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Valla kingitused
liivakastidesse
Lastekaitsepäeva puhul viisid
Kuressaare linnamajanduse ja
teenuskeskuste juhid valla avalikel
mänguväljakutel asuvatesse liivakastidesse mänguasjade
komplektid, mis on mõeldud
mängimiseks kõigile mänguväljakuid külastavaile lastele. Osadesse
liivakastidesse jõudsid mänguasjad juba nädalavahetusel,
kui piirkondades tähistati lastekaitsepäeva erinevate pereüritustega.
Kingitused on jätkuks 2017. aasta
algatusele, kui praegune vallavanem Mikk Tuisk oli Kuressaare
Linnamajanduse juhataja. „Olin
toona väikese lapse isa ja nägin
tihti, kuidas just Saaremaa külaliste lapsed jõudsid liivakasti äärde,
aga neil ei olnud kaasas oma
mänguasju, kuid väike laps tahtis
ikka mängida. Siis tuligi mõte viia
lastekaitsepäeval kõikidesse linna
avalikesse liivakastidesse mänguasju, mis olidki nn ühiskasutuses,“
selgitas Mikk Tuisk.
Tänavu, mil see tava taastati, viidi
mänguasju 20 liivakasti üle Saaremaa. Fotol on Salme Rannapargi
mänguväljakul valla kingitustega
askeldamas Natali Tamm,
Sebastian Anis ja Aurora Poopuu.
FOTO: Kaia Kuul

Armastust ei ole kunagi liiga palju

L

aps toob endaga uskumatu õnne ja
armastuse, rõõmu, naeru ja lootuse.
Lapsega tuleb ka mure, hirm, pisarad ja
palju teadmatust.
Iga laps tahaks sündida armastavatele ja
hoolivatele vanematele ning hea kohtlemine lapsepõlves on parim, mida on võimalik
lapsele tema tulevikku kaasa anda. Kindlasti
on enamik lapsevanemaid oodanud kunagi ärevalt oma lapse sündi ja kujutanud ennast emana-isana tegemas lapsega kõike,
mis on meeldiva mälestusena tulnud oma
lapsepõlvest, või vastupidi, kompenseerimas
seda, millest ise puudust tunti. Lapse kasvatamine on suur vastutus, mida on teinekord
keeruline kanda, seda enam, et selle tulemusi näeme veel ka nende laste ja lastelaste
puhul.
Saaremaa on hea ja turvaline laste kasvamise
koht. Kuigi ka siia on jõudnud kõik muu maailma ohud, on väiksemas kogukonnas nendele
jälile jõudmine ja elimineerimine kiirem ning

ehk ka tulemuslikum. Tänu tähelepanelikele
inimestele antakse abivajavatest lastest teada
üha sagedamini. Seadusest tulenev võimalus
jääda teatajana anonüümseks annab piisava
kindlustunde, et andes teada näiteks naabriperes toimuvatest löömingutest või hooletusse
jäetud lastest oma külas, ei sunni teatajat sattuma omakorda kellegi rünnaku ohvriks. Kõik
see lastega toimuv, millest loeme ajakirjanduses, on olemas ka siin, Saaremaal, mistõttu on
lastega tegelevad spetsialistid väga tänulikud,
kui kogukond annab märku erinevatest ebakõladest, mis on mõne lapse juures või tema
käitumises silma hakanud.
Täiskasvanute kohustus on seista hea selle
eest, et kõikide laste õigused ja heaolu oleks
tagatud, sest neil endil puudub veel oskus ja
vajadus vastutust võtta ning nad on sõltuvad ümbritsevate inimeste teadlikkusest ja
heasoovlikkusest. Austades ja väärtustades
lapse õigusi, kasvatame temast inimese, kes
oskab näha õiguste taga ka kohustusi. Nii pea-

vad ka lapsed oskama austada teiste laste õigusi, mitte kiusata, tüli norida või muud moodi
teisi kahjustada. Lastele on vaja jagada tarkust,
kuidas väärtustada elu, loodust ja võimalust
saada haridus.
Laps vajab armastust ja seda ei saa tema
jaoks kunagi olla liiga palju! Kogedes hellust
ja hoolimist, oskab ta seda jagada teistele enda
ümber ja tulevikus kasvatada oma lapsi samamoodi. Andes lapsele turvalise kodu, aitame
temas kasvada kuuluvustundel, leida identiteet ja seeläbi saada tugevamaks.
Kui lapsekasvatamine teeb teinekord muret
ja toob kaasa teadmatust, siis selle jaoks on
meil olemas spetsialistid, koolitused ja teraapiad, mis aitavad leida tekkinud olukorrast
väljapääsu. Mida ei saa aga mitte keegi teine
asendada, on vanema armastus oma lapse
vastu!
Anneli Tõru
lastekaitseteenistuse juhataja

Mida põnevat pakub suvi lastele ja noortele?

V

facebook.com/saaremaavald

äljateenitud suvepuhkus on kohe
terendamas ning et suvi oleks aktiivne,
meeleolukas ja meeldejääv, oleme kokku kogunud info erinevatest võimalustest
meie vallas. Põnevaid tegevusi jagub erinevate
huvidega erinevas vanuses noortele.
Suveüritused saavad hoo sisse malefestivaliga, sest Kuressaare ja Muhu noortekeskused
ootavad noori malepiknikule 4. juunil kell
15.30 Spaa Hotell Meri murule. Soovijatele
toimub turniir, kuhu saab registreeruda aadressil bit.ly/malepiknik. Esimese tuuri teeb ka
MoNo buss.
Kärla Perepäev leiab aset 5. juunil kell
11–14 Kärla pargis. Kohapeal on Politsei,
Päästeamet, Hallikivi Seikluspargi ronimissein, disc-golf, noorteala, mudelautode ralli,
orienteerumine, batuut, näomaalingud, teadusteater Archebald, templimäng ja avatud
on ka kohvik. Sündmus on tasuta. Leia üritus
Facebookist.
Kuressaare Noortejaam korraldab ka sel su-

vel Saaremaa Õpilasmalevat, mis toimub kahes vahetuses 14.–30. juunil ja 5.–16. juulil.
Malevasse registreerimine on lõppenud, praegu toimuvad vestlused kandideerijatega, keda
oli sel aastal 120. Tööd saab kokku 78 noort
vanuses 13–18 aastat. Malevas saavad noored
esimese töökogemuse, tutvuda tööseadusandluse ja -ohutusega, osaleda karjääri- ja infoüritustel, külastada piirkondlikke ettevõtteid
ja organisatsioone. Peale selle ootavad malevlasi sisukad ja mitmekesised vaba aja tegevused.
Noortejaama noorsootöötajad jätkavad ka
linnaruumis tööd noortega ning ilusate ilmadega on oodatud kõik Rannanoortekasse
Supelrannas. Lahtiolekuaegade ja tegevuste
kohta saab infot Facebooki ja Instagrami kaudu ning jätkuvad tegevused virtuaalkeskkondades ja Noortejaama Minecrafti server on
samuti avatud kõigile noortele. Noorsootöö
tegevustele annavad sisu noored ning ühiselt
teeme suve meeldejäävaks!
SEPPSi sportlikud linnalaagrid toimu-

vad 5–12-aastastele Kuressaare Gümnaasiumi spordisaalis ning kooli staadionil
esmaspäevast reedeni. Halva ilma korral spordisaalis. Esimene vahetus on 28. juunist 2. juulini, teine vahetus 5.–9. juulil, kolmas vahetus
19.–23. juulil. Laagri osalustasu on 80 eurot.
Kui ühest perest osaleb mitu last või osaletakse
mitmel korral, laieneb soodustus. Laagripäev
sisaldab kahte aktiivset treeningut staadionil,
sooja lõunasööki ja üllatusi. Laagripäev E-N
kell 9–16, R kell 9–15. Laagerdajaid ootavad
aktiivsed tegevused ja elamused näomaalingutest mulli- ja vahupeoni. Lisainfo: sepps.eu/
laagrid/ ja Facebookist.
Saaremaa Spordikooli suvelaagrid on
mõeldud lastele vanuses 7–10 aastat ja toimuvad 5.–9. juulil ning 2.–6. augustil.
Registreerimine mõlemasse vahetusse on
avatud. Osalustasu on 30 eurot. Täpsem info
www.saaremaaspordikool.ee.
Jätkub lk 3

Oluline tähtpäev ajaloos
Lastekaitsepäev on oluline tähtpäev maailma
ajaloos. Laste heaolu ja õigused vajavad täna
sama palju kaitset kui 96 aastat tagasi, mil
esmakordselt üleilmsel laste heaolu konverentsil 1925. aastal lastekaitsepäev välja kuulutati. Tänane virtuaalmaailm pakub palju
infot, kuid palju jääb ka kaadri taha. Arvame
teadvat, millised on probleemid ja kuidas neid
lahendada. Ometi on probleemide hulk kasvanud nii kõrgeks, et teadlikku panustamist laste
heaolu kaitseks vajame kõigilt, igalt pereliikmelt, õpetajalt, naabrilt, kogukonnalt.
Õppides oma lapsi tundma, hakkame neist
rohkem hoolima; iga tund, iga päev meie oskus armastada suureneb. Vahel inimesed väsivad ja siis käitutakse lastega kohatult, kurjalt,
üleolevalt. Juhtub, et täiskasvanud inimesed
on ise omadega nii puntras, et lapse tunnetel
tampimine tundub lihtsaim lahendus. Maailmas on miljoneid aknaid, mida kaunistavad
mummudega kardinad, kuid mille taga tunnevad lapsed end ometi üksi, süüdistatuna,
sildistatuna, väärtusetuna. Lastega on õnneks
nii, et kui nad kogevad elus veidigi lahkust ja
siirast hoolimist, siis nad ei murdu ning saavad
hakkama ka keerulistest kogemustest väljununa. Kuid vahel on hirm nii suur, lootusetus nii
põhjatu, et see ei lahku neist ka täisealiseks
saades ning elumustrid korduvad.
Soovi korral saame just täna mustreid
murda, lõpetades süüdistamise, sildistamise
ja hinnangute andmise. Lihtsalt olemas olles
nende jaoks, kes meid vajavad, ja seda just siis,
kui meid vajatakse.
Sotsiaalmeedia armastab väljakutseid. Küllap võiks olla see ülim väljakutse, kui otsustame just täna omaenese eeskuju ja lahke moega
iga ainsama lapse jaoks olemas olla, teda toetades ja juhendades, aidates leida oma tee, täis
väljakutseid ja rõõmu.
Helle Kahm
abivallavanem

Suverühmade töökorraldusest
Sel aastal on juulikuus suverühmad avatud
Kuressaare Ristiku lasteaias ja Leisi piirkonnas
Pärsama lasteaias. Ristiku lasteaia suverühmad on avatud 21. juunist 3. augustini ja Pärsama lasteaia suverühm 25. juunist 8. augustini. Teised lasteaiad on hoolekogude otsuste
alusel kollektiivpuhkustel.
Suverühm komplekteeritakse vanemate
poolt 1. maist kuni 31. maini esitatud taotluste
alusel.
Tuletame meelde ka seda, et juhul kui laps
kasutab lasteaiakohta suvekuudel (juuni-juuli-august), tasub lapsevanem osalustasu ka
nende kuude eest. Samuti säilib osalustasu
maksmise kohustus lapsevanemal, kes on
taotlenud lapsele suverühma kohta, kuid laps
lasteaias siiski ei viibi.
Juhul kui lasteaia kollektiivpuhkus ületab
ühe nädala, siis tasub lapsevanem osalustasu proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajaga. Osalustasust vabastuse saab vanem, kelle
laps ei kasuta terve kuu jooksul lasteaia kohta
ja kelle suvepuhkus või lasteaiast lahkumine
on teada antud lasteaiale.
Maarja Pildre
alusharidusnõunik

Külamajade ümarlaud
16. juunil kell 16–18 toimub Saaremaa
Vallavalitsuse eestvedamisel külamajade
ümarlaud. Külamajade eesmärk on enamasti üks, kuid haldamisega seotud küsimused küllalt erinevad. Osalemisest
palume anda teada 11. juuniks (k.a), registreerimislink: bit.ly/kulamajad. Ümarlaua
asukoht täpsustub vastavalt registreerunute
arvule, kuid osaleda saab ka MS Teamsi
v a h e n d u s e l . L i s a i n f o : E d a Ke s k ü l a ,
eda.keskula@saaremaavald.ee, tel 4525028.
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DETAILPLANEERINGUD
Laugu küla Angervaksa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse
§ 128 lg 6 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu algatas 27.05.2021 otsusega nr
1-3/34 Laugu küla Angervaksa detailplaneeringu
(DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise
hindamise. DP ala hõlmab Saaremaa vallas Laugu külas Angervaksa katastriüksust (katastriüksuse tunnus
40301:003:0444).
DP eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja
arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi
vähendamise ettepaneku tegemine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja
tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate
kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.
DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 ning looduskaitseseaduse § 40
lg 4 p 2. DP-ga muudetakse ÜP-d ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus
selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on
vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti
algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et DP kavandatava tegevuse
elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning kavandatav tegevus hoiuala
kaitse-eesmärkidele mõju ei avalda.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
osapooled:
Koostamise algataja on Saaremaa Vallavolikogu
(kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee,
tel 452 5002).
Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus
(kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.
ee, tel 452 5094).
Koostaja on Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek Himmist,
indrek@klotoid.ee, tel 508 4489).
Kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik
Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452
5002).
DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on
võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas
Tallinna 10, ruumis 308. Digitaalselt on otsus kättesaadav Saaremaa valla avalikus dokumendiregistris
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.

VOLIKOGU
27. mai 2021
volikogu istungil:
• toimus Saaremaa valla sadamate arengukava
aastateks 2021–2030 II lugemine ja vallavalitsuse
ettepanekul suunamine III lugemisele.
• kinnitati Saaremaa valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja
Assertum Audit OÜ sõltumatu vandeaudiitori
aruanne raamatupidamise aastaaruandele.
• kinnitati Aste Põhikooli, Kaali Kooli, Kahtla
Lasteaed-Põhikooli, Kihelkonna Kooli, Kuressaare Hariduse Kooli, Kuressaare Täiskasvanute
Gümnaasiumi, Kuressaare Vanalinna Kooli,
Kärla Põhikooli, Leisi Kooli, Lümanda Põhikooli,
Mustjala Lasteaed-Põhikooli, Orissaare Gümnaasiumi, Pihtla Kooli, Salme Põhikooli, Tornimäe Põhikooli ja Valjala Põhikooli uued põhimäärused.
• algatati Leisi piirkonna Laugu küla Angervaksa
detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• arutati hoonestusõiguse seadmise tingimusi
valla omandis olevale Kaarma piirkonna Sepa
küla Kuigu keldrite kinnistule ja suunati see II
lugemisele.
• tunnistati kehtetuks 24 endiste vallavolikogude
otsust seoses teede andmete korrastamise käigus
läbi viidud inventuuriga Kärla, Lümanda, Mustjala ja Salme piirkonnas.
• tunnistati kehtetuks kaheksa endiste vallavolikogude määrust seoses teede andmete
korrastamise käigus läbi viidud inventuuriga
Kaarma, Kihelkonna, Kärla, Mustjala ja Salme
piirkonnas.
Andrus Lulla
volikogu nõunik
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Biojäätmete käitlus on kuum teema
ka jäätmekava avalikustamisel

S

aaremaa valla esimene jäätmekava
2021–2026 on läbinud avalikustamise etapi ja seda hakkavad nüüd arutama volikogu komisjonid. Jäätmekava avalik väljapanek toimus 11. veebruarist kuni
12. märtsini. Märtsi alguseks planeeritud
avalik arutelu tuli koroonapiirangute tõttu
edasi lükata. See toimus 28. mail samaaegselt
Kuressaare Kultuurikeskuses ja ülekandena
veebis. Selleks, et jäätmekava oleks laiapõhjaline ja arvestaks erinevate osapoolte arvamusega, saadeti eelnõu arvamuse avaldamiseks
jäätmekäitlusettevõtetele, jäätmevedajatele,
tootjavastutusorganisatsioonidele ja teistele,
kellega vallavalitsus jäätmevaldkonnas koostööd teeb.
Hulgaliselt küsimusi ja ettepanekuid
Avalikustamise käigus esitati jäätmekava
kohta hulgaliselt küsimusi ja ettepanekuid,
kokku kümnelt inimeselt. Näiteks tehti ettepanek käsitleda biojäätmete võimaliku käitlusviisina kompostimise kõrval ka biogaasi
tootmist, kuna ka seda loetakse biojäätmete
ringlussevõtuks. Arvestades, et elektroonikajäätmeid satub üsna palju segaolmejäätmete
hulka ja enamasti on tegemist pisielektroonikaga, tegi tootjavastutusorganisatsioon ettepaneku levitada infot, et ka pisielektroonikat
saab jäätmejaamades tasuta ära anda.

Jäätmekavas nähakse ette riidekonteinerite
paigaldamist kõigisse piirkonnakeskustesse.
Humana Sorteerimiskeskus OÜ, kes Kuressaares ja Orissaares seni riidekonteineritega
kasutatud rõivad kogub, tõi oma senist kogemust arvestades välja, et maapiirkonda
laienemisega võib kaasneda probleem, et
riidekonteineritesse satub rohkem ebasobivaid esemeid ja lausa rämpsu. Jäätmekäitleja
OÜ Paikre rõhutas vajadust tegeleda eriti just
bio- ja klaasijäätmete liigiti kogumisega ning
et pakendipunktides peaksid samuti olema
eraldi klaaspakendi konteinerid.
Saaremaa valla jäätmejaamade omanik OÜ
Saaremaa Prügila avaldas arvamust, et Saaremaa vallast kogutud biojäätmetest komposti
tootmine ei ole tasuv ja saab toimuda vaid
omavalitsuse dotatsiooniga, kuna meil tekkivad biojäätmete kogused on niivõrd väikesed. Seetõttu leiab jäätmejaamade omanik,
et biojäätmete vedamine mandril asuvatesse
käitluskohtadesse on siiski mõistlik.
Konteineri sisu eest vastutagu ühistu
Jäätmevedaja OÜ Prügimees, kes LääneSaaremaal ka pakendikonteinerite tühjendamisega tegeleb, tegi ettepaneku panna avalike
pakendikonteinerite sisu kvaliteedi eest vastutama korteriühistu või ettevõtte, mille juures see konteiner asub. Samuti tegi ettevõte

ettepaneku viia läbi tasuvusuuring jäätmete
Kuressaare Soojuses põletamiseks.
Oma ettepanekud esitasid ka kolm eraisikut. Nende hulgas oli ettepanek ühtlustada
prügiveo teenustasud kogu Saaremaa vallas,
et maal elavad inimesed ei peaks sama teenuse eest rohkem maksma kui kuressaarlased.
Kuressaarlasest eraisik tegi ettepaneku kaasata jäätmeveoteenusesse rohkem maapiirkonna ettevõtjaid (analoogselt lumelükkamisteenusega) ning jäätmejaamade vähesust
korvata angaaridega, kuhu jäätmeid ajutiselt
ladustatakse ja kus jäätmete sorteerimisega
tegelevad samuti kohalikud ettevõtjad.
Kolmas eraisik tegi ettepaneku laiendada
tasuta pakenditeenust ka väljapoole Kuressaare linna ja Kudjape alevikku ning hakata Kullimäel Kuressaare Veevärk AS-i poolt
opereeritavas reoveepuhastusjaamas biolagunevaid köögijäätmeid kompostima.
Mitmel juhul pidas keskkonnaosakond
vajalikuks lähtuvalt ettepanekutest eelnõud
muuta või täiendada. Kõik esitatud ettepanekud, keskkonnaosakonna seisukohad
ning jäätmekava eelnõu on leitav valla veebilehel: www.saaremaavald.ee/info-ja-kontakt-jaatmed.
Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Sotsiaalprojektide tänavused toetused jagatud
8. märtsist kuni 31. märtsini toimus sotsiaalprojektide toetuste taotluste vastuvõtt.
Toetust said taotleda sotsiaalvaldkonnaga
seotud mittetulundusühingud, sihtasutused
ja seltsingud. Oodatud olid kõik taotlused,
mille eesmärk ja tegevused toetavad valdkondlikku arengukava, aitavad kaasa elanike
toimetuleku, heaolu ning nii vaimse kui ka
füüsilise tervise parendamisele.
Sotsiaalvaldkonna toetuste taotlusvooru mahuks oli seekord 16 000 eurot. Tähtaegselt laekus 16 taotlust kogusummas
23 789 eurot. 25. mail toimunud vallavalitsuse istungil kinnitati 2021. aasta sotsiaalvaldkonna taotlusvooru tulemused.
Rahastuse sai kokku 15 taotlust, millest
täismahus rahuldati viis ja osaliselt kümme
taotlust.
Täismahus toetatud projektid:
• Kuressaare toidupanga pilootprojekt, MTÜ
Kaks Kala – 2000 €;
• Issanda loomaaed on kirju (Noarootsis toi-

muva õppelaagri teema), Saare Maakonna
Arengupuuetega Inimeste Tugiühing – 1300
€;
• Tiirimetsa Kodukultuuriseltsi Küünal ja
Roolipiigade kultuurireis Lõuna-Eestisse,
Tiirimetsa Kodukultuuriselts Küünal – 950 €;
• Seltsingu Orissaare Eakad vabaõhuüritused,
Seltsing Orissaare Eakad – 850 €;
• Seeniormeeste vaimse ja füüsilise tervise
parendamine, MTÜ Saaremaa Seeniormeeste
Klubi – 500 €.
Osalise rahastuse saanud projektid:
• Koroona ja vaimne vägivald (jätk eelnevail
aastail toimunud terviseüritustele), MTÜ
Koolitus- ja nõustamiskeskus KENA – 1500
€;
• Funktsionaaltreeningud Jalgpalliklubi FC
Kuressaare noortele, Jalgpalliklubi FC Kuressaare – 1500 €;
• Koolituspäevad, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – 1394 €;
• Tulevase lapse abivajaduse ennetamine, lap-

se ja pere tulemuslikum toetamine perekooli
loengute kaudu, MTÜ Aadam ja Eva – 1000
€;
• Liikumisminutite karikavõistlus, MTÜ
SÜGress – 1000 €;
• Talgud üksikute vanainimeste heaks, MTÜ
Saaremaa Kamtšatka – 1000 €;
• Teadlik liikumispuudega inimene, Saare
Maakonna Invaühing – 833 €;
• Kunstivahendite soetamine loovtegevusteks
kunstiteraapias, MTÜ LOOVTERA – 800 €;
• Hoiame ja toetame iga võimlejat, Võimlemisklubi Pärl – 693 €;
• Hingelt noored väärikad, Saare Maakonna
Pensionäride Ühendus – 680 €.
On heameel tõdeda, et ka tänavu esitatud
projektid hõlmasid kogu inimese elukaart
ning mitmed neist olid päris uue ja huvitava
lähenemisega.
Karoliina Roomets
sotsiaaltöö peaspetsialist

Haridusvaldkonna projektidele jagati toetusi
Märtsis ja aprillis toimus haridusvaldkonna
toetuste taotlusvoor. Mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele suunatud
taotlusvooru maht oli 12 000 eurot ja toetuse
ülempiiriks 1500 eurot taotleja kohta. Taotlusvooru prioriteediks olid nii andekate kui
ka hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste arengupotentsiaali toetavad tegevused ja
üritused.
Projektivoorus oli hindamisel 13 taotlust ja komisjoni otsusel toetati 10 projekti

kogusummas 12 000 eurot.
Taotlusvoorus esitati projekte õpitubade,
ratastel labori, saarluse õppematerjali, kitarrilaagri, noorteregati, keeleõppe praktikapäevade ja mitmete teiste ürituste korraldamiseks.
Tegemist oli haridusvaldkonna toetuste
taotlusvooruga, seega otsustas hindamiskomisjon toetada projekte, mille tegevused ja üritused on eelkõige laste ja õpilaste
(sh HEV lapsed, õpilased) arengupotent-

siaali toetavad, suunatud õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamise ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi
tõstmiseks.
Projektide raames korraldatavatest üritustest leiavad endale harivaid ning arengut toetavaid tegevusi paljud lapsed, õpilased kui ka
nende õpetajad ja lapsevanemad.
Anne Põder
hariduse ja noorsootöö peaspetsialist

Kodune abivajadus selgitatakse välja juba haiglas või perearsti juures
Projekti „Inimesekeskne hoolekande- ja
tervishoiu koordinatsioonimudel“ raames
pakuvad Kuressaare haigla juures töötav
sotsiaaltööspetsialist Heleri Jõgi ja Kuressaare Perearstikeskuses tegutsev Karoliina
Roomets varajast abi tervishoiusüsteemist
sotsiaalvaldkonna teenustele jõudmisel.
Olulises fookuses on abivajaja märkamine,
parandades info liikumist kahe valdkonna
– tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna vahel. Et
perearstide ja pereõdede vaateväljas või haiglasse sattunud abivajadusega inimestel oleks
sujuv liikuda tervishoiust vajalike sotsiaalteenusteni. Näiteks juhul, kui inimene kirjutatakse haiglast välja, aga kodus hakkamasaamiseks vajab ta mõnda sotsiaalteenust.
Vajalikud sotsiaalteenused selgitatakse välja
juba inimese haiglas olemise ajal, et koju jõudes oleks tal vajalik tugi kohe olemas.
Perearsti vastuvõtule tulnud inimeste pu-

hul on oluline koondada võimalikult palju
infot inimese toevajaduse kohta, et võimalikult kiiresti ja mugavalt talle ka teiste valdkondade teenuseid tagada. Seni on toiminud
sotsiaal- ja tervishoiusüsteem enamasti selliselt, et kui abivajadusega inimene vajab tuge
mitmest valdkonnast, siis on vajaliku teenuse
leidmine olnud peamiselt abivajaja enda või
tema lähedaste õlul.
Projekti raames keskendume psüühikahäiretega lastele ja nende peredele, eakatele ja
liikumispuudega inimestele ning igas vanuses sõltuvusprobleemidega isikutele. Projekti
jooksul soovime sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna partneritega jõuda selgete kokkulepeteni rollijaotuses ning et kõik kitsaskohad
saaksid läbi proovitud ja projekti lõppedes
oleks toimiv koostöömudel olemas.
Mullu detsembris alanud projekti jooksul
on eelkirjeldatud abi saanud viis inimest, kes

on haiglast koju jõudes hakanud kohe saama
sobivaid sotsiaalteenuseid.
Meie koostööpartneriteks selle projekti
raames on Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus, Kuressaare Haigla SA, Kuressaare
Perearstikeskus OÜ, OÜ Muhu Perearstikeskus, Salme Perearstikeskus OÜ, Perearst
Anu Krischka, Perearst Sille Väli OÜ, Permer
OÜ. Projekt kestab käesoleva aasta lõpuni
31. detsembrini 2021.
Abivajajad või nende lähedased võivad ka
ise sotsiaaltööspetsialistidega ühendust võtta:
Heleri Jõgi, tel 5750 2452, heleri.jogi@saaremaavald.ee; Karoliina Roomets, tel 526 5520,
karoliina.roomets@saaremaavald.ee.
Heleri Jõgi
sotsiaaltööspetsialist
Karoliina Roomets
sotsiaaltöö peaspetsialist
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KÜSIMUS
Millised valla ja maakonna arengudokumendid on valmis ning
millised koostamisel?

Montaaž: Kärla kogukonnast Hede Peetermann ja Rivo Turro tutvustavad, milliseid atraktsioone nad lastemängualale rajada kavatsevad.

Edukaimaks osutusid Salme ja Kärla ideed
11.–20. maini toimunud Saaremaa valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 4 426
hääletajat, kes kokku andsid 6 191 häält. Võttes arvesse, et hääleõiguslikke kodanikke on
meie vallas pisut enam kui 26 500, teeb see
hääletusaktiivsuseks koguni 16,7%. Veel veidi
matemaatikat ning saame teada, et keskmiselt
andis üks hääletaja oma hääle 1,4 ettepanekule.
Rõõm on tõdeda, et hääletusprotsessis lõid
kaasa väga erinevate vanusegruppide esindajad. Aktiivsemateks vanusegruppideks osutusid 30–39-aastased, aga ka 40–49-aastased
ning 50–59-aastased. Noorim hääletaja oli
16, vanim 97, keskmine hääletaja 44-aastane. Mõnevõrra aktiivsemad hääletajad olid
seekord naisterahvad, moodustades pea 60%
hääleandnutest.
Kõige enam poolthääli (1038) sai MTÜ
Salme Rahva Maja Selts idee Salme alevikusüdame kaasajastamiseks summas 24 716
eurot. Lisaks avaneb võimalus selle-aastase
kaasava eelarve raames realiseerida veel ka
kogukondlik idee Kärla lastemänguala rajamiseks (1019 poolthäält) summas 24 988
eurot.
Nimetatud edukaks osutunud ettepanekud
viiakse ellu ühe aasta jooksul. Siinkohal tahaks siiski meelde tuletada, et tegelikkuses
ei loe üksnes võiduideed. Loodame siiralt, et
selle-aastase kaasava eelarve käigus lauale tulnud teisedki ideed saavad juba peatselt tuule
tiibadesse. Vallavalitsus tänab kõiki kaasava
eelarve protsessis osalejaid; just teie andsitegi
tänavusele kaasavale eelarvele oma näo!
Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist

Kaasava eelarve ettepanekutele esitatud häälte arv
48

Admiral Bellingshauseni mälestusmärgi rajamine

48

Igale saarlasele oma sibul ehk kevadine lillemeri Saaremaale

80

Korvpalliplats Nasvale

86

Muratsi sadama välikäimla, parkla ning valgustuste rajamine

87

Külaelu käima

93

Kudjape mänguväljaku jõulinnak

97

Tule merele

103

Abruka multiotstarbeline spordiväljak

119

Kaarma Siserulapark

126

Kümme aastat Tartu Ülikooli väärikate ülikooli Saare maakonnas

155

Euroopa keskpunktis on saarlaste Ö

182

Välijõusaali edasiarendus

210

Korvpalliväljaku rajamine Sandlasse

226

Eesti vanima kivikiriku, Valjala Martini kiriku, väline valgustamine

258

Avalik disainsaun linnaruumi – edendame talisuplus- ja saunakultuuri

261

Kuressaare avalik koertepark „Koerakuut“

284

Pääste- ja ennetusbussi soetamine Saaremaa vabatahtlikele merepäästjatele

344

Soela sadama teenindushoone põranda betoneerimine ja värskeveeboileri soetamine

345

Koigi-Väljakülast Koigi rabasse mineva matkaraja juurdepääsutee parendamine

982

Võhma külamaja elektrisüsteemi rekonstrueerimine

1019

Kärla lastemänguala

1038

Salme alevikusüdame kaasajastamine

Mida põnevat pakub suvi lastele ja noortele?

L

Algus lk 1

eisi noortekeskuse juures tegutseb kohalikke noori ühendav Noorteaktiiv ning
suveplaanid lähtuvad Leisi noorte endi
soovidest ja huvidest. Esmalt leiab KUURI
hoovis 12. juunil aset Kirbuturg, kuhu kõik
on oodatud ostma, müüma ja vahetama!
Avatud on ka kohvik. Platsitasu 1 euro ning
registreeruda palume leisi.noored@gmail.
com.
Suve suurimaks sündmuseks on juulis peetav Leisinoored.KUUR sünnipäevapidu, mille tähistamiseks on kavas korraldada sportlik perepäev staadionil ning õhtune kontsert
KUURi hoovis. Lisaks sellele toimuvad suve
jooksul erinevad töötoad: näohoolitsus ja
meigikoolitus tüdrukutele, stencil art, mööbli
restaureerimine, võrkpalli turnee, telkimisega

matk loodusesse ning Merkuuri puidu, metalli
ja inseneeria mobiilne töökoda. Suve lõpetavad kontsert ja suvelõpupidu. Rohkem infot
leiab Facebooki ja Instagrami lehtedelt.
Valjala noorte tehnikaklubi Kiired Putukad plaanivad jätkuvalt traditsioonilisi sõidupäevi korraldada. Nagu raudnael saab sõita
ATV-de ja krossimootorratastega igal pühapäeval kell 11–16. Neile, kes pole varem proovinud, toimub esmatasandi õpe. Oodatud on
lapsed ja noored vanuses 3–13 aastat. Proovime ka laupäeviti sõita ning võimalusel nädala
seeski erinevaid üritusi läbi viia. Tehnikaklubi
tegutseb Valjalas ning on huvilistele avatud
Tantse üksusel. Erinevad ekskursioonid ja
väljasõidud on plaanis Muhust Sõruni ja Triigist Turjani ja kui hästi läheb, siis kaugemalegi. Tehnikaklubi tegevused on tasulised ning
üldine tariif on 4€/h. Väljasõidud eraldi tasu

eest. Rohkem infot Facebookis.
Saaremaa Surfikool on Mändjala Surfiklubi juurde loodud noortega tegelev haru,
mille põhitegevus on surfiga seotud noorteürituste korraldamine. Surfikooli eesmärk on
pakkuda noortele suvist merelis-sportlikku
tegevust ja viibimist looduses, tegeledes erinevate surfialadega, ning tuua noored eemale
kõikvõimalikest nutiseadmetest.
Tegevused arendavad noorte sotsiaalseid ja
meeskonnas tegutsemise oskusi ning on suurepäraseks viisiks koos sõpradega suve veeta.
Terve suve vältel toimuvad mitmed noorte
surfilaagrid 5–16-aastastele. Hinnad ja täpsem info Facebookist või mandjalasurfclub.
com/saaremaa-surfikool.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust saab 43 projekti
Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusi sai esitada 13. aprillini. Kokku
esitati taotlusvooru 85 projekti ning hindamiskomisjon otsustas toetada täies mahus
või osaliselt 43 projekti kogusummas 75 000
eurot.
Toetust eraldatakse huvitegevusvõimaluste
mitmekesistamiseks ja kaasaegsete meetodite
rakendamiseks huvihariduse ja huvitegevuse

pakkumisel, et huvitegevus ja huviharidus
oleks võimalikult paljudele noortele kättesaadav. Prioriteediks olid tegevused, mis loovad
osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades, kaasavad põhikooliealisi õpilasi, toetavad
erivajadustega laste ja noorte osalemist ning
seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust.
Toetati ka vahendite soetamist.
Toetuse taotlemisel pidas hindamiskomis-

jon oluliseks, kuidas kavandatavad tegevused
arvestavad noorte tegelike soovide ja huvidega.
Oli väga mitmeid projekte, mille kavandamisel oli küsitud noorte arvamust või initsiatiiv
oli tulnudki noortelt endilt.
Toetust saanud projektid ning toetussummad leiab valla kodulehelt.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

S

aaremaa valla arengukava aastateks
2019–2030 sai valmis
2018. aasta sügisel ja see
hõlmab kuut laia tegevusvaldkonda: haridus ja noorsootöö, kultuur ja sport,
sotsiaalne kaitse, ettevõtlusAnu Vares
keskkond ja innovatsioon,
arendus- ja
taristu ja keskkond, juhtimikommunikatne ja koostöö.
siooninõunik
Valla arengukavas on sõnastatud visioon aastaks 2030, mille kohaselt
on Saaremaa uutele tuultele avatud, traditsioone hoidev, turvalise ja puhta elukeskkonnaga, mere ja taeva kaudu ühendatud tugeva
ja kasvava kogukonnaga saar. Lisaks visioonile
on dokumendis esitatud üldised strateegilised
arengusuunad ning valla juhtimise ja arengu
kavandamise aluseks olevad väärtused. Arengukavas käsitletakse ka Kuressaare rolli Saaremaa
arengus ning valla püsiasustusega väikesaarte
(Abruka, Vilsandi ja Kõinastu) arenguvajadusi.
Samuti kajastab arengukava tegevusvaldkondade hetkeolukorda, eesmärke ning tegevussuundi ja üldistatud kujul tegevusi soovitud
tulemuseni jõudmiseks. Konkreetseid (investeeringu)objekte ja üksiktegevusi valla arengukavasse kirja pandud ei ole. Ülevaade arengukavas käsitletud tegevuste ja investeeringute
elluviimiseks vajalike ressursside kohta antakse igal aastal koostatavas Saaremaa valla eelarvestrateegias, mis hõlmab nelja eelseisvat aastat, ja rahastamise täpsem jaotus kinnitatakse
vallaeelarves.
Valla arengukava vaadatakse igal aastal üle
ja vajadusel täpsustatakse dokumenti. Vallavalitsuse hallatavad asutused, volikogu komisjonid ning osavalla- ja kogukonnakogud saavad
igal kevadel esitada ettepanekuid valla arengukava muutmiseks. Seejärel teevad arengukavasse vajalikud muudatused ja täpsustused valdkondlikud teemagrupid ning juhtgrupp. Pärast
seda, kui vallavalitsus on arengukava muutmise eelnõu heaks kiitnud, suunatakse see avalikustamisele, mille käigus on oma ettepanekuid
võimalik esitada kõigil huvilistel. Arengukava
muutmise eelnõu esitatakse kinnitamiseks vallavolikogu septembrikuu istungile ja muudetud
kujul arengukava hakkab kehtima uue aasta
1. jaanuarist.
Tegevusvaldkondade hetkeolukorda, eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi on
detailsemalt käsitletud valdkondlikes arengukavades. Lisaks valla arengukavale on koostatud
ja 2021. aasta juuni alguse seisuga kinnitatud
Saaremaa valla seitse valdkondlikku arengukava: ettevõtluskeskkond ja innovatsioon,
haridus, kultuur, sport, lastekaitse ja sotsiaalhoolekanne, siseturvalisus, ühisveevärk ja
-kanalisatsioon.
Vallavolikogus ootab kinnitamist Saaremaa
valla sadamate arengukava. Samuti on volikogule esitatud Saaremaa valla jäätmekava
2021–2026 eelnõu, millega planeeritakse jäätmehooldust ja jäätmete ringlussevõtu korraldamist.
Koostamisel on valla transpordi arengukava
ning mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava. Esimene dokument esitatakse volikogule
kinnitamiseks käesoleva aasta augustis ja teine
septembris.
Lisaks kohaliku omavalitsuse arengudokumentidele on olemas ka Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030, mis hõlmab maakonda
kui tervikut ja omavalitsuse ühiseid huvisid
kolme tegevusvaldkonna põhiselt: majanduskeskkond (sh elukeskkond ja inimareng), energeetika ja ühendused. Arengustrateegiat viiakse
ellu neljaks aastaks koostatud tegevuskavast
lähtudes.
2018. aastal valmis Saare maakonna terviseja heaoluprofiil ning koostamisel on maakonna
kaks valdkondlikku arengudokumenti: energiamajanduse ja kliima arengustrateegia ning
turismi arengustrateegia.
Arengukavade ja -strateegiate koostamiseks on
moodustatud töögrupid, kuhu kuuluvad vallavalitsuse ning volikogu ja selle komisjonide esindajad, kuid kaasatud on ka valdkondlikud eksperdid ning huvi- ja sidusgruppide esindajad.
Arengudokumentide eelnõud avalikustatakse
valla veebilehel ja siis on kõigil võimalik kaasa
rääkida ja oma ettepanekuid esitada.
Lisainfot valla ja maakonna arengudokumentide kohta leiab Saaremaa valla kodulehelt:
saaremaavald.ee/arengudokumendid.

4

Saaremaa Teataja

ARVAMUS
Huvihariduse toetuse
vähendamine on topeltvalus
2017. aastal hakkas riik täiendavalt toetama huviharidust
ja -tegevust, soovides teha
võimalikult paljudele Eesti
noortele neile meelepärased
tegevused paremini kättesaadavaks ning muuta valikuvõimalused senisest mitmeMikk Tuisk
kesisemaks. Riigi toetus on
vallavanem
aidanud nii Saaremaa vallal
kui ka teistel kohalikel omavalitsustel noori paremini kaasata ning laiendada huvihariduse ja
-tegevuse võimalusi.
Paraku on riik andnud signaali, et eelarvekärped vähendavad alates 2022. aastast omavalitsustele eraldatavat huvihariduse toetust
poole võrra ehk 14 miljonilt eurolt 7 miljonile.
Kavandatavad kärped mõjutavad omavalitsuse
eelarvet mitmel moel, sest lisaks huvihariduse
toetussumma märkimisväärsele vähenemisele
tuleb järgmisel aastal leida lisaraha lasteaiaõpetajate palgatõusuks ning arvestada huvikoolide
töötajate ja ringijuhtide ootusega saada oma töö
eest väärilist tasu.
Saaremaa valla 2021. aasta eelarves on huvihariduse toetussumma 456 557 eurot. Riigilt
saadud toetuse kasutamiseks koostab vallavalitsus igal aastal kava, mis sisaldab nii huvihariduses ja -tegevuses osalevate noorte arvu
ning osalemise võimalusi kui ka kitsaskohti
huvihariduse kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi koos maksumusega nende
kitsaskohtade lahendamiseks.
Tänavu toetatakse Saaremaal riigilt saadud
rahaga väga erinevaid tegevusi, mis aga võivad
seoses kavandatava kärpega sattuda edaspidi
löögi alla.
Näiteks toetatakse huviharidust ja -tegevust
maapiirkondades, samuti erivajadustega laste
ning sotsiaal- ja majanduslikes raskustes perede laste huvihariduses ja -tegevuses osalemist.
Toetus võimaldab hüvitada transpordikulusid
ning aitab noortel osaleda nii vabariiklikel kui
ka rahvusvahelistel võistlustel ja üritustel.
Riikliku lisarahastuse toel tegutsevad Kuressaares autoring ja Valjalas noorte tehnikaring,
Orissaares võimaldatakse noortel purjetada ja
osaleda balletiringis. Samuti toetatakse bändikooli tegevust Sandlas, Salmel, Kärlal, Orissaares,
Tornimäel, Lümandas ja Astes ning Leisi piirkonna noorte huvitegevusi. Riigi toetust kasutatakse ka koolisporditegevusteks, maleõppeks
ja noorte osalemiseks muuseumiprogrammides.
Suur osa riigi eraldatud vahenditest (2021.
aastal 175 500 eurot) on Saaremaa vallas suunatud huvikoolide pedagoogide, noorsootöötajate
ja ringijuhtide tasustamiseks.
Huvihariduse ja -tegevuse toetuse vähendamise tulemusena vabaneva raha plaanib riik suunata 2022. aastal üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäära tõstmiseks 3% võrra ehk 1315
eurolt 1354 eurole. Loomulikult väärivad õpetajad palgatõusu, kuid seda ei tohiks teha meie
noorte ning huvihariduse ja -tegevuse arvelt.
Õpetajate kavandatud palgatõusul on otsene
mõju ka Saaremaa valla eelarvele: 2022. aastal
on esialgse arvestuse kohaselt vaja ligi 100 000
eurot lisaraha lasteaiaõpetajate tööjõukuludeks,
kuna lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 90%
üldhariduskooli õpetaja omast, magistrikraadiga lasteaiaõpetajal aga 100%. See omakorda
toob kaasa ootuse haridusasutuste juhtide,
tugispetsialistide, huvikoolide õpetajate ja ringijuhtide palgatõusuks.
Riikliku huvihariduse toetuse kavandatav
kärbe ei vähenda üksnes Saaremaa valla noorte
võimalusi huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks, vaid toob kaasa täiendavad kulud vallaeelarvesse. Lihtsustatult: kui riik vähendab toetust poole võrra, siis peab Saaremaa vald leidma
huvihariduse senises mahus rahastamiseks ligi
230 000 eurot. Kui sellele liita juurde ka lasteaiaõpetajate palgatõus, siis on vallaeelarves vaja
arvestada vähemalt 330 000 lisaeuroga. See aga
paraku tähendab, et teiste valdkondade toetamiseks ja investeeringute tegemiseks jääb raha
vähemaks.
Ehkki huvihariduse korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne, on viimastel aastatel
huviharidust ja -tegevust riigieelarvest toetatud ning omavalitsused on oma plaane teinud
ootuses, et see jätkub vähemalt samas mahus ka
edaspidi.
Keerulisel ajal on riigil vaja leida kokkuhoiukohti, kuid seejuures ei tohi kannatada meie
tulevik ehk noored. Loodetavasti teevad valitsus
ja ministeeriumid järgmise aasta eelarve koostamisel tarku valikuid ning arvestavad nende
mõjuga omavalitsustele.
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Salme laevmatused – leiud, mis muutsid ajalugu
Näitus „Viikingid enne viikingeid“ Kuressaare linnuses

S

eptembris 2008 tuli Tehumardi–Salme
jalgrattatee kaablitrassi kaevetöödel
päevavalgele inimluustike jäänuseid, mõõkade katkeid, neete, mängunuppe,
täringuid jm. Arheoloogiliste päästekaevamiste käigus (juhatajad Jüri Peets, Külli
Rikas ja Marge Konsa) selgus, et leiud pärinevad teetöödega osaliselt lõhutud laevmatusest
(Salme I). Kuu hiljem satuti 50 m eemal Salme
koolimaja juures trassitööde käigus veel teiselegi laevale (Salme II), mida uuriti aastatel
2010–12 (juhataja Jüri Peets). Salme teise laeva puhul on tegemist tõenäoliselt Läänemere
vanima teadaoleva purjelaevaga, mis pärineb
umbes aastaist 700–750. Just purje kasutuselevõtt oli üks olulisi eeldusi pikemateks ülemere
rüüsteretkedeks.
Kokkuleppeliselt peetakse viikingiaja alguseks aastat 793, mil Norra viikingid rüüstasid
Inglismaal Lindisfarne’i kloostrit. Salme laevmatused on otseseks tõestuseks, et skandinaavia meresõdalased tegid relvastatud retki
Läänemere idarannikule juba enne 8. sajandi
lõppu. Tegemist on ainsa viikingiretkega või
kunagise diplomaatilise missiooniga, millest
on säilinud kindlad arheoloogilised jäljed.
Laevadesse oli maetud 41 (7+34) valdavalt
Rootsist Mälari piirkonnast pärinevat viikingit, kelle kallid hauapanused viitavad nende
kõrgele ühiskondlikule staatusele. Tegu on lahingus hukkunud sõdalaste ühishauaga, mis
teeb Salme leiukompleksi ainulaadseks kogu
maailmas. Praeguseks on eelviikingi- ja viikingiaegseid laevmatuseid Põhja-Euroopast
teada kokku üle 600. Enamik neist kajastab
matmist kodustes tingimustes, kus laevadesse
pandi nii naisi kui mehi. Kuidas maeti mereretkel olnud sõjamehi, oli kuni Salme laevmatuste leidmiseni teadmata.
Tänu Salme leidudele avaneb meile erakordne võimalus heita pilk viikingisõdalaste ellu: millist päritolu mehed ühte sõjasalka
kuulusid, milliste laevadega mereretkel käidi,
mida varustusena kaasa võeti, kuidas sõditi ja võõrsil oma hukkunuid maeti. Tõenäoliselt oli Salmele maetud sõjameeste seas ka
viikingikuningas. Nimelt leiti ühe hinnalises
sõjavarustuses maetu suust mängunupp, mis
kujutab endast kuningat tolleaegses populaarses lauamängus hnefatafl. Kaasasündinud eri-

Vaade näitusele. Paremal viikingilaeva kujutav sõudetrenažöör, millel saab jõudu proovida aerutamisel läbi
Salme väina. Lisaks originaalesemetele ja põnevatele multimeedialahendustele tutvustatakse näitusel ka
viikingite nägemust elust Valhallas pärast surma.
Foto: Aivo Põlluäär

pärana oli kuningal esimene kaelalüli koljuga
kokku kasvanud. See takistas tal kaaslastega
võrdselt sõdimast.
Rohkem kui 10 aastat on leiumaterjal olnud
uuringutel Tallinna Ülikoolis ja seni suurele
osale avalikkusele ligipääsmatu. Tänaseks on
uuringud jõudnud lõpusirgele, leiud on tagasi
Saaremaa Muuseumis. Nüüdseks juba avatud
näitusel on eksponeeritud 150 originaaleset,
mis pandi Valhallas elu jätku lootvatele viikingisõdalastele hauapanustena kaasa. Samuti
on välja pandud Salme II laeva 1:10 mudel.
Suurel ekraanil saab näha uuringutulemustel
ja 1300 aasta tagusel Salme maastiku rekonstruktsioonil põhinevat 4-minutilist animatsiooni kui üht võimalikku tõlgendust Salmel
toimunud lahingust.
Näitusega koos valmis kataloog, hulk leidudest inspireeritud viikingiteemalisi tooteid ja
esemete koopiaid, mis on saadaval muuseumi
poes.
Garel Püüa
Saaremaa Muuseumi
teadur-koguhoidja

Näitus „Viikingid enne viikingeid“
21. mai 2021 – mai 2022 Kuressaare linnuses
Koostaja SA Saaremaa Muuseum
Kuraator: Marge Konsa
Projektijuhid: Taniel Vares (Saaremaa Muuseum), Hälys Laanemäe ja Ott Sarapuu (Motor)
Näituse disain: Kadri Kaldam ja Raili Paling
(KOKO arhitektid)
Graafiline disain: Erik Heinpalu (Motor)
Näituse teostus: Motor (Edgar Juhkov, Olle
Järvekülg, Gertu Kallas, Tiit Kotsar, Lauri
Laasik, Kristiina Laurits, Annes Leht, Joosep
Matjus, Ivo Metsmaa, Kertu Moppel, Margus Muld, Villu Plink, Reigo Rand, Jaana Ratas,
Kristo Reisner, Veiko Salumäe, Herkki Särkinen, Helen Västrik ja Piret Õunapuu),
Animafilm „Salme lahing 750 AD“: tootja Slow
Solutions (Mattias Mälk ja Vesse Veering),
produktsioon Velvet (Kadri Ann Mikiver ja
Gunnar Hunt), pealelugeja Mirtel Pohla.
Näituse toetajad: Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus ja Muinsuskaitseamet.

Mis Saaremaal suvel huvitavat toimub?

M

ida lähemale suvi
kalendris nihkub,
seda tihedamini
puutub iga kultuuri- ja
spordiosakonna töötaja
kokku küsimusega, mis teil
seal Saaremaal siis ka huvitavat toimub. Olgu öelKristel Peel
dud, et suvi on Saaremaal
kultuurinõunik
sündmustest kirju nagu
liblikatiib. Aga tõsine küsimus vajab tõsiseltvõetavat vastust. Esmalt soovitame sul võtta netis lahti saare.events lehekülg ja seejärel
saab hakata kalendrit linnutama. Järgnevalt
mõned soovitused.

Kuhu me juunis läheme?
Kohe juuni algul läheb kultuurisuvi hoogsalt
käima ja juba esimesel nädalavahetusel pead
vaatama, et igale poole ikka jõuaksid: „Suvetantsude tuulutust“ ehk ülesaaremaalist ühistantsimist saab näha mitmel pool üle saare,
Saaremaa Puukoolis avatakse Pojengifestival,
Kihelkonnal toimub orhideefestival „Märka
lille!“.
Spordihuvilisena pead kindlasti külastama Saaremaa II Malefestivali ning võtma osa
Sunrun jooksuvõistlusest Kuressaarest Orissaarde. Vahepõike saad teha Enduro Eesti
meistrivõistluste etapil Orikülas. Pühapäeva
õhtul võid natuke rahulikumalt võtta ja järgmise nädala alguse saad veeta Kuressaare
mõnusates suvekohvikutes. Võid jalutada läbi
lossist, kus saab näha suurepärast näitust „Viikingid enne viikingeid“, neljapäeval toimub
kesklinnas traditsiooniline „Labajalg“ ja reedel on purjelaeval Hoppet Väliharfi kontsert.
Hinge kosutavad ja tõelist elamust pakuvad
meie Saaremaa enda Läänesaarte Kammerorkestri suvised kontserdid Lümandas ja
Kuressaares. Jõuad mõlemale. Enne jaanipäeva sobib teha veel väike reis meie armsatele
väikesaartele – Viirelaiul toimub perepäev
ning Vahasel ja Abrukal avastusretked. Jaanipäeval saad tantsu lüüa ja lõket teha oma sõprade seltsis ning kindlasti jõuad ka Salmele

vabaõhuteatrisse ja Lümandasse Maakaitsepäevale.
25. juunil saab alguse kaks nädalat kestev
Mustjala festival, mis kutsub muusikasõpru
imelistele kontsertidele üle saare looduskaunites ja erilistes paikades.

Mida me juulis teeme?
Juulis on kultuurikalender tihe. Esimesena
sõida õige Muhusse, et osa saada Tulevikumuusika Festivalist „Juu jääb 2021“. Muhust
tule tagasi Salmele, kus pannakse püsti Viikingilaager. Seal saab ajalooliste laevadega
sõita, teatrit näha ja muud põnevat uudistada.
Vahva on see, et Kuressaares saab tasuta osaleda giidiga linnatuuril ja osa võtta bussiretkedest erinevatesse viikingisadamatesse.
Igal laupäeval toovad saare kihelkonnad
Kuressaare kesklinna oma rahvakultuuri etteasted ja näeb tõelist saare kultuuripärandit.
Juuli keskpaigas hakkab jalg hea muusika
rütmis tatsuma ning pole paremat kohta kui
suvine Illiku laid ja I Land Sound festival. Kui
siiani veel vankril püsid, siis oled küll juba
palju näha ja kuulda saanud, kuid suvi on alles
poole peale jõudnud. Kultuurisuve kulminatsiooniks on kindlasti Saaremaa Ooperipäevad
ja seekord ootame külla suurepärast Peterburi
Kammerooperit.
Põhimõtteliselt võib juuli lõpus lülitada
end teatrilainele ja võtta suuna Taritusse, et
lahendada „Trimmerdaja surma“ mõistatus.

Kuressaare merepäevad 2019. FOTO: Irina Mägi

Soela sadamas esitab tantsutrupp LiPs esimest
täispikkuses suvelavastust „Mo käes“ ja samal
õhtul võid Orissaares nautida ka Kandleööd.
Õnneks on Saaremaa piisavalt väike ja jõuab
igale poole.
Kas augustis ka midagi sünnib?
Augusti alguses jätkame teatrilainel Maasilinnal vabaõhuetendusega „KENA KEIK! Ehk
kuidas saarerahvas suurel maal pidus käis“
ning lõpuks jõuavadki kätte ka kauaoodatud
Kuressaare Merepäevad, mis on taas laienenud üle saare ka väikesadamatesse. Terve nädal on täis head muusikat ja esinemisi. Kohale
viib Kuressaarest buss ja kõik kontserdid on
tasuta. Imeline. Ja nädala lõpus läheb Kuressaares Raiekivil veel imelisemaks, kui lavale
astuvad Eesti parimad artistid. Merepäevade
vaim on jätkuvalt rõõmsameelne, loodusest ja
endast hooliv, armuv ja nautlev, nooruslik ja
elav. Täpselt selline, nagu üks kultuurne suvi
Saaremaal olema peakski.
Augusti keskel saad Jööris nautida veel ülesaaremaalist rahvapillipidu „Pidu meie õuel“
ning tossud jalga tõmmata Kuressaare Linnajooksuks 21. augustil.
Suvepäevadest jääb ikkagi väheks ja kindlasti jäid paljud põnevad soovitused edastamata,
aga sellest pole midagi hullu, sest iga aktiivne
kultuurisõber saab endale sobiliku kultuurimarsruudi kokku panna meie kultuurikalendrist saare.events.
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Kahe koroona-aasta armastuskirjad taidlejatele
on meist Evega saanud üsna osavad
maalrid. Uksed, aknad. Oleme õppinud
hulga uusi termineid – näiteks ekspress
akrüül. /…/

Oleme üle elanud kaks väga ärevat
ja piiranguterohket koroona-kevadet (ka ühe sügise ja talve). Avaldame sel puhul Taritu rahvamaja
juhataja Aili Salongi e-kirjad oma
taidlejatele. Meenutusena ja lootusena, et need ajad ei kordu.
Aili ise nimetab neid kirju armastuskirjadeks.
Tere!

12.03.2020

Seoses olukorraga Saaremaal on keelatud aprilli lõpuni kõik üle 100 inimesega
kogunemised. Soovituslik on võimalusel
ära jätta ka kõik väiksemad kogunemised.
Paljud rahvamajad on oma ringide töö
teadmata ajaks peatanud. Teeme seda
ka Taritus. Kas just aprilli lõpuni, aga loodame lahendusi ja ootame uusi suuniseid.
Seega – täna jääb ära koori proov.
Reedel jääb ära esietendus.
Pühapäeval jääb ära näidendi proov.
Esmaspäeval jääb ära tantsuproov. Ja nii
edasi ...
Hoidkem ennast ja teisi!
Kallistades
Aili
P.S. Mõtlen siin, et lõpuks ometi on
reaalne kasu FB-st ja muudest virtuaalsetest suhtluskanalitest. :)
Tere, head!

19.05.2020

Kaks kuud on möödunud, lühike aeg,
kuid meie maailm on muutunud.
Tean, et mõnel teist oli väga keeruline,
mõnel vähem. Ehk on nüüd juba olukord
normaliseerumas.
Täna õhtul ei ole mul teile palju uudiseid.
Põhimõtteliselt, turvalisust järgides,
võib ringide töö taastada. Loomulikult
on see keerulisem suurte kollektiivide
ja tantsurühmade puhul. Aga ehk juuni
annab jälle arutust.
Taritu laulupidu 18. juulil toimub sel
aastal kontserdi vormis. /…/ Praeguste
reeglite valguses me laulupeo laadset
üritust korraldada ei tohi. Kontsert on
aga lubatud.
Olen Anneliga rääkinud, et ehk siiski
mõned üldtuntud ja armsad koorilaulud
siiski laulaks, et veidigi laulupeo mõõtu
kätte saada. :)
/…/
Loodame, et Saaremaa on hullema läbinud. Loodan teie kõigiga varsti kohtuda!
Olge terved ja hoitud! Püüdke päikest!
Aili
Tere!

25.11.2020

Kõik märgid näitavad, et 26. dets me
oma jõulupidu traditsioonilisel moel teha
ei saa.
Mõtlesin siin, et pakun välja õuepeo.
Teeme jõululõket, jõulumemm pakub
kuuma teed, jõuluvana tuleb ju niikuinii.
/…/
Mõned esinemised võiksid lõkke ümber
ikka ka olla. Lender saab ööritada, ükskord ometi on ruumi. :) Segakoor, memmed, meesansambel, kuidas te laulmisesse suhtute? Klaverit ju välja ei tassi,
aga äkki mingi variant ikka oleks?
Selline vaba ja mõnus olemine võiks
kujuneda. Ma juba kujutan ette. :)
Mis te arvate, palun andke tagasisidet.
Kindlasti tekib mõni suurepärane idee,
andke aga julgesti teada!
Püsigem terved!
Aili

Merepäevade kontserdil Lõmala
sadamas aastal 2019.
Aili (ees keskel) koos Taritu
segarühmaga Lender.

Tere, kõik see pere!

14.12.2020

Kõigepealt tänu ja kniks kõigile teile, et
selle väga kummalise aasta oleme koos
saanud läbi teha. Püüame olla rõõmsad
viirusele vaatamata!
Lähiajal kollektiivide proove teha ei
tohi. Sellise korralduse on andnud meile
valitsus.
Aga vähemalt senimaani ei ole keelatud
päriselt sündmuste korraldamist. Seega
tundub, et meie 26. dets kell 12 kavandatud JÕULUTULI siiski toimub. Kui ilm
vähegi meie poolt on, siis tassin sünteka,
kõlarid ja mikrid välja. Hajutatult laulda
me ju suudame ja isegi tantsida saab
2+2 reeglit järgides! Kuuma glögi saab
– võta kruus kaasa! Jõuluvanasid tuleb
rohkem kui üks, see tähendab, et lastele ja meie ringidele tulevad jõulupakid
kätte kenasti vabas õhus.
Saame lõkke ääres kokku! Kena oleks
näha, onju?
Rahulikku jõuluaega!
Aili
06.01.2021
Tere, head lauljad, tantsijad, näitlejad!
Tänase kolmekuningapäeva puhul pöördun teie kõigi poole parimate uusaastasoovidega. Tulgu see aasta rahulikum ja
ilusam meile kõigile!
Aga nagu ma olen mõnelgi puhul öelnud,
on Taritu kandi inimesed targad inimesed. See omadus, et ära vihasta, vaid
imesta, on meie kandile vägagi iseloomulik ja aitab hästi ärevatel aegadel.
Praegu polegi muud teha, kui oodata
uusi suuniseid ja vaadata, mis see elukene toob.
/…/
Suvel on plaanis Saaremaa tantsupidu,
Saaremaa laulupidu, teatrifestivalid jne.
Loodan südamest, et need saavad toimuda! Ja loodan südamest, et see pikk
kodune puhkus meid liiga laisaks ei tee.
:))))
Hoolides ja kirjalikult kallistades
Aili
Tere!

27.01.2021

On ikka aeg, suhtlema peab kirja teel. :)
Aga ikka tahaks teada anda, et mõtlen
teie peale ja loodan kohtumisi rahvamajas.
Hetkel on olukord muutumatu, piirangud
kehtivad, loodame, et hiljutine puhang
Kärlal vaibub.
Ma kirjutan ühest mõttest, mis tekkis
läheneva vabariigi aastapäevaga seoses.
See mõte saab teoks ainult juhul, kui
lumeolud on soodsad. :)
Me võiksime Taritu staadionile valmis
teha lumememmede vabariigi kontserdi. Lumememmede koor laulab, lumememmede tantsurühm tantsib, lumemeeste meesansambel ja memme-taadi
lauluklubi laulavad. Lumememmedest

tubateater näiteks saaks seekord olla
tänulik publik. :) Eesti lipud kõigil memmedel pihus. Võib ju alati fantaasia
jooksma lasta ja erinevaid toredaid
lisandeid (sallid, mütsid, noodipuldid jne)
juurde panna. Lumememmedest jalgpallurite võistkond oleks ka muidugi vahva!
Seda kõike ei peaks tegemagi ühel ja
ainsal päeval. Kollektiivid võivad ju tulla
erinevatel aegadel. Koos pere ja sõpradega. Aga miks mitte ka koos! Igatahes
oleks vahva, kui 24. veebruaril oleks
patriootiline installatsioon olemas!
Niimoodi, mis arvate, kas oleks kaasalööjaid?
Püsigem ikka terved ja naksis! Kes on
haige, see saagu terveks!
Ikka kenasti!
Aili
Tere!

12.02.2021

Loodan, et olete kõik optimistlikud ja
tublid. Meil siin rahvamajas on vaikne.
/…/ Oma aja sisustamiseks otsime Evega asendustegevusi. :) Ja vääääga põnev
on! Hakkasime alumise saali ust värvist
puhastama ja lihvima. Aukartus on ka,
siiski ligi sada aastat on seal ukse sees.
Mõelda vaid, mis aegu on see uks näinud!
Nüüd tahan nimeliselt tänada neid, kes
meile siin juba toeks olnud:
Tarmo Prostang aitas ukseauku kardinate sättimisel (no et soe saalist viimseni
riidehoidu ei satuks).
Kardinate eest täname Reetu ja Lümanda kooli, kes oma vanad paksud kardinad
meile annetasid!
Kalmet käis ja aitas nõuannete ja tööriistadega.
Raivo täpselt sama. :)
Lümanda halduse mehed käisid ja
motiveerisid!
Kaiga tuli jutuks, et võiks panna värvilised ukseklaasid, ja tema ütles välja sõna
„vitraažaknad“.
/…/ Esimene koroonajärgne pidu võiks ju
olla ukse avamise pidu. :)))))
Lõpetuseks, olge terved! Tulge läbi,
kirjutage ja lehvitage!
Igatsusega
Aili
Tere!

06.03.2021

Eelmisest kirjast on möödas juba liiga
palju aega. /…/ Juhtunud on nii palju, et
Eve põdes haiguse läbi, minule külge ei
hakanud. Ustega läheb tasapisi. Värv on
maas, olen nõu pidanud erinevate asjatundjatega. Viimistlusotsust veel ei ole.
/…/
Saaremaa laulupidu on veelkord aasta
edasi lükatud, tantsupidu plaanitakse
pidada neljas erinevas kohas 6. juunil.
Eks kahtlane on, aga korraldajate poolt
väga tore otsus mitte püssi nurka visata.
Kohtuda oleks ju ütlemata tore!
Naiste tantsupidu Jõgeval on aasta eda-

si lükatud, sinna plaanisin minna oma
Kihelkonna naisrühmaga. Elva monomaania lükati jaanuaris maikuusse, praegu korraldajad veel loodavad, et see toimub ...
Peame selle koleda aja vastu. Soovin, et
oleksite lootusrikkad ja leiaksite toredaid
mõtteid. Ei aita siin hala ega soigumine.
Telefonid ja kirjad päästavad, kui igatsus
peale tuleb. :)
Olge terved, teie ja teie pered!
Kallistades
Aili
P.S. Ahjaa! Mina kukkusin vahelduse
mõttes ühe jalaga solgiauku, kui õunapuid lõikasin. Argist saadik, nagu mu
mammi ütleks. :) Kui see oleks unes juhtunud, siis võiks ehk raha ja rikkust loota.
:)) Mul sai kannatada teine jalg, mis jäi
augu servale. Nüüd olen põlvest lombakas. :) Aga loodan, et tantsuproovide
alguseks paranen. Saan väga hästi aru
Lenderi poistest ja nende põlvevaludest tantsuproovides. :)))))
Tere!

07.04.2021

Jälle kuu aega möödas, ikka kevade ja
piirangute leevenemise poole!
Meil rahvamajas on ukse renoveerimise projekt lõpusirgel. Alustasime Evega, aga nagu ikka – oskused lõppesid ja
Kalmet on see, kes ukse remondi ja viimistlemise lõpuni viib.
/…/
Ukse avamise pidu tuleb niipea, kui olud
lubavad.
Õue saab varsti uue kaevu, vana lihtsalt
vajus kokku. Kaevu vundamendi teevad
Lümanda halduse poisid ja kaev ise valmib Diveros. Eelmisega päris sarnane,
aga veidi suurem.
Ja paar väga positiivset uudist ka. Eile
anti roheline tuli remonditöödele rahvamaja II korrusel. /…/
Teine uudis puudutab suve. Kuressaare
teater on avaldanud soovi oma suvelavastus seekord Taritus teha. Loodan
väga, et see nii ka läheb. Mäletate, sügisel käisid nad Taritus oma etendusega ja
siis neile meie õuepealne väga meeldis.
No publik muidugi ka. :)
Aga millal kokku saame, ei oska öelda.
Ehk nädala lõpu poole miskit juba öeldakse.
/…/
Nii, kui mööda jalutate-jooksete-sõidate, siis lehvitage või astuge läbi. Olge
terved ja peatse kohtumiseni!
Parimate soovidega
Aili
Tere, kõik see pere!

28.04.2021

Tunnistan ausalt, et päris keeruline on
meie olukorras optimistlikuks jääda. :)
Ühest küljest valguskiir nagu paistaks,
teisalt on selgusetust väga palju ...
Tavapärase töö asemel siin rahvamajas

Nojah, aga siiski tuleb suvi ja ehk ka võimalused kokku saada.
/.../
Tantsijatele uudist niipalju, et maakonna
tantsupidu on lükatud 2022. aastasse.
Aga siiski – korraldajatelt on tulnud
ettepanek 6. juunil kell 18 siiski rahvamajade juures kokku saada. Nn rahvatantsijate tuulutamine võiks olla selle
kogunemise pealkiri. :) Tegemist ei oleks
esinemisega, vaid lihtsalt koostantsimisega. Aga rahvariided saaks üle hulga aja kapist välja, rõõmuks endale ja
teistele.
/…/
Segakoor kaalub võimalust osaleda 20.
augustil Rakveres Vaba Rahva Laulul. Ma
väga loodan, et enne suurt suve saab
koor võimaluse ka füüsiliselt koguneda.
Kasvõi vabas õhus, kui õhtud soojemad.
Taritu ja Lümanda kandi kultuuri ja ettevõtluse tutvustamise päev Kuressaare
kesklinnas on laupäeval, 31. juulil. Sel
aastal on piirkonna ettevõtjatel võimalus
oma tooteid müüa turuplatsil hommikust
saadik, laud on tasuta. Degustatsioonid,
presentatsioonid saab teha keskväljakul kontserdi ajal. Maikuu jooksul peame
turu müügilaua soovijatest linna teada
andma. Nii et kui siin grupis on huvilisi,
andke teada. Kui tekkis küsimusi, siis
helistage! Väga loodan, et meesansambel
on valmis jälle keskväljakul laulma.
/… /
Eve juba lihvib akendelt värvi maha,
lähen ja liitun temaga kohe.
Olge terved!
Kallistades
Aili
Tere, sõbrad!

24.05.2021

Annan teada, et rahvamajas on paar
päeva toimetanud tublid Sar fasi
remondimehed. Kõige hullem tolmutamise-lõhkumise töö on juba tehtud ja
iga päevaga asi edeneb. Juba jaanipäevaks on remont lõppenud. Praegu on nii
vahva – kõik, kes mingil põhjusel majja
satuvad, saavad oma silmaga näha, mis
uhke püstpalkidest ehitis meie maja
tegelikult on.
Aga tegelikult tuleb suvi, piirangud leevenevad ja meeleolu läheb helgemaks.
Panen siia veel kirja, mis meid suve jooksul ees ootamas on.
Tubateatri etendus Sõrve näitemängujuubelil on tehtud. Ohh, kui äge oli üle
hulga aja laval olla! Ja nagu ütles harrastusteatrite liidu juht Kristiina Oomer – nii
tore oli istuda publiku hulgas ja plaksutada. No ja nii ongi – tükk meenutamist,
millal viimne plaksutamine oli. :))))
Pühapäeval, 6. juunil kell 18 tuulutavad
Taritus ennast ja rahvariideid rahvatantsijad: Taritust Lender, Lümandast Rummaja, Kabujalake ja Mõnusad. Selliseid
tuulutamisi on rahvamajades üle maakonna. Püüame tasakesi tantsusammud
meelde tuletada ja tantsupartneriga
tutvust uuendada.
Reedel, 2. juulil on Juku jooks.
Laupäeval, 17. juulil toimub Taritu 60.
laulupidu.
Laupäeval, 31. juulil Taritu ja Lümanda
piirkonna kultuuri ja ettevõtluse päev
Kuressaare kesklinnas.
29. juuli – 8. august Kuressaare teatri
suveetendused. (Muide, Taritus on lava
juba valmis ehitatud. Selline terrass
sobib meie maja juurde väga orgaaniliselt, selline tunne, nagu ta oleks aastakümneid seal olnud.)
6.–8. august – tubateater osaleb külateatrite festivalil Palamusel.
Pühapäeval, 15. augustil on Taritu
perespordipäev.
Põhjust suve jooksul kokku saada küllaga! Küll need ilmad ka ükskord soojaks
lähevad!
Jõudu, jaksu ja vastupidamist kõigile!
Elame veel!
Kallistades
Aili
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Maal elamise päev
tuleb septembris

Tänavu 25. septembril toimub üleriigiline maal
elamise päev, millest sel aastal võtab osa ka Saaremaa. Et on Viikingiaasta, koondame oma tegevused kolme keskusesse: Ida-Saaremaa saab kokku
Asval, Kesk-Saaremaa eest seisab Saare maakonna
Aasta Küla 2021 Nasva ja Lääne-Saaremaa tegevused koonduvad Salmele. Saaremaa maal elamise
päeval purjetame viikingitena Asvalt Nasvale!
Asva Viikingikülas on sel päeval viimast korda
Viikingiaasta suvehooaja väravad valla ja kui ilm
vähegi lubab, saab nautida nii seiklusparki, loomaparki kui linnusehoovi koos tegevuskodadega.
„Laimjala piirkond on viimase paari aasta jooksul eriti aktiivseks muutunud ja ettevõtlikkus õitsele tärganud ning aina rohkem on siinkandis inimesi, kes on teinud otsuse päriselt Laimjala maile
ehk maale elama asuda,“ ütles Anna-Liisa Õispuu,
kes on Asva keskuse koordinaator. Sel päeval saab
Asva Viikingiküla linnusehoovis aimu, kes millega
siin piirkonnas toimetab.
Nasva küla sel aastal saarlastele tutvustamist ei
vaja – ikkagi aasta küla! Tublid tegijad plaanivad
septembri tegevusi ajaloolisest sadamast mööda
mereteed klubihooneni ja veel mööda alevikku
mujalgi. Tulemas on omanäoline laat, pakutakse
kala, kultuuriprogrammi jpm. „Nasval kalata keegi
ei jää,“ ütlevad sealsed koordinaatorid Piret Kuldsaar, Airika Käsper ja Hiie Mook.
Salme on Viikingite häll ehk koht, kus elu on
alguse saanud. Kolme keskuse seas kõige enam
inimeste igapäevavajadusi rahuldav alevik (olemas on kool, lasteaed, poed, rahvamaja, raamatukogu, perearst jne). Salmele elama asumine tundub pealtnäha lihtne. Kuidas aga asjad tegelikult
käivad ... seda kuuleb ja näeb juba kohapeal. Salme
tegevusi koordineerib koos abilistega teenuskeskuse juhataja Kaia Kuul.
Loodetavasti näeb sel päeval Salmel lahvkaautot,
kuuleb viikingilugusid ning saab rännata muistsetel radadel, toimub ka laat jpm.
Kõigis kolmes keskuses saab sel päeval tutvuda Saaremaa valla teenustega ehk valla ametnikud
on keskustes infot jagamas. Soovime väga, et sellel
päeval tuleksid välja paljud maapiirkondades tegutsevad ettevõtjad ning tutvustaksid oma tegevusi ja elu maal. Lisaks ootame kinnisvaramaaklereid
rääkima potentsiaalsetest uutest kodudest. Seltsingud ja huvitegevusringid on oodatud tutvustama
vaba aja ja harrastuse võimalusi. Et kõik küsimused, mis võivad tekkida maale elama asuda soovijal, saaksid vastused!
Töö programmi koostamisel veel käib, küll aga
saab kõigel silma peal hoida maalelamisepaev.ee
kodulehel.
Kes soovib tänavusel maal elamise päeval kaasa
lüüa ja oma tegevusi tutvustada, palun andke sellest teada e-mailile kathe.pihlak@saaremaavald.ee.
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist

SPORT
Tulekul on Saaremaa II
rahvusvaheline malefestival
Sel nädalavahetusel, 4.–6. juunil mängitakse kõiki
koroonareegleid järgides Meri SPA hotelli I korrusel taas rahvusvahelist malemängu.
Huvi festivali vastu on väga suur, kuna koroonapiirangute tõttu on kogu maleelu olnud pikemat
aega häiritud. Tõenäoliselt on mängima tulemas
kogu Eesti maleparemik eesotsas suurmeister
Kaido Külaotsaga ja rahvusvahelise meistri Mai
Narvaga. Ootame välkturniiril kaasa mängima ka
Saaremaal elavat malelegendi Jaan Ehlvesti.
Vaatamata pikale pausile on Saaremaal mängimas 80–100 maletajat 10–12 riigist, sh 15–20
suurmeistrit! Tuntumad nimed on mullune võitja
Daniel Fridman (Saksamaa), Aleksei Sirov (Hispaania) ja Sergei Tivjakov (Holland), samuti
maailma male tegevjuht, suurmeister Dana Reizniece-Ozola, kes olnud hiljuti nii Läti majanduskui ka rahandusminister.
Loodame ja usume, et Saaremaa malefestivalist
saab mõne aastaga Euroopas väga armastatud ja
oodatud malesündmus. Saaremaa on seda väärt!
4. juunil kell 15.30 on oodatud ka kõik malemänguhuvilised noored hotell Meri esisele platsile, kus toimub malepiknik. Võta kaasa oma malelaud ja malendid ning sul on võimalus kohtuda
teiste malemängu huviliste noortega ning seda
tõeliselt rahvusvahelises maleõhkkonnas. Samuti on noormängijatel võimalus kohapeal jälgida
ja kohtuda nimekate maletajatega nii Eestist kui
kaugemalt.
Urmas Randma
malefestivali peakorraldaja
Aivi Auga
Saaremaa valla spordinõunik

3. juuni 2021

JALGRATTURILE

Pöörded ja sõidueesõigus. 6. lugu

T

uletame veel kord meelde, et enne
manöövri sooritamist peab jalgrattur
näitama suunamärguandeid ja peatumise korral pidurdamismärguannet. Suunamärguandeid peab näitama selleks, et teistele liiklejatele teada anda, kuhu rattur on
suundumas. Jalgrattur peab enne manöövrit
veenduma, et ta teistele liiklejatele ette ei
keera, nt enne vasakpööret.
Vasakpööre on jalgratturi jaoks väga ohtlik
manööver. Sõiduteel sõitev jalgrattur peab
enne vasakpööret veenduma manöövri ohutuses, selleks tuleb kindlasti üle õla tagasi
vaadata, et ta paremast tee äärest välja sõites
tagant lähenevatele juhtidele ette ei keeraks.
Enne vasakpööret peab rattur andma
suunamärguande ja kindlasti veel kord üle
õla tagasi vaatama ning alles siis reastuma
vasakpöördeks pärisuuna vasakusse äärde
(vt fotot), laskma läbi vastutulevad autod ja
alles seejärel sooritama vasakpöörde.
Jalgrattur vs jalakäija
Liiklusseadus ütleb, et jalgrattur peab vahetus läheduses olevast jalakäijast mööduma kiirusel, mis ei erine oluliselt jalakäija
kiirusest ja mis võimaldab jalakäijast ohutult mööda sõita. See tähendab, et ka jalgratturit võib vastutusele võtta, kui ta oma

kriminaalkorras, kui tagajärjeks on jalakäija
raske tervisekahjustus või surm. Selliseid
olukordi on praktikas ette tulnud ning jalgratturid on karistada saanud. Seega tuleb
jalgratturil alati arvestada liikluses ka jalakäijatega.

Vasakpöördeks reastu pärisuuna vasakusse äärde.
FOTOD: Kuressaare politseijaoskond

Tiheda liikluse korral on ohutum ületada sõidutee
jalakäijana ülekäigurajal.

tegevusega ohustab jalakäijat.
Kui jalgrattur sõidab kõnniteel, kus üldreeglina jalgrattur üldse liigelda ei tohi, jalakäijale kogemata otsa sõidab ning jalakäija saab vigastada, võib ratturit karistada ka

Küsimus: Kuidas on jalgratturil ohutum sõidutee ületada, kui sõiduteel
on mootorsõidukite liiklus väga tihe?
Vastus saada 11. juuniks e-mailile: ratas@
saaremaavald.ee. Vastusele lisa oma nimi,
vanus ja kontakttelefon.
Eelmise küsimuse õige vastus oli: „Anna
teed“ märk näitab jalgratturile, et tee lõikub
peateega ning ta peab peateel liikuvatele
juhtidele teed andma ja alles seejärel võib ta
sõitu jätkata. Vajadusel peab jalgrattur peatuma, et peateel liikujatele teed anda.
L o osi t a htel s aid au hinnad Aivar
Johanson, Tõnis Reinfeldt ja Leida Kask.
Marika Luik (Transpordiamet),
Riina Allik (Saaremaa Vallavalitsus),
Rainer Amur (Prokuratuur),
Meelis Juhandi ja Ahto Aulik (Kuressaare
Politseijaoskond)
Riho Räim (Bivarix rattapood)

SAAME TUTTAVAKS
Kommunikatsiooni
peaspetsialist Liisu Ots
„Olen sündinud ja
kasvanud Kuressaares ning suure osa
laps ep õlvest veetnud Muratsis, kuid
juured ulatuvad mul
h o o p i s Võ r u m a a le ja Kesk-Eestisse,“
tutvustab ennast 31.
maist valla arendus- ja kommunikatsiooniosakonna kommunikatsiooni peaspetsialistina töötav Liisu Ots.
Lõviosa kooliteest käis Liisu Saaremaa
Ühisgümnaasiumis. Pärast keskkooli läks ta
õppima Tallinna Ülikooli romaani keeli ja
kultuure, mille lõpetas 2009. aastal.
„Kuigi kultuurid ja ajalugu on alati olnud
mu suur huvi, olen kogu aeg töötanud pigem
muusikavaldkonnas, sestap täiendasin end
hiljem Tallinna Ülikooli Balti filmi ja meedia instituudis integreeritud kunsti, muusika
ja multimeedia erialal, mille lõpetasin 2019.
aastal.“
Õpingutega paralleelselt töötas Liisu kuni
viimase ajani muusikatööstuse harus, mis
tegeleb filmi- ja reklaamimuusika litsentseerimisega, kus ta ülesandeks oli kas muusikaõigusi klaarida või aidata leida sellist
muusikalist lahendust, mis sobiks visuaalse
loojutustusega kõige paremini. „Just sel töökohal õppisin lugu pidama heast kommunikatsioonist erinevate osapoolte vahel,“ tõdeb
Liisu.
Aastatel 2012–2015 elas ta suurema osa
ajast Sydneys Austraalias ning oli seotud
kohvitööstuses nii kohvipuude kasvatuse kui

ka kohvi valmistamisega. „Need olid aastad,
kus ringi reisides hakkasin mõistma, kui
väärtuslik koht on elamiseks Saaremaa. Muredeta kohta ei ole maailmas olemas, kuid
siinne eluolu läheb mulle korda kõige enam.“
Liisu peab enda sõnul väga lugu mahlakast
huumorimeelest ja elutervest suhtumisest
ning tegeleb vabal ajal kõige loova ja liikuvaga, mis ette jääb.
„Saaremaa valda tulin tööle just sellepärast, et esiteks saan rakendada oma teadmisi
ja oskusi uues võtmes, kuid teiseks annab see
mulle võimaluse kolida tagasi Saaremaale
ning teha midagi oma kogukonna heaks.“

Planeeringuteenistuse
juhataja Siim Kuusik

Siim on pärit Jõgevalt, kus ta lõpetas ka
Jõgeva Ühisgümnaasiumi. Edasi suundus
ta elama ja õppima
Tartusse, kus omandas hariduse Eesti
Maaülikoolis, maastikuarhitektuuri erialal. „Mingi aeg pärast õpinguid läksin tööle
Islandile, kus aitasin koordineerida organisatsiooni, mis tegeles erinevate noortelaagrite korraldamisega üle terve saare,“ räägib
Siim. „Seejärel asusin õppima Saksamaale,
Bauhausi Ülikooli Weimaris Euroopa urbanistikat. Kuna magistrikraadi omandamiseks oli vajalik ka praktikakogemus, läksin
praktikale Amsterdami linnavalitsusse Hollandis, kuhu jäin tööle ka linnaplaneerijana
pärast praktika lõppu.“

KÜLAVANEMAD JA KÜLAKOOSOLEKUD
Vallavalitsuse 25. mai istungil kinnitati
viieks aastaks Lümanda piirkonna Mõisaküla külavanemaks Sandra Mõttus ja külavanema asetäitjaks Katrin Vaher. Orissaare piirkonna Suur-Rahula külavanemaks
kinnitati viieks aastaks Argo Miller ja külavanema asetäitjaks Tõnu Noot. Orissaare
piirkonna Kirderanna külavanema ülesandeid täitma kinnitati samaks perioodiks
Kirderanna Külaselts ja Kihelkonna piirkonna Kehila külavanemaks Epp Alatalu.
Vallavalitsuse 1. mai istungil kinnitati
viieks aastaks Kaarma piirkonna Laoküla
külavanemaks Aive Sonets ja külavanema
asetäitjaks Laoküla Külaselts ning Kaisvere
külavanemaks Sander Mai ja külavanema
asetäitjaks Raili Pillmann.

Mullutu küla külakoosolek toimub 12.
juunil kell 10 Freudenbergi juures. Plaanis
külavanema valimine ja muud jooksvad küsimused. Küsimuste korral pöörduda Kristel
Hani poole, tel 5304 4110.
Ninase küla külakogukonna koosolek
toimub 12. juunil algusega kell 11 Ninase
rannas. Päevakorras Ninase külavanema
valimine, kavandatavad tegevused järgmistel kuudel, Männiku-Lautri külaplatsi hooldamine.
MTÜ Ninase Kodukandi Seltsi juhatus
Panga külavanema valimised toimuvad
23. juunil kell 10 Panga külas pritsikuuri
juures.

Oma hobidest kõneldes ütleb Siim, et aastate jooksul on kitarrimäng kuigivõrd selgeks õpitud, kuigi ruumi arenguks on veel
tohutult. Peamiselt meeldib talle vanemaid
akustilisi lugusid mängida. „Kui piisavalt
aega on, siis püüan ka spordiga tegeleda, mis
küll viimasel poolaastal spordisaalide sulgemise tõttu on unarusse jäänud.“
Suviti, kui ilma on, siis tegeleb ta harrastuskalapüügiga. „Kuigi pean tunnistama, et
korralikult mere peal kalal veel ei ole jõudnudki käia ja jään hea meelega seda hetke
ootama, kui Saaremaal keegi mind merele
kalale kaasa kutsub.“
Siim tunnistab, et kuigi Saaremaad on ta
mõnel korral külastanud küll, siis otsene side
saarega tal puudub. „Hiljuti sain teada, et
mu vanaisa Olev Kuusik oli 1950ndatel oma
nooruspõlves mõnda aega Orissaares kohaliku kino mehhaanikuna töötanud.“
Töö osas oli Siimul mitmeid pakkumisi,
kuid ta soovis leida just sellist kohta, kus ta
mitte ainult oma seni õpitut hästi rakendada
saaks, vaid mis talle ka erialaselt võimalikult
palju oskusi juurde annaks.
„Lääne-Euroopas planeerijana töötada on
küll huvitav ja õpib palju, aga kui kohalikku keelt sajaprotsendiliselt ei valda, siis teatud hetkest on üsna keeruline seal end edasi
arendada,“ tõdeb Siim. Ses osas tundus planeeringuteenistuse juhataja koht Saaremaal
talle nii ratsionaalne, aga ka endalt suurt
väljakutset nõudev ametikoht. „Mainimata
ei saa ka jätta, et mingil määral mõjutas mu
otsust ka Saaremaa ainulaadne olemus, mis
mulle senini üsna võõraks on jäänud ja huvi
pakub.“
Siim Kuusik asus ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistuse juhataja
ametisse 1. juunil.

VALD ARVUDES
Mais suurenes
valla elanike arv
kümne inimese võrra

M

aikuus sündis Saaremaa vallas
15 last ja suri 43 inimest (loomulik iive -28). Valda tuli elama 74 ja lahkus 36 inimest (rändesaldo
+38). Kokku suurenes elanikkond maikuu jooksul kümne inimese võrra. Elanike arv oli 1. juunil 31 403 (1. jaanuaril
oli 31 435).
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

3. juuni 2021

Suurjäätmete
tasuta vastuvõtt
Alates 31. maist võetakse suurjäätmeid tasuta vastu Sikassaare Vanametallis ja Kapra Vanametallis. Tasuta
vastuvõtt toimub kuni mahu (165
tonni) täitumiseni. Suurjäätmeid oli
esmaspäevase seisuga vastu võetud 56
tonni.
Tasuta võetakse vastu Saaremaa
valla majapidamistes tekkinud suurjäätmeid kuni 3 m³ ühe majapidamise
kohta. Vastu võetakse vanamööbel ja
selle osad, voodid, madratsid, kardinapuud, vaibad, kraanikausid, vannid,
dušikabiinid, WC-potid, lapsevankrid jms.
Ettevõtete suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid, aknaid, uksi, eterniiti,
romusõidukite osi, rehve, ehitus- ja
lammutusjäätmeid vastu ei võeta. Teise isiku eest jäätmeid ära viies tuleb
kogumispunktis esitada allkirjastatud volikiri, kus on toodud jäätmete
tekkekohaks oleva korteri või majapidamise aadress, elaniku nimi, kelle
nimel jäätmeid üle antakse, tema telefoninumber ja meiliaadress.
Vajadusel on võimalik tellida kogumiskampaania läbiviijalt oma suurjäätmete äraveoks transporditeenust.
Sel juhul tasub tellija ise transpordikulu ja vajadusel ka laadimistasu.
Suurjäätmete kogumiskampaania viivad läbi OÜ Sikassaare Vanametall
(tel 5566 9921) ja OÜ Kapra Vanametall (tel 5650 6282).
Sikassaare Vanametall ja Kapra
Vanametall on avatud E–R 8–17,
L 10–15.

TÄNUAVALDUS
Sügav kummardus AS KURESSA ARE
SOOJUS juhtidele ja OÜ CONNECTO
tö ö ka l e ko l l e k t i i v i l e O r i ss a a re
maanteele valguse toomise eest!
Leisi piirkonna elanikud

TEATED
Kuressaare keskväljaku laussulgemist
autoliiklusele sel suvel ei tule. Ürituste puhul jälgitakse, et sulgemine oleks põhjendatud, s.t juhtudel, kui on oodata rohkelt
inimesi, seda nõuab ürituse iseloom vms.
Saare Maakonna Keskraamatukogu on
14. juunist kuni 31. augustini avatud E-R
kl 10-18; L, P suletud. Maaraamatukogude suvised lahtiolekuajad leiab keskkogu kodulehelt skr.lib.ee.
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Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine Salme piirkonnas toimub
laupäeval, 19. juunil: kl 10 Lahetaguse
bussipeatuses, kl 10.05 Toomalõuka bussipeatuses, kl 10.10 Lõmala külas postkastide juures, kl 10.25 Tiirimetsa bussipeatuses, kl 10.45 Tehumardi bussipeatuses, kl 11 Salmel (Salme vetpunkti parklas, kl 11.15 Läätsal (endise TÜ kaupluse
juures), kl 11.20 Imara ja Anseküla bussipeatuses.

Marutaudi vastu vaktsineerimine
on tasuta, transpordi eest tasuda 2 eurot.
Mikrokiibi paigaldamine + kiip maksab 14 eurot. Võimalus vaktsineerida koeri ja kasse kompleksvaktsiiniga (vastavalt
19 ja 18 eurot).
Koduvisiidi soovijail eelnevalt helistada
(visiiditasu 18 eurot + transport). Müügil erinevad parasiitidevastased ravimid
lemmikloomadele. Info: volitatud loomaarst Gaili Tiitma, tel 5621 7760.

Võimalik taotleda toetust õpihuvi laagriteks
Õpihuvi laagrite eesmärk on põhi- või
keskhariduse tasemel õppijate (1.–12.
klassi ja kutsekoolide õpilased) õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine
ning üldpädevuste ja ainevaldkondade
vastu huvi kujundamise toetamine. Õpihuvi laagrite toetuseks on 6 miljonit
eurot ning taotlusi saab esitada 11. juunini.
Taotluste vastused selguvad hiljemalt juuli
keskpaigas.
Taotlemine toimub veebikeskkonnas toetused.kul.ee.
Laagritoetust saavad taotleda:
•üldhariduskoolid, kutsekoolid, ülikoolid;
•kohalikud omavalitsused, koolide ja

Algas aasta küla hääletus

Saare maakonna aasta külale Nasva alevikule saab anda oma hääle rahvusringhäälingu kodulehel aadressil aastakula.
err.ee 2.–11. juunil (keskpäevani). Hindamiskomisjoni ja rahvahääletuse tulemuse põhjal avalikustatakse tänavune aasta
küla 18. juunil ETV „Terevisiooni“ saates.
2021. aastal liidetakse esmakordselt
omavahel hindajate ja rahvahääletuse
tulemused, mis tähendab, et lisaks žüriile
saavad aasta küla valimisse oma panu-

huvikoolide pidajad;
•huvihariduse ja -tegevuse pakkujad;
•laagri tegevused kavandatakse ja/või
viiakse läbi haridus- ja noortevaldkonna
koostöös.
Õpihuvilaagri ühe vahetuse kestus on
kolm kuni viis ööpäeva. Toetus ühe osaleja
kohta on maksimaalselt 120 eurot. Eraldatud toetust on taotlejal õigus kasutada
kuni 31. detsembrini 2021. Laager on osalejatele tasuta. Taotluse esitab üks asutus,
ent taotluses tuleb näidata ära partnerid.
Laagreid ei pea viima läbi ainult kutsetunnistusega laagrikasvatajad, kuid taotleja peab olulised kinnitused andma.
Lisainfo ja tingimused veebilehelt
www.hm.ee/et/kriisitoetus.

se anda kõik rahvahääletusel osalejad.
Valitud kandidaadi poolt saab igaüks
hääletada ühe korra ööpäeva jooksul.
Kui esimene ja teine koht jäävad viiki,
on otsustavaks keeleks hindamiskomisjoni valik. Andes hääle Nasva alevikule,
annad hääle Saare maakonna maaelu
toetuseks!
Reet Viira
Saaremaa Kodukant

JAANIKUU PÄEVAKESKUSES
Teisipäeval, 8. juunil kell 13 Kuressaare
Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Esmaspäeval, 14. juunil kell 13 Leinapäeva hardushetk. Kõneleb Saarte praost
Anti Toplaan.
Esmaspäeval, 21. juunil pakub tasuta
õigusabiteenust eakatele advokaadibüroo
A. Ratnikov & Partners advokaat Kaupo
Kask. Vajalik eelnev registreerimine telefonil 551 5583.
Kolmapäeval, 30. juunil kell 13 jaanipäeva lõõtsalõuna 		
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele saame alates 24. maist taas pakkuda
toitlustamist siseruumides. 31. maist on
lubatud üritused ja ringide tegevus. Kas
konkreetne ring veel enne suvepuhkust

kokku tuleb, otsustab iga ring ise.
Jätkuvad sooja toidu kojukanne,
pesupesemise ja saunateenuse pakkumine. Viimaste puhul on kindlasti vajalik
eelnev registreerimine telefonil 453 3528.
Kõigis tegevustes tuleb järgida hajutatuse ja muid valitsuse kehtestatud nõudeid.
Seoses päevakeskuse juurdeehitusega
käivad majas ehitustööd, mis seavad meie
tegevusele teatud piirangud. Avaramate
ruumide ja võimaluste nimel veel veidi
kannatust! Püüame ehitajatega kõrvuti ja
koostöös rõõmsalt hakkama saada.
Ootame teid ja kohtumiseni päevakeskuses!
Valve Heiberg
Kuressaare päevakeskuse juhataja

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
10. juunil kl 19 Salme Vallateatri väljasõiduetendus „Kaval Ants ja Vanapagan“ Aste rahvamaja pargis.
KÄRLA
5. juunil kl 11–14 Kärla pargis perepäev.
Kärla rahvamaja
6. juunil kl 18 rahvamaja murul „Rahvatantsija tuulutus“.
10. juunil kl 19 uus Eesti film „Eesti matus“. Pilet 5/4 eurot.
LAIMJALA
18. juunil kl 19 Salme Vallateatri väljasõiduetendus „Kaval Ants ja Vanapagan“ Laimjala jaanitule platsil.
LEISI
Karja rahvamaja
10. juunil kl 20 Tornimäe Näiteseltsi esituses Airika Saamo „Kae kos
pandse plõnni“ ainetel „Pansionaat Eluratas“. Lavale seadnud Urve Sepp.
Pilet 5 €.
LÜMANDA
Taritu vabaõhulava
6. juunil kl 18 Lümanda piirkonna rahvatantsijate suvetuulutus. Tuulutavad
Rummaja, Kabujalake, Mõnusad ja Lender.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
8. juunil kl 19 kino „Eesti matus“.
2. juulil kl 19 Mustjala muusikafestivali kontsert.
Orissaare laululava
6. juunil kl 18 Rahvatantsijate suvetuulutus.
23. juunil kl 20–00 jaaniõhtu ansambliga „Sada ja seened“.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
10. juunil kl 18.15 lastefilm „Emily ja kadunud maagia“, pilet 5/3 €; kl 20
kodumaine komöödia „Eesti matus“, pilet 5/4 €.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
4. juunil kl 19 Jõelähtme Lava Grupp A. Kivirähki etendusega „Keiserlik
kokk“. Pilet 5 eurot.
SALME
Salme rahvamaja
5. juunil kl 17 Jõelähtme Lavagrupi etendus „Keiserlik kokk“, pääse 5 €,
vaheajal kohvipaus, saalis toolid hajutatud.
6. juunil kl 18 rahvamaja muruplatsil rahvatantsijate suvetuulutus:
Varbarööm, Sörve Öied, Ritsikad.
6. juunil kl 19.30 rahvamaja kinotoas uus eesti komöödiafilm „Eesti
matus“, pääse 5 ja 4 €.
7. juunil kl 13 rahvamaja kinotoas „Eesti matus“.
23. juunil kl 19 Salme Vallateatri etendus „Niskamäe naised ... mehed ka“
Salme vana vallamaja tagahoovis, pilet 5 €.
VALJALA
Sakla seltsimaja
17. juunil kl 19 Salme Vallateatri väljasõiduetendus „Kaval Ants ja Vanapagan“ Sakla seltsimaja õuel.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskuse I korrusel
Kaks Eesti Looduse Omnibussi fotonäitust: „Humoorikas looduspilt“
(2020) ja „Eesti Loodusfoto 2010“. Avatud 30. juunini.
Kuressaare kultuurikeskuse saalis
Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilastööde näitus. Avatud ürituste vahelisel
ajal 17. juunini.
Kuressaare Raegalerii
Külliki Järvila graafika „Sinilinnuvägi“, avatud 26. juunini.
Kuressaare Teater
4. juunil kl 19 Eesti Draamateater „Oh jumal“.
5. juunil kl 18 Eesti Draamateater „Oh jumal“.
Kuressaare keskväljak
10. juulil kl 12 Orissaare ja Leisi taidlejad Kuressaare keskväljakul.
SPORT
Juunikuu „Liikudes tervemaks“ etapid
23. juunil kl 12 Jooks Suvesse Loode tammikus.
30. juunil kl 18 Tund Kudjape Terviserajal.
Täpsem info www.saaremaaspordikool.ee
Pargi Tennis avatud E-R kl 10-21, L-P kl 11-19. Broneeri aeg tel
4520375.

Saaremaa
Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
ehitus- ja planeeringuosakonna
planeeringuteenistuse
MAASTIKUARHITEKTI ametikoha täitmiseks
(ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)
Dokumendid esitada hiljemalt 28. juuniks 2021 kell 10 Saaremaa
Vallavalitsusele e-posti aadressil konkurss@saaremaavald.ee või
aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare,
märgusõna „Maastikuarhitekt“.
Saaremaa Vallavalitsus pikendab avalikku konkurssi
ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistuse
ARHITEKTI vaba ametikoha täitmiseks
Dokumendid esitada hiljemalt 30. juuniks 2021 Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil konkurss@saaremaavald.ee või
aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare, märgusõna „Arhitekt“.
Täiendavatele küsimustele vastab
ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas
(rein.kallas@saaremaavald.ee, tel 508 7574).
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Klassiõpetaja Kaali Koolis (tähtaeg: 4.06)
Lasteaiaõpetaja Pihtla Koolis (tähtaeg: 7.06)
Noorsootöötaja Tornimäe Noortekeskuses (tähtaeg: 7.06)
Ajaloo, kunstiõpetuse, loodusainete ning
tehnoloogiaõpetuse õpetaja Kärla Põhikoolis (tähtaeg: 9.06)
Saksa keele ning väikeklassiõpetaja Aste Põhikoolis
(tähtaeg: 11.06)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

8

Saaremaa Teataja
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Väljast Tiguan,
seest eHybrid
T-Cross
Sõida kasvõi
kohe

Nüüd saadaval

Alates 16 460 €

8
Tallinna tänav 88, Kudjape, Saaremaa
mlauto.volkswagen.ee

aastat
eHybrid

või 160 000 km
garantii akule

Tallinna tänav 88, Kudjape, Saaremaa mlauto.volkswagen.ee
CO2 heitmete hulk: 33–38 g/km. Kütusekulu: 1,5–1,7 l / 100 km. Elektritarbimine 13,5–14,1 kWh / 100 km.

CO₂ heitmete hulk: 131–135 g/km.
Kütusekulu: 5,8–5,9 l/100 km.

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

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

