja ka koolitaja.
TORE on mind inimese ja ka õpetajana palju
mõjutanud ning andnud kasulikke oskusi ja
kogemusi.“
2010. aastast kuni tänavu kevadeni oli Kelly
tööl Leisi Keskkoolis (praegu Leisi Kool), algul
huvijuhina ja pärast kolmanda lapse sündi õpetaja ning haridustehnoloogina, olles ka TORE
ringijuhendaja.
„Tööturul hakkasin veidi ringi vaatama neljanda lapsehoolduspuhkuse lõppedes,“ ütleb
Kelly. „Algul vaatasin õpetajatöö poole, aga

ühel hetkel soovitati ka valda hariduse peaspetsialistiks kandideerida.“
Kelly ütleb, et on kogu oma elu haridusteemade sees kasvanud ja nüüd uues ametis
on võimalus oma silmaringi veelgi avardada ja
panustada valdkonna arengusse.
Kelly Erin-Uussaar töötab haridus- ja noorsootööosakonnas 22. märtsist.

Turundusjuht
Maria Ruubas

Alates 1. aprillist
töötab turismi- ja
turundusteenistuse turundusjuhina
Maria Ruubas, kes
siiani oli kultuurija sporditöö peaspetsialist. Maria
tuli vallavalitsusse
tööle aasta tagasi
2. märtsil.
„Usun, et inimesena on oluline kasvada ning tundsin, et
valitud ametikoht toetab minu professionaalset
arengut. Visitis on imeline naiskond ja mul on
tõeliselt hea meel, et saan nendega koos tulevikus tegusid teha!“ põhjendab Maria ametikoha
muudatust.

Raamatupidaja
Krista Vendel

1. aprillist Saaremaa vallavalitsuse
rahandusteenistuses töötav Krista
Vendel on sündinud ja kasvanud
Kuressaares ning
koolis käinud Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Pärast
gümnaasiumi lõppu läks ta Tallinna
Majanduskooli raamatupidamist õppima.

„Tallinnas elatud aja jooksul sain kinnitust, et mulle meeldib siiski rahulik saaremaine elu ja otsustasin Saaremaale tagasi
kolida.“
Töötanud on ta õpitud erialal erasektoris. Viimasteks töökohtadeks olid raamatupidamise teenust pakkuv büroo Abacus
Konsultatsioonid ning ehitusettevõte Arens
Ehitustööd. Töö kõr valt täiendas Krista end Kuressaare Ametikoolis, õppides
ärikorraldust.
„Usun, et Saaremaa Vallavalitsuses töötamine
on uus, silmaringi avardav ja õpetlik kogemus,
ning mul on hea meel, kui saan omalt poolt
anda väikese panuse organisatsiooni töösse,“
räägib Krista.

Kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist
Valmar Kass
1. aprillist asus
kultuuri- ja spordios a konnas tö öle Valmar Kass,
kes siiani töötas
arendus- ja kommu n i k at s i o on i osakonnas kommunikatsiooni
peaspetsialistina.
„Olen ka oma senises ametis olnud
kultuuri- ja spordiosakonna tööga väga tihedalt
seotud,“ põhjendab Valmar ametikoha muutust. „Mulle väga meeldib kultuuri- ja spordivaldkond ja usun, et endise kommunikatsiooniosakonna töötajana suudan ka kultuuri- ja spordiosakonna kommunikatsiooni efektiivsemaks
muuta.“
Valmar on olnud planeeritava Kahni keskuse
töögrupi ja Viikingiaasta meeskonna liige. Ta
on aastaid tagasi õppinud teatriteadusi Londoni
ülikoolis ning omandanud seal ka vastava
kraadi.
Valmar tuli vallavalitsusse tööle 4. novembril
2019.
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Rannahoone kohvik antakse üürile

DETAILPLANEERINGUD
Liikülas Merekivi detailplaneeringu avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu võttis 26.03.2021 otsusega nr 1-3/21
vastu Liikülas Merekivi detailplaneeringu (DP)
ja suunas selle avalikule väljapanekule.
Planeeringuala asub Liikülas ja hõlmab Merekivi katastriüksust tunnusega
48301:006:0405. DP eesmärk on elamu ja
abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse
taastamiseks, liiklusskeemi, parkimise ja haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste
vajaduse määramine ning Läänemere ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi
vähendamise ettepanek tehakse planeeritavate hoonestusalade ulatuses (u 50 m kaugusel tavalisest veepiirist).
Planeeringuga antakse ehitusõigus elamu
ja kuni 3 abihoone ehitamiseks kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 250 m2 (elamu
100 m2, abihoone kuni 50 m2). Hoone suurim
lubatud kõrgus elamul 8 m (2-korruseline) ja
abihoonel 5 m (1-korruseline). Juurdepääs
planeeringualale on olemasoleva mahasõidu

kaudu avalikus kasutuses olevalt OrissaareLeisi-Mustjala riigimaanteelt nr 21129 üle
erakinnistute.
DP on Mustjala valla külade üldplaneeringut
muutev, kuna DP-ga tehakse ettepanek ranna
ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
DP avalik väljapanek toimub
15.04 – 14.05.2021. DP-ga on võimalik
tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas
(Tallinna tn 10, Kuressaare) I korruse infosekretäri juures ning valla kodulehel aadressil
gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-19-007.
Kontaktisik: Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna
tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
19.05.2021 kell 16 Saaremaa vallamaja
väikeses saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare).
Avalikul arutelul osalemisel tuleb kinni
pidada COVID-19 viiruse leviku tõkestamise
meetmetest.

Tarbi kultuuri virtuaalselt
Märts on vaimse tervise kuu. Kuidas aga
hoolitseda oma vaimse tervise eest olukorras, kus kõik, mis vaimu toidab, on keelatud või lukus?
Oleme praegu lisaks oma tavatööle ka
lasteaia- või kooliõpetajad, kokad, koristajad ja kodused lapsevanemad. See kõik
on parasjagu stressitekitav ja kurnav. Seda
enam on tähtis hoolitseda oma vaimse tervise eest ja pakkuda endale iga päev midagi, mis rõõmu pakub ja hinge täidab. Olgu
selleks mõni koolitus, raamatu lugemine,
sportimine, jooga, mediteerimine – võta
endale iga päev aega, et tegeleda sellega,
mis sinu jaoks õnnehormoone toodab.
Väga hea stressipeletaja on kultuur. Ja ka
praeguses kinnises maailmas on kultuuri
täiesti võimalik tarbida.
Kui sul on arvuti, televiisor ja internetiühendus, siis võid sõita maailma parimas-

se ooperiteatrisse või osaleda Antarktika
reisil, lahkumata oma tugitoolist. Mõned
(virtuaalsed) kultuurisoovitused:
• Külasta kindlasti meie oma Raegalerii
suurepärast virtuaalset jalutuskäiku näitusel „Maire Männik. Eesti legend Pariisis“.
Leiad selle Kuressaare Kultuurivara kodulehelt: www.kultuurivara.ee.
• Sõida maailma parimasse ooperisse oma elutoas – Metropolitan Opera
live-kontserdid ja etendused iga nädal:
www.metopera.org.
• Mine teatrisse, näiteks Linnateatrisse,
kuhu muidu kunagi pileteid saada ei ole
– vaata etendusi otse või hoopiski järele:
www.elisastage.ee.
• Külasta põnevaid riike, kuhu oled alati minna tahtnud, virtuaaltuurina. Trüki
Google otsingusse näiteks ‘virtual tours’.
Soovitan visata pilk peale ajakirja Forbes

Kuressaare linnas Kivi tn 5 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Kivi tn 5 osas
Saaremaa Vallavolikogu 26.03.2021 otsusega nr 1-3/23 tunnistati osaliselt kehtetuks
Kuressaare Linnavalitsuse 27. mai 2008. a
korraldusega nr 318 kehtestatud „Kivi tn 5
detailplaneering“ Kivi tn 5 katastriüksuse
osas.
Detailplaneeringu (DP) eesmärk on Kivi tn 5
kinnistu jagamine kolmeks omaette krundiks,
ehitusõiguse määramine uute ühepereelamute projekteerimiseks moodustatavatele kruntidele, juurdepääsude, parkimise, heakorra ja
haljastuse ning tehnovõrkude lahendus. DP
on osaliselt ellu viidud: moodustatud on detailplaneeringuga ette nähtud krundid, Kivi tn
5 ja Tuule tn 5a krundil on ehitisregistri andmetel kummalgi 1 hoone. DP sooviti Kivi tn 5
katastriüksuse osas kehtetuks tunnistada,
kuna soovitakse muuta katastriüksuse piire
detailplaneeringust erinevalt. DP osaline kehtetuks tunnistamine ei mõjuta DP elluviimist
kehtima jäävas osas.
Otsusega saab tutvuda Saaremaa valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.

poolt kokku pandud 15 maailma parima
virtuaalse reisisihtkoha nimekirjale: www.
bit.ly/reisikohad.
• Osale mõnel huvitaval koolitusel või
treeningul. Valik on lõputu, alustades algajast aednikust ja lõpetades professionaalse
kulturistiga.
Osa teenuseid on siiski tasulised, kuid
mitte ülemäära kallid – mõne euroga
on võimalik saada kultuurielamus kogu
perele!
Keegi ei vastuta kujunenud olukorras oma vaimse tervise eest rohkem kui
me ise. Seega on väga tähtis, et leiaksime
endale igasse päeva meeldivaid tegevusi,
kultuuri ja sporti. Hoidke oma (vaimset)
tervist!
Kristel Peel
kultuurinõunik

Helpificu vabatahtlikud abistavad eakaid ja erivajadusega inimesi
Helpificu tugikeskkonna (www.helpific.
com) vabatahtlikud abistavad koroonakriisi ajal erivajadusega inimesi ja eakaid
elutähtsate toimingute juures, näiteks
toidukoti ja ravimite kojutoomine.
Vabatahtlikud pakuvad abi ka igapäevatoimingutes ja majapidamistöödes. Üksikule ja koduseinte vahele lõksu jäänud
inimestele on olulised ka jutuajamised
telefoni teel.
Kuidas pakkuda abi:
• leia Google Plays või Appstore’i keskkonnas Zelos Team Management ja laadi alla;
• loo endale konto;

• otsi märksõna Helpific;
• vali abipalve, mida oled valmis täitma.
Kuidas küsida abi
Kui vajad abi toidukoti ja ravimite kojutoomisel, siis helista Helpificu tugiliinile
numbril 5660 4642. Sellel numbril saad
edastada oma toidunimekirja ja kontaktid.
Varu palun veidi sularaha toiduainete eest
tasumiseks.
Abipalve saad sisestada ka Helpificu tugikeskkonnas aadressil www.helpific.com,
täites oma profiili ja kirjutades abipalve
koos telefoninumbriga.
Küsimuste korral kirjuta Helpificu

Facebooki lehel sõnumitesse või helista
tugiliinile tel 5660 4642.
Abi pakkumisel ja abi saamisel palume järgida Terviseameti soovitusi. Kogu
koroonakriisi puudutava info leiab www.
kriis.ee.
Kont a kt : He lpi f i c u proj e kt iju ht
Kristina Amor, kristina.amor@helpific.
com, tel 5660 4642.
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Saaremaa Vallavalitsus on välja
kuulutanud järgmised avalikud konkursid:
Planeeringuspetsialist
(tähtaeg: 5.04)
Kommunikatsiooni peaspetsialist
(tähtaeg: 12.04)
Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja
(tähtaeg: 14.04)
Arhitekt
(tähtaeg: 30.04)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa
Vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1,
93819 Kuressaare linn.

Salme Lasteaed võtab alates 2.08.2021
tööle lasteaiaõpetaja.
Kandideerimine hiljemalt 19.04 aadressil
maret.seeman@otto-triin.edu.ee.
Kandideerimise täpsete tingimuste ning
ametijuhenditega saab tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Kuressaare linnas Kalda pst 1 kinnistul asuva Rannahoone kohvikuruumi (28m²) üürile andmiseks tähtajaga 15.05.2021–14.04.2024. Kohvikuruumi juurde kuulub kaks ruumiga külgnevat väliterrassi, mida saab kasutada suvekohvikutena tasuta.
Üüri algsuurus on 5,50 eurot / m² kuus, mida tasutakse
4 kuud aastas (15.05–15.09). Enampakkumise osavõtutasu on 30 eurot, tagatisraha 154 eurot.
Oma pakkumus tuleb esitada hiljemalt 8.04.2021 kell
11 aadressile vald@saaremaavald.ee või Kuressaare linn,
Marientali tee 27, ruum 113 (kinnises ümbrikus, märgusõna „Rannahoone kohvik“).
Tingimused ja lisainfo: www.saaremaavald.ee/muugipakkumised; vallavaraspetsialist Margo Sooäär
(margo.sooaar@saaremaavald.ee, tel 452 5104).

Vanarehve saab tasuta ära
anda Sikassaare Vanametallis
Vanarehve on võimalik tasuta ära anda Sikassaare
Vanametallis (lisainfo kodulehel www.vanametall.ee).
Tasuta võetakse vastu 8 sõiduautorehvi ühe eraisiku kohta.
Äraantavad rehvid peavad olema mõislikult puhtad (st
mitte koos mätaste või muu sodiga). Teiste või suuremas
koguses rehvide äraandmiseks palume võtta ühendust
Sikassaare Vanametalliga, tel 5566 9921.
Kapra Vanametallis Kapra külas on vanarehvide
vastuvõtt tasuline. Kudjape ja Maasi jäätmejaamas vanarehvide tasuta ega tasulist vastuvõttu enam ei toimu.

KÜLAVANEMAD JA
VANEMATE VALIMISED
Paevere, Kogula, Vennati ja Karida külade koosolek
toimub 22. aprillil kl 18 Hallikivi seikluspargis. Päevakorras külavanema valimine. Täpsustav info: Riina Voog,
tel 5595 9773 (Vennati), Aivu Sillart, tel 5664 1183 (Paevere ja Kogula), Katrin Koppel, tel 5076028 (Karida).
Kärla aleviku koosolek toimub 25. aprillil kl 13 Kärla
pargis. Päevakorras alevikuvanema valimine. Täpsustav
info: Villi Pihl, tel 526 2039.
Kõrkküla, Ulje ja Hirmuste külade koosolek toimub 24. aprillil kl 11 Kõrkküla külaplatsil. Päevakorras külavanema valimine. Täpsustav info: Tiina Luks,
tel 5668 8499, Kati Aus, tel 510 4086.
Salme aleviku üldkoosolek
Hea Salme aleviku elanik! Saame kokku esimesel Salme
aleviku koosolekul, mis toimub reedel, 23. aprillil kell 18
Salme laululaval. Päevakorras: alevikuvanema valimine ja
alevikuraha kasutamine.
Lisainfo: Kaia Kuul, kaia.kuul@saaremaavald.ee, tel
5883 6591.
Tagamõisa piirkonna külade (Kalmu, Kuralase, Kurevere,
Kõruse, Lätiniidi, Sepise, Tagamõisa, Tammese,
Vaigu, Vaigu-Rannaküla) koosolek külavanema asjus
toimub 1. mail 2021 kell 11 Tagamõisas seltsimaja juures.

Kuressaare Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia kutsub
veebikoolitustele:
TEADLIK TURUNDUS (maht 40h) algus 7. aprillil 2021
kell 14.00. Koolitaja Andres Kuusik, Tartu Ülikooli
majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja
TOIMETULEK KONFLIKTIDEGA (maht 16h) algus 16.
aprillil 2021 kell 17.00. Koolitaja Kaja Puck, psühholoog
Info ja registreerimine: www.oesel.ee/osilia

12. aprill

Haridusjutud
Rahatargalt investeerimise ja
pensionini (veebis)

Tarvo
Vaarmets

28. mai

Naistejutud
Mood tänapäeval

Tiina
Talumets

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

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

8

Saaremaa Teataja

1. aprill2021

SOODSAIMA HINNAGA
PRÜGI VASTUVÕTT Saaremaal
VANAMETALLI kokkuost
LAMMUTUS tööd
Lõhutud KÜTTEPUUDE müük
METSAMAA, k.a raiutud metsamaa ost
PÕLLUMAA OST

ML VEOAUTO- JA
VÄRVIKESKUS

Veoautode remont, hooldus ja varuosad.
Sõidu- ja veoautode kindlustusjuhtumite käsitlus.
Pleki- ja värvitööd.

Remont, hooldus ja varuosad
kõikidele automarkidele.

OLEME ERIOLUKORRA
AJAL AVATUD

E-R 8-17

Jälgime kõiki eriolukorra nõudeid!

Oleme eriolukorra ajal avatud E-R 08-17

+372 4522550
www.mlauto.ee

www.mlauto.ee | +372 45 21 929 | veoauto@mlauto.ee
Üürnikel sisehoovi kasutamise võimalus!

POSTIMAJA

VOOLU 4

Rendile anda erineva suurusega
äri- ja laopinnad 10-300m2
Torni tn 1, Kuressaare | maidu.lempu@gmail.com

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

Soodsalt üürida erineva suurusega
lao-, tootmis- ja äripinnad
Voolu tn 4, Kuressaare | maidu.lempu@gmail.com

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

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

