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Kodukoha haridus ja
kultuuriruum on meie hoida

Õ

Martin Vesberg Saaremaa Ühisgümnaasiumist ja Anni Lember Kuressaare Gümnaasiumist kooliaasta parimate tunnustamisel Kuressaare kultuurikeskuses. Kolmas
stipendiaat Vootele Mets kahjuks tunnustamisüritusel osaleda ei saanud. FOTO: Irina Mägi

Vald jagas stipendiume kooliaasta parimatele

T

eisipäeval, 15. juunil toimus Saaremaa ri ürituste organiseerimisel. Tänavu jõudis
vallavanema Mikk Tuisu tunnustus- tal lavale lisaks trupiga loodule ka monotükk
vastuvõtt kooliaasta parimatele.
„Minu elu läks metsa …“, milles osa teksti
Vastuvõttu modereeris 2019/20. õppeaasta on Martini enda kirjutatud ja kasutatud tema
aasta gümnasist Uku
tehtud fotosid. Selle
Pokk ning särtsakaid
etenduse eest sai ta
vahepalu esitasid meie
Saaremaa valla stipendiumeid antakse õpiüle-eestilisel festivalil
lastele õppe- ja teadustöö ning loomingulise
omad noored muuSaaremaa Miniteatritegevuse toetuseks. Kaunite kunstide noorsikud – Roos Marie
päevad Grand Prix ja
te stipendiumi suuruseks on 375 eurot ning
Karmel Pšenitšnaja,
ka parima Saaremaa
aasta gümnasisti stipendium on 500 eurot.
Kevin Räim ja Martin
näitleja auhinna.
Vesberg.
Ka etluskonkurssiÜr itus el s elgusid
del on tal läinud häska Saaremaa valla kaunite kunstide ja aasta ti – maakonna D. Vaarandi konkursi parima
gümnasisti stipendiumide saajad.
tekstitunnetuse preemia; maakonna vendade
Liivide konkursi Grand Prix ja üleriigilise venKaunite kunstide noorte
dade Liivide konkursi eripreemia; maakonna
stipendium Martin Vesbergile
etlejate konkursi laureaat.
Kaunite kunstide noorte stipendiumi pälvis
Martin on põhjalik inimene, kes on heade
Saaremaa Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane tulemuste nimel valmis tõsiselt pingutama.
Martin Vesberg. Martin on õppetöös kohuse- Kaaslased hindavad kõrgelt ka tema mõnusat
tundlik, loominguline ja avatud mõtlemisega. huumorimeelt.
Ta on osalenud erinevatel aineolümpiaadidel.
Aastaid on ta kuulunud kooli kultuuri TOPi Aasta gümnasisti
esikümnesse. Aktiivselt tegeleb ta ka spordiga, stipendium Vootele Metsale
eelkõige purjetamisega. Mitu aastat on ta tant- Ühe aasta gümnasisti stipendiumi pälvis
sinud rahvatantsurühmas Öieti.
Saaremaa Ühisgümnaasiumi abiturient
Martin on aktiivne klassi- ja kooliürituste Vootele Mets. Ta on väga mitmekülgne noororganiseerija. Mitu aastat on ta olnud Saare- mees – laulab segakooris Kreedo ja meesmaa Miniteatripäevade korraldustoimkonnas, ansamblis Varsakabi, on osalenud paljudel eritäites seal erinevaid ülesandeid.
nevate ainete olümpiaadidel, telesaates „Rakett
Väga suure loodusehuvilisena on Martin ko- 69“ ning on aktiivne ja lennukate mõtetega
gunud tunnustust nii oma uurimistööde kui õpilasesinduse liige. Samuti lõpetab Vootele
loodusfotodega, olles korduvalt teinud kaas- Saaremaa Ühisgümnaasiumi hõbemedaliga.
tööd ETV saatele „Osoon“. Sel õppeaastal saaVootele saab ka Saaremaa Fondi stipendiumi
vutas ta Looduse Aasta Foto 2020 konkursil II parima olümpiaadidel osalejana. Ta on viimakoha noorte loomapiltide kategoorias ja lisaks sel õppeaastal saavutanud vabariiklikul inglise
veel kaks tunnustust.
keele tõlkevõistlusel 1.–4. koha, vabariiklikul
Martini elus on väga oluline roll muusikal. inglise keele olümpiaadil 3.–4. koha, üleriiTa laulab, mängib saksofoni, klaverit, kitarri gilisel veebipõhisel füüsikaviktoriinil Spekter
ning kirjutab ka ise muusikat. Sel aastal pää- 5. koha. Maakonnas on ta saavutanud biolooses ta Solistica lõppvooru ja saavutas I koha gia-, füüsika-, keemia-, inglise keele olümEesti Meestelaulu Seltsi Poistelaulu konkursi piaadil 1. koha, matemaatikaolümpiaadil
piirkonna ja Põhja-Eesti voorus. Ta on saavu- 1.–3. koha, geograafiaolümpiaadil 2. koha,
tanud esikoha ka Kuressaare Laululind 2020 ja eesti keele olümpiaadil 4.–5. koha ning etleKevadümin 2020 võistlustel.
jate konkursil eripreemia. X Eesti noorte seKaks aastat on Martin osalenud luuleteatris gakooride konkurss-festivalil saavutas Vootele
Krevera, kus ta on olnud üks trupi eestveda- A-kategoorias II koha Kreedo koosseisus.
jatest nii lavastuste valmimisel kui kooliteatLisaks on Vootele edukalt osalenud kol-

me aasta jooksul mõttespordi olümpiaadidel,
muusikaolümpiaadil ning mälumänguvõistlustel. Samuti on ta jõudnud muusikakoolis
õppida viiulit.
Lennukaaslased iseloomustavad Vootelet
kui laia silmaringiga noormeest, kes alati julgeb oma arvamust avaldada ja sellega teistest
erineda. Mõni isegi arvab, et kui kellestki nende klassist saab teadlane, siis on see kindlasti
Vootele, kuna tal on suurepärased teadmised
reaalainetes. Vootele on lennukaaslaste arvates kui Hunt Kriimsilm üheksa ametiga – küll
oskab mängida pilli, siis laulab, väitlemisoskus
on tasemel ning lisaks on ta tubli mälumängur.
„Väga tark mees, teab asjadest palju, aga oskab
ka head nalja visata.“
Aasta gümnasisti
stipendium Anni Lemberile
Anni on suure ja avatud südamega neiu, kes
kõnnib kindlalt oma rada. Tema eesmärgid ja
sihid elus ei lähtu kellegi teise suunistest, vaid
Anni teab täpselt, mida ja kuidas saavutada.
Ta lõpetas Kuressaare Muusikakooli kiituskirjaga 2019. aasta kevadel ning on osalenud
aastaid Ave Sol Bemoll, Vocaliisa ja Segakoor
Ave töös. Segakoor Ave koosseisus on Anni
esindanud Kuressaare Gümnaasiumit erinevatel koolisisestel ja -välistel üritustel, ka laulu- ja
tantsupidudel. Muusika on Anni elu väga oluline osa ning ta soovib kindlasti jätkata laulukooris ka ülikoolis õppides.
Anni lõpetab Kuressaare Gümnaasiumi
2021. aastal kuldmedaliga ning tal on plaanis
jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis geenitehnoloogia erialal. Anni soovib muuta maailma
paremaks ja keskkonnasõbralikumaks paigaks.
21. sajand kujuneb tõenäoliselt bioloogiasajandiks ning sellest tulenevalt on ta valinud
endale sobivaks erialaks just geenitehnoloogia.
Sõprade sõnul on Anni inimene, kes väärib
ainult parimat. Ta on kannatlik, hooliv, tähelepanelik ja vastutustundlik. Ilus nii seest kui
väljast ning tema optimism on nakkav.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist

Loe ka lk 3

ppeaasta lõppedes on heaks tavaks
heita pilk möödunule, mõelda, millest
ollakse läbi tulnud, mida on õpitud ja
millega on aega ja kultuuriruumi rikastatud.
Kaunite ja lootusest tulvil sõnade ja lauluviisidega saadetakse teele lõpuklassid. Meenutatakse koos käidud tee rõõmu ja valu, heidetakse nalja olnu üle ja loodetakse tuleviku
heldusesse. Tunnistuse kätte saanuna unub
talve tõsidus ja suvine päikesepaiste palistab
tee teenitud suvepuhkusele.
Lõppenud õppeaasta oli vaieldamatult
mitmetahuline. Ebakindlate väliste tingimuste ning õpilaste ja õpetajate suure koormuse
taustal suudeti ometi säilitada habras kindlustunne ja mõõdukas rahu. Koolijuhid, õpetajad
ning kõik teised valdkonnale tuge pakkuvad
spetsialistid ja tehnilised töötajad andsid iga
päev oma panuse, et meie lapsed ja noored
kasvaksid vastutustundlikeks ja toimetulevateks, olulisi väärtusi kandvateks kogukonna
liikmeteks. Inimesteks, kes kasvades aitavad
arendada ja hoida nii oma koduseid kui ka
kaugemaid paiku. Lõpuks on maailm nii väike
koht, et seiklus ja väljakutsed ei lõpe kunagi.
Hariduse ja kultuuri panus inimese arengule on oluline faktor. Osates olemasolevat väärtustada, tunnustada ja edasi arendada, hoiame kogukonda tervikuna ja leiame lõpuks ka
võtme, kuidas maailmarändurid kodusadamasse tagasi tuua. Maailm muutub ning erinevate valdkondade koosmõjus tuleme toime
ka kriisiolukorras. Küllap oleks meist vähesed
osanud arvata, et olude sunnil omandame virtuaalse reaalsusega toimetuleku kiiremini, kui
tavaolukorras seda endale lubada julgesime.
Viimased aastad on toonud kaasa õppimisvormide mitmekesisuse. Õppetöös on
toimunud olulised muutused, kasvanud
IT-võimekuse baasil oleme omandanud
uued lahendused nii hariduse andmisel kui
omandamisel. Nende uute võimaluste teke
on paljus sõltunud olukorrast, kuhu seoses
koroonaviirusega sattusime. Ometi avaldusid
siin inimeste võimed olukorrale lahendusi
otsides. Küllap eksiti ja reageeriti ülegi, kuid
õpiteed ja harjutused, mida oleme saanud
proovida, rikastavad vaieldamatult meie tuleviku oskusi ja võimalusi.
Tunnetatav vastutus on jagunenud rohkem kui kunagi varem kooli ja kodu vahel,
õpilased on paremini aru saanud omaenese
õppimise või mitteõppimise tagajärgedest ja
selle eest vastutuse võtnud. Muidugi on kurb
koostegemise katkemise, ära jäänud lavastuste
ja laulude, tantsu- ja laulupeo tulevikku lükkumise pärast. Kuid seda suurem on rõõm, et
lõpuaktused pidamata ei jäänud ja suvi oma
värvikirevuses rohkete kultuurisündmustega
palistatud saab.
Edasi on arenenud meie hariduslike erivajadustega laste ja perede tugisüsteem, sest
erinevad füüsilise ja vaimse tervise küsimused vajavad metoodilist ja teaduspõhist
tegelemist. Probleemseid olukordi ei ole õigus
pisendada, märkamine ja õigeaegne sekkumine aitab koostöös lahendada ka keerulisemad
olukorrad. Vaieldamatult on meil veel üksjagu maad minna ning küllap on siin oma osa
ka maailmas valitseval üleüldisel ebaturvalisusel. Siiski tuleb meil siin, oma kodupaigas,
kõiki olemasolevaid ressursse ära kasutades
pakkuda parimaid võimalikke ja paindlikke
lahendusi murede leevendamiseks ja õpioskuste parandamiseks.
Lootusrikkalt suvesse jõudnuna hoiame
tänavugi kaasas oma parimad teadmised ja
oskused, et kasutada neid meie kultuuri ja
tavade hoidmisel. Kaitseme ja arendame seda,
mis on meile oluline ja mille üle saame olla
uhked ise ning seda ka teistega jagades.
Head kooliaasta lõppu ja kultuurisuve
algust!
Helle Kahm
abivallavanem
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DETAILPLANEERINGUD
Toomalõuka külas Põllu detailplaneeringu koostamise
lõpetamine
Toomalõuka küla Põllu (katastriüksusel katastritunnusega
72101:001:1023) detailplaneeringu (DP) koostamine
lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr
2-3/837. Põllu DP algatati Salme Vallavalitsuse 04.06.2007
korraldusega nr 111. DP eesmärk oli katastriüksuse jagamine
kolmeks krundiks ning ehitusõiguse määramine elamutele ja
abihoonetele. Käesoleva hetkeni ei ole DP-d vallavalitsusele
menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on DP koostamine
veninud ebamõistlikult pikaks. Kaasomanikud avaldasid nõusolekut DP koostamise lõpetamiseks. DP koostamise lõpetamise
korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
Kuressaare linnas Pikk tn 76 detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Kuressaare linnas Pikk tn 76 (katastriüksus katastritunnusega
34901:001:0033, aadressiga Voolu tn 2) detailplaneeringu
(DP) koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 08.06.2021
korraldusega nr 2-3/994. Pikk tn 76 DP algatati Kuressaare
Linnavalitsuse 10. oktoobri 2007 korraldusega nr 648. DP
eesmärk oli katastriüksuse jagamine ning uute tootmis- ja ärihoonete planeerimine. Käesoleva hetkeni ei ole DP-d vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on selle
koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Kaasomanikud andsid nõusoleku DP koostamise lõpetamiseks. DP koostamise
lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
Kihelkonna alevikus Minnuse tn 8 detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
Kihelkonna alevikus Minnuse tn 8 (katastriüksus katastritunnusega 30101:003:0479) detailplaneeringu (DP) koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 08.06.2021 korraldusega nr 2-3/997. Minnuse tn 8 DP algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 5. detsembri 2013 korraldusega nr 215. DP eesmärk
oli katastriüksuse jagamine kaheks, neile elamu ja ridaelamu
püstitamine koos abihoonetega, teede, tehnovõrkude, ehitiste
ja rajatiste asukoha võimaluste määramine ning haljastuse ja
heakorrastuse põhimõtete määramine. Käesoleva hetkeni ei ole
DP-d vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on selle koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Omanik
andis nõusoleku DP koostamise lõpetamiseks. DP koostamise
lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
Kudjape alevikus Märjavälja detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Kudjape alevikus Märjavälja (katastriüksus katastritunnusega 71401:001:1028) detailplaneeringu (DP) koostamine
lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 08.06.2021 korraldusega
nr 2-3/995. Märjavälja DP algatati Kaarma Vallavalitsuse
11.12.2014 korraldusega nr 458. DP eesmärk oli ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks, kinnistu jagamine,
liikluskorralduse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine.
Käesoleva hetkeni ei ole DP-d vastu võetud ja koostamine on
veninud ebamõistlikult pikaks. Omaniku esindaja andis nõusoleku DP koostamise lõpetamiseks. DP koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
Abruka külas Sadama detailplaneeringu koostamise
lõpetamine
Abruka külas Sadama (katastriüksus katastritunnusega
34801:014:0158) detailplaneeringu (DP) koostamine
lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 08.06.2021 korraldusega
nr 2-3/996. Sadama DP algatati Kaarma Vallavalitsuse 15.
märtsi 2010 korraldusega nr 89. DP eesmärk oli hoonestusala
määramine sadamahoone ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete seadmisega, võimalike tehnovõrkude ja -rajatiste (puurkaev, omapuhasti, elektri- ja nõrkvoolupaigaldised)
asukoha määramine, hoonestusala ümbruse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Käesoleva hetkeni ei ole
DP-d vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on DP koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Kaasomanikud andsid nõusoleku DP koostamise lõpetamiseks. DP
koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
lopetatud.

17. juuni 2021

Tugikeskus näeb edusamme
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on
käesoleva õppeaasta jooksul alates sügisest
püüdnud olla kohal nii haridusasutuste,
laste, noorte, lapsevanemate kui ka koostööpartnerite jaoks, jätkates läbimõeldud
ja detailideni kirjeldatud teenuste osutamist logopeedia, eripedagoogika, psühholoogia, sotsiaalpedagoogika ning sotsiaaltöö valdkondades.
Oleme leidnud oma ridadesse uusi ja
initsiatiivikaid spetsialiste, parandanud
teenuste kättesaadavust, jõudnud igasse
haridusasutusse ja hoidnud jätkuvalt kõrgel teenuste kvaliteedi lippu. Meie jaoks
on esmatähtis, et last ja noort ümbritsevad
täiskasvanud saaksid nõustatud ja juhendatud, et nad oskaksid olla mõistvad ning
lapse ja noore arengut toetavad.

Oluline on varajane sekkumine
Kliendihaldusprogrammi kasutuselevõtt,
millest varakevadel kirjutasime (Saaremaa
Teataja, 18. märts), on toonud kaasa ühised eesmärgid ja lihtsustanud infovahetust
eri valdkonna spetsialistide vahel. Meie
jaoks on oluline varajane märkamine ja
toetamine.
Nüüd on sotsiaalpedagoogi teenus ka
lasteaedades, kus juba eelmisest õppeaastast on meeskondade jaoks olemas ja juurde tulnud tugevaid logopeede. Logopeedid
on pööranud pilgu juba sõimerühma laste
kõnele ja söömisele. Staažikas spetsialist
Aino Hiiuväin on saanud Eesti Vabariigi presidendi teenetemärgi, mis on riiklik
tunnustus kogu erialale. Tugispetsialistide
nappust oleme püüdnud kompenseerida
kõikidele abivajajatele avatud vastuvõttudega Kuressaares (Valsimaja, Ravila 1a ja
Rootsi 7) ja kaugteenustega distantsilt.
Edusammudeks 2020/2021. õppeaastal peame ise eripedagoogi kaugteenuste

arendamist, õpilaste taseme väljaselgitamiseks mõeldud hindamisvahendite
komplekti loomise käivitamist, vanemate
toetamist koolivalmiduse osas, juhtumikorraldaja kaasamist lasteaia ja kooli juhtumitesse ja võrgustikutööd, sotsiaalpedagoogide tööriistakohvri komplekteerimist,
töönõustamisega alustamist, distantsõppe
perioodil teenuste kvaliteedi hoidmist, erialarühmade jätkuvat panust, metoodikakabineti loomist, toimivat infovahetust
ja üldkoosolekuid Zoomis. Spetsialistide
erialarühmades on jõutud teenuste sisu ja
kvaliteeti puudutavate küsimuste arutamiseni. Aktiivselt otsitakse oma eriala nägu
ja väljundeid Saaremaa vallas.
Sügisel käima lükatud eripedagoogi
kaugteenused on kevadeks toimima hakanud nii, nagu seda plaanisime. Ettevalmistused olid põhjalikud: tutvumine kirjanduse ja mujal toimivate sarnaste distantsilt
osutatavate tugiteenustega, nõupidamised
eri valdkondades pädevate spetsialistidega, koostööseminarid ja ennetavalt võimalike murekohtade kaardistamine.
Esimesed kaugteenused jõudsid Pärnust
Saaremaale Salme Põhikooli jaanuaris,
veebruaris lisandus neile teenus Mustjala Lasteaed-Põhikoolis. Töö on olnud
mitmekesine, nõustada on tulnud nii
lapsevanemaid, õpetajaid, hõlmates võrgustikutööd kui ka otsest tööd õpilasega.
Kogemus on olnud uudne ja väljakutseid
pakkuv kõigile osapooltele.
Mis on olnud eripedagoogi kaugteenuse
kitsaskohad? Nii nagu videokõnedel ikka.
Esmalt on tulnud hoolitseda, et lastel oleks
olemas vajalikud oskused ja vahendid. Esinenud on ka üksikuid heli- ja videotõrkeid,
mille oleme saanud kiirelt lahendatud.
Sageli on tulnud tunnis planeeritu hoopis
teisi võtteid kasutades läbi viia. Siinkohal

eriline tänu kõigile õpilastele, õpetajatele,
HEVKOdele, lapsevanematele, tugikeskuse töötajatele ja IT-spetsialistidele,
tänu kelle ühistele jõupingutustele on meil
võimalik sellist unikaalset teenust Saaremaal pakkuda ning mille pilootprojektis
osalenud koolid on hästi vastu võtnud.
Kindlasti soovime teenust ka edaspidi jätkata, võimalusel selle mahtu suurendades,
kuna tagasiside haridusasutustelt on olnud
positiivne.
Tähtis on suhelda vanematega
Meie jaoks on prioriteetne hoida häid
suhteid koostööpartneritega. Distantsõpe
võimaldas spetsialistidel rohkem suhelda
vanematega, tõstis nende vastutust ning
nõudis meilt oma materjalide ja teadmiste
täiendamist. Olukorras, kus liigume
kompleksteenuste pakkumiseni Saaremaa
Toetava Hariduse Keskuses, peame vajalikuks läbi mõeldud ja viimistletud lapse
liikumise teekonda. Ikka selleks, et toetada
last ja peret kui tervikut. Samuti on ees ootamas tugikeskuse ja haridusasutuste vaheliste pikalt ettevalmistatud koostöölepingute sõlmimine uue õppeaasta alguses.
Kokkuvõttes võime julgelt öelda, et meil
oli rohkelt väljakutseid pakkuv ja kiiret
arengut eeldav aasta, mis muutis meid
tugevamaks ja ühtsemaks. Täna seisame
kindlamatel jalgadel kui iial varem.
Soovime kõigile ilusat suvepuhkust ja
kohtume uuesti augustis!
Aaro Nursi, Aile Aedma, Airika Pening
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus

2021. aasta aleviku- ja külaraha on jagatud
31. maini sai taotleda aleviku- ja külaraha. Tähtaegselt esitas taotluse 194 küla,
kellest toetuse saavad 193, kuna ühel külal
ei olnud kehtivate volitustega külavanemat. Toetussumma arvestamisel lähtuti
valemist, kus külaraha koosneb põhisummast ja koefitsiendist korrutatuna küla elanike arvuga 1. jaanuari
2021 seisuga. Põhisumma oli sel aastal 69,50 eurot küla kohta ning koefitsient elaniku kohta kolm eurot. Alevikuraha suurus on tänavu 500 eurot ning

seda taotles ja saab üheksast alevikust
seitse.
2019. aastal sai toetust neli alevikku ja
89 küla. Külaraha suuruse arvutamisel
kehtis sama valem. Põhisumma suuruseks
oli toona 48,43 eurot ja elaniku kohta 1,46
eurot. Alevikuraha suurus oli 2019. aastal
sama ehk 500 eurot aleviku kohta.
Toetussumma suurenemise põhjuseks
külade puhul on arvestuspõhimõtte muutumine. Eelmisel korral, 2019. aastal jagati
toetus 40 000 eurot kõigi Saaremaa valla

külade vahel, kus on elanikud, ehk siis 413
küla ja 13 653 elaniku vahel, kuid toetus
maksti välja vaid nendele küladele, kus
volitustega vanem taotluse esitas.
2021. aastal kasutasime põhimõtet, mille järgi jagatakse toetus kõigi nende külade
ja alevike vahel, kes taotluse esitasid ning
kel on volitustega vanem olemas ehk siis
193 küla ja 7671 elaniku vahel.
Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

Kuulutati välja Kuressaare turuhoone projekteerimise sisearhitektuurikonkurss
Juuni alguses kuulutas Saaremaa Vallavalitsus välja ideekonkursi Kuressaare
turuhoonesse Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala keskuse projekteerimiseks. Sisearhitektuurse ideekonkursi eesmärk on parima tervikliku ideekavandi
ja visiooni saamine turuhoonele ja seda
ümbritsevale õuealale. Rekonstrueeritava
turuhoone lahendus peab olema ümbruskonna ruumi elavdav, fantaasiarikas ja
hästi komponeeritud.
Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt

27.09.2021 kell 16 esitada: osalemis- ja
kvalifitseerimisdokumendid elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu; kavandit sisaldav pakend tuua või saata omal
vastutusel Saaremaa Vallavalitsusse, Lossi 1,
Kuressaare 93819.
Ideekonkursi auhinnafondi suurus on
14 000 eurot. Töid hindab 7-liikmeline
žürii, lisaks annab hinnangu Muinsuskaitseameti ekspert.
Lisainfo konkursi kohta: Saaremaa
Vallavalitsuse arhitekt Piret Miller (piret.

miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042,
528 0701).
Kontaktisik kohaga tutvumiseks on
Käthe Pihlak (kathe.pihlak@saaremaavald.ee, tel 452 5033, 588 45556). Vaata lisaks Saaremaa valla Facebooki lehte.
Tänane rentnik Tisler Designs OÜ on
konkursiga kursis ja saab hoones tegutseda, kuni maja remonti läheb.
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist

TEADE
Projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 18. juunist 28. juunini
on avalikul väljapanekul Muratsi küla Muratsi sadama
kinnistu detailplaneeringu järgse hoonestusala tingimusi
täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse kinnistule planeeritud hoonestusala suurendada edela suunas kuni 10% selle esialgsest lahendusest.
Eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.ee ja Saaremaa Vallavalitsuses Tallinna 10 infolauas. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal
aadressil Tallinna 10 Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Infot saab piirkonna arhitektilt:
Inge-Ly Ansip, tel 452 5041, inge-ly.ansip@saaremaavald.ee.
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KÜSIMUS
Maikuu volikogu istungil kinnitati Saaremaa valla 2020. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. Kuidas vallal
läks möödunud aastal?

Aineolümpiaadide võitjad (vasakult): Miia Saar (Kuressaare Vanalinna Kool), Thomas Hendrik Liiv (Kuressaare Gümnaasium), Teele Tarvis (Muhu Põhikool), Kädi
Õun (Salme Põhikool), Romi Suurna (Aste Põhikool). FOTO: Irina Mägi

Õpilased olid aineolümpiaadidel edukad

M

aakonna/piirkonna aineolümpiaade
toimus 2020/2021. õppeaastal 17
erinevas ainevaldkonnas (matemaatika, füüsika, keemia, emakeel, kirjandus,
inglise keel, saksa keel, geograafia, bioloogia,
loodusteadused, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, kodundus/käsitöö, tehnoloogiaõpetus, kunstiõpetus, majandusõpetus,
lingvistika).
Lisaks osaleti veel mõttespordi olümpiaadidel. Märkimisväärseid tulemusi saavutas
70 õpilast koos neid juhendanud õpetajatega
kümnest koolist (SÜG, KG, OG, Kuressaare
VK, Aste PK, Muhu PK, Valjala PK, Leisi K,
Salme PK, Lümanda PK).

Saavutused üleriigilistel olümpiaadidel
Üleriigilistel aineolümpiaadidel on 1.–10.
kohale jõudnud 6 ainevaldkonnas (emakeel,
inglise keel, kirjandus, käsitöö/kodundus, tehnoloogiaõpetus, mõttesport) 11 õpilast neljast koolist (SÜG, KG, Aste PK, Kahtla LPK).
Paljud üleriigilised olümpiaadid on pandeemia tõttu ära jäänud või edasi lükatud. Sellest tulenevalt on ka osavõtu ja esikümnesse
jõudnute näitajad seekord madalad.
Jätkuvalt toetab Saaremaa Fond silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilasi ja igal aastal
premeeritakse ka parimat juhendajat/õpetajat
250 euroga.
Üleriigilisel aineolümpiaadil I koha saavutanud õpilast premeeritakse 120 euroga,
2.–10. kohale jõudnut 25-eurose raamatupoe
kinkekaardiga.
Saaremaa vallavalitsus tunnustab heade
õpitulemuste eest maakonna aineolümpiaadidel I–III koha saanuid ja üleriigilistel aineolümpiaadidel 1.–10. koha saavutanud õpilasi
ja õpetajaid tänukirja, aineolümpiaadi logoga
klaasauhinna, pastapliiatsite ja raamatupoe
kinkekaartidega.
Tänukirjad, kinkekaardid ning preemiad
on saadetud koolidesse, kus need õpilastele/
õpetajatele kooli lõpuaktustel üle antakse.
Kuid siiski oli ka piiratud arv õpilasi kutsutud
kultuurikeskusesse tunnustusüritusele, mida
kõik teised said jälgida veebipõhiselt.
Üleriigiliste olümpiaadide saavutused:
käsitöö olümpiaadil I–VI koht – Romi Suurna
(8. kl, Aste PK, õpetaja Heli Õun), inglise keele

olümpiaadil III–IV koht – Vootele Mets (12.
kl, SÜG, õpetaja Reet Lulla), kirjanduse olümpiaadil IV koht – Maria Liis Metsküla (10.
kl, KG, õpetaja Marit Tarkin), tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil IV koht – Arre Markus
Toplaan (9. kl, KG, õpetaja Andres Kolk),
kodunduse olümpiaadil V koht – Carola Palu
(8. kl, Aste PK, õpetaja Heli Õun), emakeeleolümpiaadil VII koht – Thomas Hendrik
Liiv (10. kl, KG, õpetaja Jaana Puksa), kunstiolümpiaadil VIII–X koht – Mariliis Maasik
(9. kl, KG, õpetaja Ene Pidmann), X koht
(2019/2020. õppeaasta) – Astrid Rei (11. kl,
SÜG, õpetaja Jaanika Kask).
Üleriigilise keskkonna- ja
ajalooalase konkursi tulemused
Keskkonnaalased uurimistööd:
I koht – Britta Truu (6. kl, SÜG) töö
„Lemmikloomad Saaremaa Ühisgümnaasiumi
1.–9. klassi õpilaste kodudes aastatel 1996 ja
2021“ eest (juhendaja Inge Vahter).
III koht – Kairiin Orb ja Berit Vendel
(7. kl, Aste PK) töö „Valmisolek distantsõppeks Aste Põhikoolis 2020. aastal“ eest
(juhendaja Ülle Soom).
III koht – Hanna Ellermaa (8. kl, Aste PK)
ja Maria Merelaid (8. kl, SÜG) töö „Erinevalt hooldatud murualade mullaselgrootute
mitmekesisus“ eest (juhendajad Ülle Soom,
Inge Vahter).
III koht – Torm Vatsfeld (12. kl, SÜG) töö
„Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) taasasustamise võimalikkusest Saaremaal“ eest
(juhendajad Inge Vahter, Martin Silts).

Ajaloo-alased uurimistööd: I–II koht – Eeva
Helga Kupits (KG, 12. kl) töö „Kaameraga
väge püüdmas, Valjala kihelkonna looduslikud
pühapaigad“ eest (juhendaja Ester Vaiksaar).
Üleriigilisel mõttespordi olümpiaadil saavutasid märkimisväärseid tulemusi Saaremaa
Ühisgümnaasiumi ja Kahtla LPK õpilased.
SÜG võistkond saavutas gümnaasiumiastmes
I koha ja Kahtla LPK võistkond põhikooliastmes III koha.
Maakonna aineolümpiaadi võitjaid on kokku 63 õpilast 16 ainevaldkonnas. Üks õpilane
tuli võitjaks koguni viies aines, kolm õpilast
kolmes aines ja kolm õpilast kahes aines.
Viies aines tuli võitjaks Vootele Mets (12.
kl, SÜG), kes võitis aineolümpiaadi matemaatikas, füüsikas, keemias, bioloogias ja inglise
keeles.
Kolmes aines tulid võitjaks Merit Matt
(10. kl, SÜG), kes võitis aineolümpiaadi emakeeles, geograafias ja bioloogias, ja Thomas
Hendrik Liiv (10. kl, KG), kes võitis aineolümpiaadi emakeeles, inglise keeles ja keemias.
Voldemar Kirss (11. kl, SÜG) võitis aineolümpiaadi füüsikas, keemias ja bioloogias.
Kahes aines tulid võitjaks Laura Korb
(8. kl, Valjala PK), kes võitis aineolümpiaadi
keemias ja inglise keeles, ja Otto Tuuling (11.
kl, SÜG), kes võitis aineolümpiaadi matemaatikas ja geograafias. Triinu-Liis Torri (12. kl,
SÜG) võitis aineolümpiaadi matemaatikas ja
lingvistikas.
Meelis Kaubi
Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik

Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajad
Kuldmedaliga lõpetavad Saaremaa Ühisgümnaasiumi Mariliis Albert, Liisa Alpstål, Kadri-Liis Kolk,
Anni Kuuseok, Triinu-Liis Torri; Kuressaare Gümnaasiumi Anni Lember, Markus Talp, Kätlin Hiiuväin,
Bret Nepper ja Janari Mõlder.
Hõbemedaliga lõpetavad Orissaare Gümnaasiumi Johanna Nõukas; Saaremaa Ühisgümnaasiumi
Tuuli Vassar, Margit Valge, Vootele Mets ja Kristel Soe; Kuressaare Gümnaasiumi Mari Kallasmaa,
Helena Aavik, Laura Lisette Salong, Kerli Kask ja Imeliine Mändar.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist

Tänu kultuurivaldkonna tegijatele!

K

ultuurivaldkonna noored tegijad ja nende juhendajad on sel õppeaastal saavutanud vabariiklikel ja rahvusvahelistel
konkurssidel, festivalidel, võistlustel silmapaistvaid tulemusi. Need on kui kauaoodatud
valminud viljad, millest nüüd on aega rõõmu
tunda.
Annete avastamine, loovusjõu käivitamine,
isetegemine, töökus, detailide viimistlemine,
esinemisrõõm, emotsioonid, säravad silmad,
raskuste ületamine, vahel ehk higi ja pisaradki – see kõik käib asja juurde. Ega muidu
öeldaks, et harjutamine teeb meistriks.
Märkimisväärsed tulemused ja saavutused
on kui vesi talentide annete veskile. See annab
jõudu uute mäetippude vallutamiseks. Aga

nagu laev vajab kaptenit, on siingi vaja kedagi,
kes noori õigel kursil hoiaks ja neile parimaid
teadmisi õpetaks. Kes suunaks neid oma annete avastamisel, hoiaks neile pöialt lavalaudadel ja esinemistuules ning aitaks täiuslikuks
vormida ja lihvida kõik oskused.
Noored kultuurivaldkonna tegijad ja kaunite kunstide noorte stipendiumi kandidaadid
said kutse 15. juunil kultuurikeskusesse tunnustussündmusele – tehtud töö ja tulemuste
eest näitekunsti, laulmise, etlemise, moe, luule
või pillimängu kategoorias.
Tunnustuse pälvisid:
Hannabel Kaal – juhendaja Raili Kaubi;
Sofia Beril Gündüz – juhendaja Matis Männa,

kontsertmeister Heldi Vahter; Andris Tambur – juhendaja Laine Lehto; Kevin Räim –
juhendaja Pilvi Karu; Oliver Leppik – juhendaja Helle Rand; segakoor KREEDO – juhendajad Mari Ausmees ja Riina Laanes; luuleteater KREVERA – juhendaja Rita Ilves;
Martin Vesberg – juhendaja Rita Ilves;
Kirke Medri – juhendaja Rita Ilves; Aleksander Medri – juhendaja Riina Laanes; Angela
Lauge – juhendajad Boris Šestakov ja Leelo
Leesi; Lagle Levit – juhendaja Kairit Levit.
Kaunite kunstide noorte stipendiumi
kandidaadid: Eeva Helga Kupits, Saara Väli.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Majandus aast a ar uanne
annab ülevaate Saaremaa
vallavalitsuse, volikogu, 65
hallatava asutuse ja viie valla
osalusega äriühingu, kaheksa sihtasutuse ja kahe mittetulundusühingu möödunud
aasta majandustegevuste tuMarili Niits
lemuste ja järgmiste aastate
abivallavanem
eesmärkide kohta.
tugiteenuste ja
sotsiaalvaldkonna
Mö ö dunud aast a jääb
alal
meelde COVID-19 viiruse
levikust tingitud ülemaailmse meditsiini- ja tervishoiukriisi poolest, mis
mõjutas kogu maailma majandust.
2020. aastal oli Eesti majanduslangus Eesti
Panga andmetel 2,9%. 15–74-aastaste töötuse
määr oli 6,8%, töötuid oli 47 900, mis on 16 600
võrra rohkem kui 2019. aastal, seega kasvas töötus 53%. Ka Saaremaal suurenes töötus üle 50%.
Suuresti kasvas töötus, kiiresti just madalapalgalistel tegevusaladel, sh majutus- ja toitlustusvaldkondades.
Mullu kevadel Eestisse jõudnud koroonakriis
tabas esmalt olulisel määral just Saaremaad.
Kiire viirusesse nakatumise näitaja tõus andis
signaali, et ühiskond ei toimi enam tavapärasel viisil. Esmakordselt Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajal kuulutati välja eriolukord ning
piirati liikumisvabadust saarte ja mandri vahel.
Teadmatus viiruse leviku kestuse ja ulatuse ning eriolukorrast tingitud mõjude osas oli
sedavõrd suur, et vallavalitsusel tuli üle vaadata
seni planeeritud tegevused ning langetada keerulisi otsuseid. 2020. aasta mais võttis volikogu
vastu lisaeelarve, millega vähendati füüsilise
isiku tulumaksu laekumise prognoosi 10% võrra ehk 2,6 mln eurot, vähendati nii planeeritud
põhitegevusi kui ka investeeringuid üle 700 000
euro ulatuses. Seda kõike selleks, et tagada vallavalitsuse toimimiseks vajalikud likviidsed
vahendid nii kriisiajaks kui sellest väljumise
perioodiks.
2020. aastal volikogu poolt kinnitatud
kolme lisaeelarvega suurendati aasta põhieelarvet 4,32 mln euro võrra, mille järel see kasvas
59,97 mln euroni. Põhitegevuse tulusid arvestati mullu 53,27 mln eurot, mida oli 5,09 mln
euro võrra enam esialgses eelarves kinnitatust.
Aasta lõpuks oli majandus elavnenud ning riigi
kriisiabimeetmed olid suunatud tööjõukulude
kompenseerimiseks, mistõttu laekus tulumaksu
esialgselt kavandatud eelarvest 275 259 eurot
enam, kogusummas 26,59 mln eurot.
Eelmise aasta kevadel, kui oli palju teadmatust ja hirmu tuleviku osas, tõid Vabariigi
Valitsuse poolt eraldatud COVID-19 kriisimeetmed teatava kergenduse. Saadavad toetused suurenesidki tulubaasi stabiliseerimise toetuse summa ehk 1,27 mln euro ja teede hoiu
toetuse summa ehk 1,42 mln euro võrra.
2020. aasta lõpliku kinnitatud eelarve põhitegevuse kulude maht oli 46,81 mln eurot,
mis on 3,03 mln euro võrra suurem kui tegelik
täitmine. 2020. aastal jäid eriolukorra tõttu ära
majandustegevused ja tühistati mitmed üritused. Sellest tulenevalt jäi eelarve täitmine alla
esialgselt eelarves kavandatud kulude. Saaremaa valla 2020. aasta põhitegevustulem on
viimase kolme aasta suurim – 9,49 mln eurot.
Vabariigi Valitsuse kriisimeetmete investeeringu toetus ulatus 3,44 mln euroni. Kavandatust enam laekunud tulumaks andis võimaluse
panustada investeerimistegevusse valla omavahendeid. Seetõttu suurenesid laenukohustused 2 mln euro võrra, mis on 3,50 mln eurot
vähem, kui esialgses eelarves kavandatud. Laenukohustusi tasuti aruandeaastal 3,22 mln eurot.
Hoolimata koroonakriisist, eriolukorrast,
erinevatest riiklikest ja kohalikest piirangutest
ületasid 2020. aasta finantsnäitajad meie ootusi.
Selles on oluline roll riigipoolsel toel toetuste
näol nii kohalikele omavalitsustele kui ka erasektorile ning loomulikult kohalike ettevõtjate
panusel.
2020. aasta Saaremaa valla konsolideerimisgrupi netovõlakoormuse määr on viimase
kolme aasta madalaim, 25,4%. Samuti on langenud Saaremaa vallavalitsuse netovõlakoormuse määr 7,46 protsendipunkti võrra, olles
37,45%. See omakorda kinnitab, et vallavalitsus
on toiminud heaperemehelikult ning vastutustundlikult.
2020. aasta oli rohkete väljakutsete aasta, kuid
tänu kõikide saarlaste ühisele panusele suutsime viiruse leviku pidurdada ning kohaneda uue
reaalsusega, mis nüüdsest on kiires muutumises.
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ARVAMUS
Vaade peeglisse

A

Jaanika Tiitson
kogukondliku
tegevuse arengukava juhtrühma
liige, üks küsitluse
läbiviijatest
Lümanda teenuskeskuse juhataja

asta alguses viisid
Saaremaa vald ja
Saarte Koostöökogu
läbi kogukonnaelu teemalise
küsitluse. Põhifookuse kõrval
saime ka mitmesugust tagasisidet, kuidas vald inimeste
arvates toimib. Info väärtust
tõstab fakt, et vastajaid oli
kokku 128, üsna ühtlaselt
kõigist piirkondadest.
Kuidas kogukonnaelu eest
vedavad saarlased valda näevad? Vastused võiks jagada
suures plaanis kolmeks.

Suhtlemine, koostöö
Üldpildis hinnati, et kui on vaja vallas konkreetse inimesega asju ajada, siis on suhtlemisstiil
reeglina avatud, abivalmis ja lahendusele orienteeritud. Inimeste arvamust arvestatakse ning
vastused on selged. Valda peetakse 3. sektorile
heaks partneriks.
Murekohtadena toodi välja, et ametnikega
jutule saamiseks peab tihti siiski üksjagu
pingutama. Nad kipuvad olema ülekoormatud
või alati ei saagi aru, kellega täpselt oleks rääkida vaja: siis pigem loobutakse pöördumast.
Veel halvem on, kui kirjadele ei tule vastuseid.
Kusjuures see sõltub pigem mitte ametniku hõivatusest, vaid tema tööstiilist või isikuomadustest. Häirib ka vastuste ebamäärasus, aeglus või
vale otsustamise tasand (liiga üleval või kaugel).
Läbiva ettepanekuna võiks välja tuua inimeste
ootuse olla otsuste tegemisse rohkem kaasatud
juba seisukohtade kujundamise faasis – et tulemused kujuneksid osapoolte koostöös.
Üldine pädevus ja otsustamine
Tundub, et inimesed hindavad ametnike pädevust kõrgelt. Võrreldes väikevaldade ajaga on
asjatundlikkus tõusnud. Nenditi, et vallas on
kõik vajalikud valdkonnad spetsialistidega kaetud.
Negatiivse poole pealt kõlas läbivalt mure
ääremaastumise pärast. Liiga palju otsustamist
on viidud linna, aga sealt ei ole alati näha, mida
kohapeal vajatakse. Lokaalne mure ei pruugi
kaugelt vaadates väga oluline tunduda. Ametnike pidev vahetumine ei lase tekkida usalduslikul
suhtel vallaga.
Ilmselt on siin võtmeküsimus, kuidas aidata
piirkondadel taasleida enesekindlus oma eripära ja tugevuste väljamängimisel.
Osavalla- ja kogukonnakogud (edaspidi
kogud) ning teenuskeskused
Üsna rahul paistavad olevat piirkonnad, kus
kogud on valitud geograafilisel põhimõttel.
Tänu teenuskeskustele saab palju küsimusi
lahendada kohapeal. On positiivne, et teenuskeskuse juhatajat saab kutsuda koosolekutele,
üritustele valda esindama või küsimusi arutama.
Siiski paistab kahjuks olevat nii, et kogude
hääl valla üldises masinavärgis kipub jääma
liiga vaikseks. Rahvas tunnetab, et nende otsustest palju ei sõltu. Kohaliku elu küsimustesse sisse jooksev poliitika pigem segab või
muudab otsuste kujunemise loogika raskemini jälgitavaks. Teenuskeskuste puhul häirib
enim juhatajate tööülesannete ebaselgus: vahel
tundub, et igaüks neist täidab rolli enda äranägemise järgi. Teenuskeskust ei tajuta esmase kontaktina vallaga, mis ometi on seatud
justkui väravavahiks jalgpallis või perearstiks
meditsiinis: päringute selekteerija, kes enamiku
neist lahendab ise, ülejäänud suunab edasi
õigele spetsialistile.
Kokkuvõttes võiks järeldada: valda on maal
vähe näha. Pooled vastanutest pidasid linnakesksust kogukonnaelu peamiseks takistuseks.
Mitte keegi 128 vastanust ei märkinud küsitluses kohe kõrval toodud vastupidist väidet liigse
linnakesksuse kohta!
Kuidas teha nii, et valla spetsialistide ja juhtide kohalolu tuntaks maal rohkem? Mis on
need küsimused, mida võiks vabalt otsustada
piirkondlikes kogudes nii, et samas säiliks ka
vallaülene suur perspektiiv ning saaksid täidetud ühiselt seatud strateegilised eesmärgid?
Kindlasti on need teemad, millele ootavad
inimesed vastuseid kõige enam. Seda eelkõige
sügiseste KOV-i valimiste valguses, kui lõpeb
ühinemislepingu kehtivus.
Aitäh kõigile, kes meile oma ausat ja avatud
tagasisidet andsid. Me oleme seda märganud,
saanud jõudu positiivsest, teadvustanud murekohti. Kindlasti ootame teie aktiivset osavõttu
ka järgmistest sarnastest küsitlustest.
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Uued vedajad sotsiaaltransporditeenusele leitud

S

aaremaa vald osaleb Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavas pilootprojektis
„Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine“. Projekti eesmärk on välja töötada sotsiaaltranspordi korraldamise
mudel, mis oleks kulutõhus, integreeritud
ühistranspordi/nõudetranspordiga, rahuldaks klientide sõiduvajadusi ning aitaks erivajadustega inimestel paremini osaleda igapäevaelus ja tööturul.
Sotsiaaltransporditeenuse osutamist projekti raames alustasime 1. juunil 2020. aastal ja see kestab kokku kaks aastat ehk kuni
31. maini 2022.
Sisuline erinevus varem toiminud teenusega on see, et kui varem tegid vajalikud sõidud
sotsiaaltöötajad ja koduhooldajad, siis nüüd
riigihanke kaudu leitud vedajad.
Algselt tegime teenuse osutajate leidmiseks
riigihanke üheks aastaks, et vajadusel saaks
varasema kogemuse põhjal teha muudatusi.
Uue hankega teenuse
osutajad ka maapiirkonnas
Tänaseks on uus riigihange selja taga ja leitud
teenuse osutajad järgmiseks aastaseks perioodiks. Pakkumuste esitamine oli võrreldes eelmise korraga aktiivsem (kokku 9 pakkujat) ja
lisandus ka uusi teenuse osutajaid. Positiivne
on see, et leidsime teenuse pakkujad maapiirkondadesse ja nüüdsest on võimalik tellida ka
raamitransporti.
Saaremaa valla territooriumil osutavad
praegu tavasõidukitega (sõiduauto, väikebuss) teenust Saare Taksotellimiskeskus MTÜ,
RN Liinid OÜ (Orissaare ja Leisi piirkond)
ja Ranna Reisid OÜ (Lümanda/Kihelkonna
piirkond).
Ratastoolis klientidele osutavad teenust
Saaremaa Puuetega Inimeste Koda ja samuti
ühispakkumises osalenud A. Hallik, RN Teenused OÜ ja Siinorite Transportteenus OÜ.
Raamitransporti osutab Saare Taksotellimiskeskus MTÜ spetsiaalselt selleks kohandatud sõidukiga.
Mandri raviasutustesse sõitmiseks tegi parima pakkumise Ranna Reisid OÜ.
Teenus sisaldab ka kliendi abistamist
kodust autoni, autost meditsiiniasutusse vm
ja vajadusel trepironija kasutamist ratastoolis
kliendi transpordil.
Teenus on valla piires
tasuta, mujale tasuline
Saaremaa valla piires on sotsiaaltransporditeenus tasuta. Mandrile sõitude puhul on
kliendi omaosaluse suuruseks ühel suunal:
Saaremaa vald – Tallinn – 18 eurot; Saare-

Vallas osutab uudset raamitranspordi teenust Saare Taksotellimiskeskus. FOTO: Irina Mägi

maa vald – Tartu linn – 27 eurot; Saaremaa
vald – Pärnu linn – 13 eurot; Saaremaa vald
– Haapsalu linn – 13 eurot.
Hind kehtib nii tavatranspordi kui ka ratastooli ja raamitranspordi puhul.
Sõidu tellimiseks saatke teade e-posti aadressile sotsiaaltransport@saaremaavald.ee või
helistage telefonil 45 25 135 vähemalt kaks
tööpäeva enne sõidu toimumise aega. Telefonile vastatakse tööpäevadel E–N kell 8.30–
16.00, R kell 8.30–14.30. Eelduseks on valla
sotsiaalosakonna suunamisotsuse olemasolu.
Alates 1. juunist 2020 on vähemalt ühe korra teenust kasutanud 551 klienti, sealhulgas

Aare Voksepp
sotsiaaltranspordi projektijuht

Kuidas sotsiaaltransporditeenust saada?
Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada teenust vajaval isikul kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või
õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike
toimingute tegemiseks.
Avalikeks teenusteks loetakse haridus- (nt
lastehoid, lasteaed, kool) ja tervishoiuteenuseid
(sh pere- ja eriarsti külastamine, haiglasse minek ja apteegis käik), postkontori ja pangakontori ning politsei- ja piirivalveameti külastamist,
töötukassa või kommunaalteenustega seotud
asjaajamisi, samuti sotsiaalteenuste kasutamist
(sh sotsiaaltöötaja vastuvõtule minek, päevakeskuse külastamine, rehabilitatsiooniteenus-

Miks on kasulik muru harvem niita?

T

aas on käes muruniitmis e tippaeg.
Selle juures tasuks
aga meeles pidada mõnda
lihtsat põhimõtet, et muru
niitmisega liiga hoogu ei
mindaks. Esimene põhimõte on, et liiga sage niitBert Holm
mine ja liiga madalaks
keskkonna
pügatud muru ei ole hea
osakonna
ei murule ega ka elukeskjuhataja
konnale üldisemalt. Liiga
sage niitmine laseb haljasalal kasvama jääda
vaid mõnel üksikul liigil, kes sagedast niitmist
talub, aga paljud teised taimed surevad välja.

Madalale murule mõjub põud halvasti
Mida vähematest liikidest muruvaip koosneb,
seda tundlikum ta on ekstreemsuste suhtes,
nagu talvine külm lumeta maapinnal või suvine kuumus. Kui muru on lisaks veel paari sentimeetri peale maha niidetud ja sellist kõrgust
sagedase niitmisega ka hoitakse, kipub muru
kesksuve kuumade ilmadega ära kuivama.
Seda seetõttu, et madalaks pügatud taimedel
pole piisavalt vett salvestavat massi ega varju.
Sel moel võib põua korral oma murust üldse ilma jääda või siis peab seda lisaks sagedasele niitmisele veel ka kastma. Lisaks kütusele
või elektrile kulub ka puhast joogivett, mida
harvema niitmise korral ei peaks võibolla üldse raiskama.
Teine põhimõte on, et muru ei peaks niitma kogu haljasmaal ülepinnaliselt sama sagedusega. Üldine elurikkuse hoidmisest lähtuv
põhimõte nii koduaias kui ka avalikus ruumis
on, et vähem niitmist on meid ümbritsevale
elukeskkonnale kindlasti parem. Niita on eelkõige mõistlik neid kohti ja radu, kus inimesed reaalselt liiguvad ja mida sageli kasutavad.

127 ratastoolis klienti ja 93 klienti on vähemalt ühe korra sõitnud mandri raviasutusse.
Saaremaal sõidutavad kliente küll taksod,
kuid tegemist ei ole siiski taksoteenusega. Taksofirma teeb sotsiaaltranspordi sõite
vallaga sõlmitud hankelepingu alusel.
Vedude efektiivsuse, kulutõhususe ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik mitme
kliendi sõitude ühendamine, millega võivad
sõiduaeg ja vahemaa pikeneda.
Meeldivat sotsiaaltransporditeenuse kasutamist!

Tänu harvemale niitmisele on Kuressaare lossi parki
tagasi tulnud ka kaitsealune orhideeliik hall-käpp.
FOTO: Marii Prii-Pärn

Ka koduaias võiks need alad, kuhu iga päev
asja ei ole, lasta üle kasvada nii, et mõni taim
sellel alal ka õitsema saaks hakata. Nii soodustatakse ka nende taimeliikide olemasolu, kes
ei talu sagedast niitmist.
Õitsevad taimed on vajalikud ka tolmeldajatele, kes lisaks murulapil kasvavate õistaimede külastamisele tolmeldavad ära ka aiapidaja õunapuud, maasikad, kurgid ja muud
„kasulikud“ taimed. Sellest omakorda sõltub
inimese toidulaua rikkalikkus – kui tolmeldaja ei saa tulla õitetuks pügatud murulappide
liiga suureks paisumise tõttu, on sügisel õuna-

tele minek jmt).
Teenuse saamiseks peab teenust vajav inimene või tema lähedane pöörduma oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole, kes hindab
abivajaduse, sest oluline on tagada konkreetses
olukorras parim abi.
Info sotsiaaltranspordi teenuse kohta on Saaremaa valla kodulehel, sh ka teenuse taotlemise dokumendi vorm: www.saaremaavald.ee/
sotsiaaltranspordi-teenus.
Reelika Murd
sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

saak kasinam või aedmaasikas ikaldub.
Pikemas rohus toimetab lisaks tolmeldajatele ka palju teisi kasulikke loomakesi, nagu
aiakahjurite vaenlased, kes pistavad pintslisse lehetäid, kuni siilideni välja, kes söövad
tigusid ja muid aiapidaja tülikaid konkurente.
Seega, luues oma sageli tähelepandamatutele
koostööpartneritele soodsaid tingimusi veidi
pikema või laiguti kasvama jäetava muruga,
võidab lõpuks lisaks muudele elusolenditele
seesama aiapidaja ka ise.
Vaheta niitmata jäetavaid alasid
Päris niitmata siiski ka ei saa. Nii on mõistlik ka varasuvised õitsevatest taimedest kaetud alad suve edenedes üle niita, et ei tekiks
kulu, mis omakorda hakkab taimede ohtrust
ja elujõudu pärssima. Mõistlik on harvemini
niidetavaid alasid aasta-aastalt vahetada, see
rikastab kogu haljasmaa elurikkust ühtlasemalt kui kogu aeg samu kohti niitmata jättes.
Harvemat haljasalade niitmist viljeletakse
avalikus ruumis juba mitu aastat näiteks Tartu
linna parkides, aga ka Viljandi lossimägedes
või Saue vallas. Ka Kuressaare lossi pargis jäetakse juba mitmendat aastat kevadel õitsevatest taimedest lokkavad murulapid siin-seal
esialgu pügamata. Need niidetakse üle hiljem,
kui taimed on juba õitsenud ja viljunud. Harvema niitmise tulemusena on Kuressaare lossi
parki kolinud tagasi näiteks paar kaitsealust
tavalisemat orhideeliiki, nagu hall-käpp.
Kokkuvõtvalt, liigne agarus ei ole alati hea
ning natuke rohkem sallivust varasuvel õitsevate taimede suhtes tuleb otseselt kasuks meid
kõiki ümbritsevale elukeskkonnale ja laseb
sellel kauem kesta. Regulaarselt ja ülepinnaliselt väga madalaks pügatud muru on ainult
õige veidike parem elukeskkond kui roheliseks võõbatud asfaltplats.
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Vabatahtlike päästjate kindlates kätes

Selgunud on hajaasustuse
programmist toetuse saajad

Margus Lindmäe
Päästeameti Saaremaa
päästepiirkonna juhataja

A

astaid tagasi vajas vabatahtlikuks
päästjaks olemine veel tutvustamist. Tänaseks on see valdkond
laialdaselt kõlapinda saanud ning inimesed teavad juba, kes on vabatahtlikud
päästjad ja millega nad tegelevad. Omavalitsused toetavad vabatahtliku päästekomando olemasolu ning inimesed on
harjunud toetuma oma turvalisusel vabatahtlikele.
Igal kohalikul kogukonnal on omad siseturvalisuse teenuse pakkujad, olgu selleks
siis sisejulgeoleku- või turvateenistused,
naabrivalve või mõni muu organisatsioon
või võrgustik. Eestis on kokku ligikaudu
2000 vabatahtlikku päästjat, kelle abivalmidust, pühendumust ja hoolivust enam
tutvustama ja kirjeldama ei pea.
Saare maakonnas on läbi aegade toiminud vabatahtlike päästjate teenus
ja tänaseks on vabatahtlikke päästjaid kutselistest rohkem. Maakonnas
on kolm kutselist päästekomandot 67
töötajaga. Vabatahtlikke päästekomandosid on aga 14 ja liikmeid kokku 152.
Saaremaa valla territooriumil on 11 vabatahtlikku päästekomandot ja 126 vabatahtlikku päästjat ning Muhu vallas kaks
vabatahtlikku komandot ja 17 vabatahtlikku päästjat. Ruhnus on kombineeritud
päästekomando, kus on üks riigi päästja ja
9 vabatahtlikku liiget.
Hajaasustuses asendamatud
Vabatahtlikud päästjad on suureks abiks
hajaasustusega piirkonnas, riiklikest päästekomandodest kaugemates paikades.
Hajaasustusega maapiirkondades on
raske tagada kutseliste komandode lähedalolekut. Pääste jaoks tähendab see sageli väljasõite kaugetesse piirkondadesse,
sündmusele jõudmine võtab mõnikord
üsna palju aega – sellistes hädaolukordades teame me kõik, et aeg on kallis ja iga
minut loeb. Selleks et tagada kiire päästeteenuse osutamine kodu lähedal, on lisaks
ühele kutselisele komandole pidevas valmisolekus ka vabatahtlik päästekomando.
Kuigi täna hoolib ja teadvustab enamik
inimesi, et kodu peab olema turvaline paik –
tagatud peaksid olema tule-, elektri-,
vee- ja üldine koduohutus, juhtub õnnetusi siiski liigagi tihti. Kõige olulisemad
päästjad kodus ongi eeskätt just inimesed
ise, sest nemad saavad õnnetuste vältimiseks kõige rohkem ära teha. Kui meil enda
kodus on kõik korras, siis on hea uurida
ka üleaedse või naabri käest, kas ka seal on
koduohutusele piisavalt mõeldud. Kõige
parem on asjad koostöös korda teha ning
ka korras hoida. Kui me kõik mõtleksime
kogukonna, mitte ainult kodu tasemel, siis
ongi juba olukord tunduvat parem.
Näitena võib tuua Leisi vabatahtliku
päästekomando, kellel on renoveeritud
komandohoone, lisaks on seal olemas
kaasaegne tehnika: droon, metsakustutamise võimekus ja paakauto, mis võimaldavad teostada erinevaid päästetööde liike,

2019. aastal sai Pihtla päästekomando kaasava eelarve raames maastikuvõimekusega tulekustutusauto. Üks vabatahtlikest päästjatest on Pihtla teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau.

alates kadunud inimeste otsingutest kuni
vee veoni suurematel sündmustel.
Vabatahtlikkus kui elustiil
Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles,
et sageli vaadeldakse asju kriitiliselt ning
arvatakse, miks peavad üldse vabatahtlikud olemas olema ja miks riik ise ei suuda
katta kogu Eestit professionaalsete päästjatega.
„Mina vaataksin seda asja teisest otsast,
olles nii mõnegi vabatahtliku päästjaga
kokku puutunud. Enamik vabatahtlikke
ei tee seda tööd mitte sellepärast, et riik
ei suuda, vaid seetõttu, et nad tahavad ise
panustada oma kogukonna turvalisuse
tõstmisse,“ tõdes Tuisk.
„Selge on, et igasse riigi nurka riiklikku
komandot teha ei jõua ja on ääretult tore,
kui kogukonnas on inimesi, kes hoolivad
ja on valmis oma aja ja energiaga panustama üldise ohutuse ja heaolu tõstmisse,“
tunnustas vallavanem kohalikke vabatahtlikke.
Ka vallal on vabatahtlike toimetamisele
kaasa aitamisel oma roll. Vald toetab nii
rahaliselt, infrastruktuuri kui ka erinevate nn pehmete toetustega (olgu selleks või
ujumise võimalus Leisi kooli basseinis).
„Kindlasti saaks vald vabatahtlikke heas
mõttes rohkem ära kasutada ja koostöös
Päästeametiga ongi ettevalmistamisel
plaan, kuidas saaks neid rohkem kaasata
erinevate kriiside lahendamisel. Samuti on
vabatahtlikud väga pädevad kaasa rääkima ja oma kogukonda harima tuleohutuse
alal. Koostöövõimalused on tegelikud piiramatud, alates veehoidlate korrastamisest
ja lõpetades talvel uisuväljakute tegemisega,“ rääkis vallavanem Mikk Tuisk.
Statistika räägib enda eest
Statistika kohaselt oli 2019. aastal meie
maakonna vabatahtlikel komandodel kokku 171 ning 2020. aastal juba 205 väljasõitu. See viitab vabatahtlike komandode
olulisele panusele kogukonna turvalisuse
tagamisel ning kindlasti vähendavad nad
ka kutseliste päästjate koormust. Teisalt

KOPi kevadvooru toetused on jagatud
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
2021. aasta kevadvooru esitati Saare maakonnas tähtaegselt 51 taotlust, millest üks
võeti enne menetlemist tagasi ja üks taotlus tunnistati nõuetele mittevastavaks.
Nõuetele vastavaks tunnistatud ja hindamisele suunatud 49 taotlust (meetmes
kogukonna areng 15 taotlust ning meetmes investeeringud ja kogukonnateenuste
arendamine 34 taotlust) hindas maakondlik hindamiskomisjon etteantud kriteeriumite alusel. Keskmiste hindepunktide alusel moodustus projektitaotluste pingerida,
millest taotlusvooru eelarvelisi vahendeid
jagus 12 projekti toetamiseks, kogusummas 40 254,57 eurot.
2021. aasta kevadvoorus toetuse
saanud taotlejad, projektid ja toetussummad:
MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste
Selts „Saaremaa vabatahtlike merepäästjate päästevõimekuse tõstmine läbi suurema
funktsionaalsusega isikukaitsevahendite
soetamise“ 1788,75 eurot;
Saaremaa Pimedate Ühing „Saaremaa
Pimedate Ühingule kohandatud tualett- ja

abiruumi remont“ 4000 eurot;
Saare Maakonna Invaühing „Nora maja“
3488,40 eurot;
Mittetulundusühing MAASILINNA
SELTS „Maasilinna peahoone peasissekäigu varikatus“ 3190,32 eurot;
Kõrkvere Selts „Avame uksed!“ 3560
eurot;
Mittetulundusühing MEDEL „Meedla
külatänava ristmike valgustus ja suunaviidad“ 2875,50 eurot;
Muhu Jahtklubi „Laste merelaagrid
Muhus“ 2250 eurot;
MTÜ Leisi Noored „Leisi kogukonnale
ja õuenoortekeskusele terrass ja katusealune“ 3600 eurot;
VÕHMA KULTUURI- JA SPORDISELTS „Võhma Külamaja puuetega inimeste sõbralikuks“ 3823,20 eurot;
Mittetulundusühing Kihelkonna TIOK
„Kogukonna tervisespordi võimaluste
arendamine“ 3999,60 eurot;
Salme Rahva Maja Selts „Salme Rannapargi mänguväljaku täiendamine“ 3682,80
eurot;
Orissaare Jahtklubi „Orissaare Purje-

aga peavad vabatahtlikud päästjad sündmustel osalemisel väga oluliseks väljaõppe
osa, sest kogemused tulevad ju ikka praktika käigus. Nad saavad väljakutsete käigus
palju areneda ning olla aina pädevamad
nii ennetustöös kui ka õppustel.
Päästeameti üheks fookuseks ongi kindlasti vabatahtlike kaasamine erinevatesse
tegevustesse, näiteks ennetus- ja infopäevad ning pidevalt ühises infoväljas olemine. Üheskoos aitame tõsta kogukonna
teadlikkust kriisidega seoses. Keda kodukoha turvalisus kõnetab ja kel on huvi
vabatahtlike ridadega liitumiseks, võta
ühendust kohaliku vabatahtliku päästekomandoga.
Päästesündmustele reageerisid vabatahtlikud päästjad eelneva kolme aasta
jooksul järjest suurema koormusega. See
aga ei tähenda, et iga aastaga lisanduks
oluline kogus koledaid õnnetusi, vaid
seda, et vabatahtlikud on järjest rohkem
ühiskonnale vajalikud.
2018

2019

2020

Abruka

0

0

7

Karala

12

11

7

Kõrkvere

16

8

6

Leisi

27

38

43

Mustjala

17

23

30

Pihtla

48

29

37

Salme

10

22

18

2

4

5

Tagavere
Torgu

10

15

14

Valjala

12

21

26

Vilsandi

0

2

0

Kesselaiu

1

0

0

Muhu

16

14

9

Ruhnu

0

4

3

Kokku

171

191

205

kooli purjekuuri ja slipi ehitus“ 3996 eurot.
Rõõm on tõdeda, et Saare maakonnas
on palju aktiivseid kogukondi, kes erinevate tegevuste ja investeeringute kaudu
soovivad panustada kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses
olevate objektide rajamisse ning arendamisse. Seda tõestab asjaolu, et taotlusi esitati võrreldes eelmise aasta kevadvooruga
(mil esitati 47 taotlust) isegi veidi rohkem
ning seda vaatamata asjaolule, et taotlemine toimus esmakordselt struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu ning uuenenud
taotlusvormidel.
Järgmine võimalus programmis toetuse saamiseks on sügisvoor, mis eeldatavalt avaneb 1. septembril 2021. Lisainfo:
www.saaremaavald.ee/kop või programmi
koordinaator Anu Teppan, tel 452 5180,
anu.teppan@saaremaavald.ee
Anu Teppan
arenduse peaspetsialist

2021. aasta hajaasustuse programmist
toetuse saamiseks
esitati 243 taotlust
(kogumaksumusega
1 280 396,29 eurot, sh
taotletav toetus 826
526,53 eurot ning
oma- ja kaasfinantseerimine 453 869,76
eurot). Hajaasustuse
programmi taotluste
menetlemine toimub riigihalduse ministri 22. veebruari
2018 määruse nr 14
„Hajaasustuse programm“ § 11 alusel.
Enne taotluste
hindamist oli hind a m i s k o m i s j o n i l FOTO: Irina Mägi
õigus tutvuda kohapeal nõuetele vastavate taotluste majapidamiste olukorra ja kitsaskohtadega, mida soovitakse projektiga lahendada. Majapidamiste külastamine ei ole kohustuslik,
kuid on soovituslik juhtudel, kui hindajatel ei ole ülevaadet kitsaskoha tõsidusest. Saaremaa valla hindamiskomisjoni liikmed tegid paikvaatlusi 21. aprillist kuni 29.
aprillini.
Kõiki nõuetele vastavaid projektitaotlusi hinnati
vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt koostatud
hindamisjuhendile:
1) investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude
põhjendatus;
2) kuni 18-aastaste (kaasa arvatud) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
3) taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta. Kasusaajatena arvestati kõiki isikuid, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel vähemalt 1. jaanuarist (või sünnist, kui
see on hilisem) majapidamine, millele toetust taotletakse;
4) leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muu hulgas kohaliku omavalitsuse seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).
Positiivse tulemiga hinnati 207 projektitaotlust,
kogumaksumusega 1 095 227,31 eurot, sh taotletav toetus 709 163,20 eurot ning oma- ja kaasfinantseerimine
386 064,11 eurot. Neli taotlejat esitasid loobumisavalduse. Hindamistulemuste alusel koostati projektitaotlustest
pingerida. Taotlusi rahuldatakse pingerea alusel kohalikule omavalitsusele eraldatud eelarve raames.
Saaremaa vallas on 2021. aasta projektide toetuseks
kokku 399 670 eurot (riik 199 670 eurot + KOV 200 000
eurot).
Saaremaa Vallavalitsuse 8. juuni istungil võeti vastu
järgmised otsused:
1. toetatakse täismahus seitset taotlust;
2. toetatakse täismahus tingimuslikult 113 taotlust (mis
said vähemalt 3,02 hindepunkti). Taotlejad peavad nelja
kuu jooksul esitama ehitusloa, ehitusteatise või notariaalse kokkuleppe reaalservituudi seadmiseks, misjärel sõlmitakse nendega toetusleping;
3. toetatakse osaliselt ja tingimuslikult ühe projekti
elluviimist. Taotlusvooru piiratud eelarve tõttu oli võimalik projektile eraldada toetust 82,19% ulatuses arvestatud
toetussummast (taotleja oli nõus osalise rahastamisega ja
suurendama omafinantseeringut). Taotleja peab nelja kuu
jooksul esitama ehitusloa puurkaevu ja veevarustussüsteemi rajamiseks.
4. taotlusvooru piiratud eelarve tõttu jäeti rahuldamata
85 taotlust (taotlused, mis said hindamisel hindepunkte
2,5-3,0).
5. jäeti rahuldamata 27 taotlust, kuna need ei saanud
hindamisel positiivset tulemit (4-pallisel skaalal kaalutud
keskmine hinne vähemalt 2,5).
6. jäeti rahuldamata kuus taotlust, kuna need ei vastanud riigihalduse ministri määruse „Hajaasustuse programm“ nõuetele.
Kõigile taotlejatele saadetakse otsus taotluses märgitud
e-posti aadressile või postiaadressile.
Tänavu saab rahastuse 50,6% projektitaotlustest.
Toetuse kasutamist reguleerib valla ja toetuse saaja
vaheline toetusleping. Projekti ajalist kestust hakatakse arvestama toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022. Töid
on lubatud alustada pärast seda, kui toetuse saajaga on
sõlmitud leping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud,
notaritasud, veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Kohaliku omavalitsuse
ülesandeks on avaldada valla veebilehel järgmine informatsioon: toetuse saaja ja kaastaotleja nimed; projekti
nimetus; toetuse suurus.
Juhul, kui keegi rahastusest loobub, on võimalik suunata vabanenud raha osalise rahuldamise otsuse saanud
projektile või pingereas järgmistele positiivse hinde saanud projektidele.
Maire Käärid
keskkonnataristu peaspetsialist
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JALGRATTURILE

SAAME TUTTAVAKS
Tugiteenuste osakonna
hankespetsialist Tea Rauk

T

ea on sündinud ja
kasvanud Saaremaal,
kooliteed alustas
ta Aste koolis ja keskhariduse omandas toonases
Kingissepa 2. Keskkoolis.
Teal on kaks täiskasvanud
last ja pooleteiseaastane
lapselaps.
Tea Rauk on töötanud avalikus sektoris asjaajamise ja dokumendihalduse valdkonnas üle 30 aasta.
1989. aastal asus ta tööle Kingissepa rajooni
hariduskoondise sekretär-masinakirjutajana ja
pärast reforme alates 1990. aastast oli ta Saare maavalitsuse haridusosakonna sekretär-asjaajaja. 2008.
aastast kuni maavalitsuse likvideerimiseni töötas ta
kantselei peaspetsialistina, kus ta tööks oli erinevatel aegadel tagada asjaajamise ja dokumendihalduse
korraldamine, sisekommunikatsioon, suhted avalikkusega, samuti vastutas ta kodulehe ja avaliku
teabe seaduse täitmise eest.
Maavalitsuse töö kõrvalt pidas ta perefirmas ka
raamatupidaja ametit.
Pärast maavalitsuse likvideerimist tegeles Tea
Rauk rahandusministeeriumi arhivaarina maavalitsuste digitaalsete dokumentide arhiveerimise ja
korrastamisega.
Alates 2006. aastast on ta ka Eesti Kultuurkapitali
Saaremaa ekspertgrupi projektijuht/kontaktisik ja
kureerib kohaliku komisjoni tööd, tegeleb projektitoetuste taotluste menetlemise, taotlejate nõustamise ja aruannete järelevalvega.
„Kuna minu eelnevad töökohad on nõudnud
väga täpset asjaajamist, tähtaegadest kinnipidamist,
erinevate registrite ja seaduste tundmist, siis julgesin kandideerida ka hankespetsialisti kohale,“ ütleb
Tea. „See töö on kindlasti väljakutseid pakkuv ning
tähendab pidevat enesearengut ja head ajaplaneerimise oskust.“
Tea töötab tugiteenuste osakonna hankespetsialistina 7. juunist. Senine hankespetsialist Evelin Mesila
töötab alates 3. maist kultuuri- ja spordiosakonnas.

Konverents „Sinimajandus
Lääne-Eesti saartel“
Saare Arenduskeskus kutsub kõiki meremajanduse
asjahuvilisi ja valdkonna spetsialiste konverentsile
„Sinimajandus Lääne-Eesti saartel“.
Konverents toimub 1. juulil kell 8.45–16.00
Kuressaares Thule kojas, Uus tn 20.
Konverents on ellu kutsutud eesmärgiga rajada Lääne-Eesti saartele energiasõltumatu heaolu suurendav majandusmudel. Eesmärgi poole
püüdlemiseks aitab konverents kaardistada selleks
vajalikku hetkeolukorda ja arenguvõimalusi piirkonna peamistes sinimajanduse sektorites, leida
sünergiat, kohandada rahvusvahelisi kogemusi ja
looduspõhiseid kestlikke jäätmevabu ärimudeleid.
PÄEVAKAVA:
8.45 tervituskohv
9.15 tervituskõne – moderaator Sander Loite.
9.25 Valitsuse uus vaatenurk meremajandusele –
Kaupo Läänerand, meremajanduse asekantsler,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
9.30 Eesti vesiviljeluse perspektiivid – Knut
Senstad, Norra ekspert; Jonne Kotta ja Georg
Martin, Eesti eksperdid (merebioloogid).
10.30 Avamere energia – Edwin van de Brug, Van
Oord (Saare Wind Energy osanik), Holland.
11.00 Taastuvenergia ühistu – miks nüüd? – Märt
Helmja, Energiaühistu, tegevjuht.
11.30 Väikelaevade jätkusuutlik ehitus – DSc
Kristjan Tabri, vanemteadur, nõukogu liige,
Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus.
12.00 lõuna
13.00 Eesti saarte sinimajanduse mudel – Gunter
Pauli, innovaator, ettevõtja, kirjanik.
14.30 Saarte biomajanduse perspektiivid – Siim
Tiidemann, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler, Maaeluministeerium.
15.00–16.00 Paneeldiskusioon: Millised sinimajanduse rakendused väärivad prioritiseerimist?
– Gunter Pauli, Siim Tiidemann, Kaupo Läänerand, Mart Mere (maailmas ainuke punavetikast
unikaalse furcellaraani tootja, Est-Agar AS).
Konverentsil osalemine on tasuta ja sellest tehakse ka veebiülekanne. Konverentsile saab registreeruda kuni 23. juunini aadressil http://bit.ly/sinimajandusReg. Detailne programm ja info esinejate
kohta: www.sasak.ee/est/projektid/konverents-sinimajandus-laane-eesti-saartel. Konverents toimub PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja
ettevõtluse edendamiseks) projekti raames ning
on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Saare Arenduskeskus

17. juuni 2021

Jalgratturi keelatud tegevused ja ohtlikud olukorrad. 7. lugu

N

utiseadmed on muutunud meie elu
asendamatuks osaks. Seadmed, mis
on mõeldud inimesi aitama, aega
säästma ja meelt lahutama, on muutnud ka
igapäevast liiklemist – kahjuks mitte paremuse poole. Kõrvalised tegevused liikluses
on vallutanud meie teed ja tänavad. Sellised
tegevused „viivad“ aga juhi roolist!
Küllap oleme kõik kokku puutunud nutiseadmete kasutamise tõttu hajunud tähelepanust tingitud tagajärgedega. Kergemad
eksimused, nt teiste inimeste müksamine
poes või „mõtteid täis peaga“ mõne asja
unustamine, tekitavad pigem nalja. Tihedas
liikluses on kõrvaliste asjadega tegelemisest
tekkinud eksimustel aga rasked tagajärjed.
Jalgrattur ei tohi juhtimise ajal tegeleda
selliste tegevustega, mis viivad tähelepanu
liiklusest eemale, nt ilma vabakäeseadmeta
telefoni kasutamine või valju muusika kuulamine kõrvaklappidest. Samuti on keelatud
jalgrattaga käed lahti sõitmine ning sõbra
vedamine pakiraamil, rattaraamil või juhtraual. Igal keelul on otsene põhjus. Telefoni
käes hoidval või juhtraual sõpra sõidutaval
ratturil on pea võimatu õigeaegselt ootamatus olukorras pidurdada või manöövrit sooritada.
Ilmselt viimaste aastate üks traagilisemaid jalgratturiga seotud õnnetusi juhtus
Tallinnas, kui elu kaotas tuntud näitleja ja
ajakirjanik Jüri Aarma, kes rääkis jalgrattaga
sõites telefoniga ning selle tõttu ei märganud
lähenevat rongi ja jäi selle alla.

Samuti on olnud menetluses juhtum, kus
isa ja poeg sõitsid jalgrattaga lauluväljaku
nõlvalt alla nii, et poeg istus isa ees rattaraamil ning suure kiiruse tõttu ei suutnud
isa enam jalgratast kontrolli all hoida ning
nad kukkusid. Laps sai selle tagajärjel raskeid
tervisekahjustusi.
Saaremaal pole viimastel aastatel raskete
tagajärgedega jalgrattaõnnetusi olnud, kus
jalgrattur oleks juhtimise ajal tegelenud
kõrvaliste tegevustega, kuid kergemaid
õnnetusi on ette tulnud, mistõttu valvsust ei
tohi kunagi kaotada.
Nutiseadmete kasutamisest või käed lahti
sõitmisest tulenevate ohtude kõrval tuleb
ette kukkumisi veel mitmel muul põhjusel.

Soovitused ratturile
ohtlike olukordade vältimiseks
• Parkivatest autodest möödasõitmisel ole
tähelepanelik ja möödu neist piisava külgvahega, kuna autojuht võib ootamatult ukse
avada.
• Parklates sõida väga madalal kiirusel ja
jälgi, et parkivate autode vahelt väikesi lapsi
sinu sõiduki ette ei jookseks.
• Jälgi pidevalt teekatet ja võimalikke teel
asuvaid takistusi, millel liigud, nagu nt
kõrged äärekivid, tänavavalgustuspostid,
killustik teetöödest, klaasikillud jm ohtlik
prügi, sügavad löökaugud, sügisel libedad
puulehed või hommikune jäine libedus.
• Jälgi sõidu ajal teiste liiklejate käitumist
ning hoia piisavat pikivahet, et ootamatus

olukorras saaksid ratta pidama.
• Jalgratta- ja jalgteel koeraga jalutavaid
inimesi nähes võta hoog maha, anna viisakalt signaalkella ja vajadusel peatu. Lemmikloomad võivad ettearvamatult käituda!
• Nimetatud soovitused eeldavad, et jalgrattur on liikluses tähelepanelik ega tegele
sõidu ajal kõrvaliste tegevustega. Kui juhid,
siis juhi!
Küsimus: Kas jalgrattur tohib sõita käed
lahti?
Vastus saada 25. juuniks e-mailile:
ratas@saaremaavald.ee. Vastusele lisa oma
nimi, vanus ja kontakttelefon.
Eelmise küsimuse õige vastus: Tiheda liiklusega teelõikudel on jalgratturil ohutum
ületada sõidutee ülekäiguraja kaudu jalakäijana, ratast käekõrval lükates. Kui ülekäigurada, ristmik, käigutunnel 100 m
raadiuses puuduvad, siis tuleb teeületamiseks valida mõlemale poole väga hea nähtavusega teelõik, lasta sõiduteel liikujad läbi
ning ületada tee kiirustamata.
Loosi tulemusel võitsid auhinnad Kristiine
Ignatovitš, Tomi Tamtik ja Aleksander Aulik.
Marika Luik (Transpordiamet)
Riina Allik (Saaremaa Vallavalitsus)
Rainer Amur (Prokuratuur)
Meelis Juhandi ja Ahto Aulik
(Kuressaare Politseijaoskond)
Riho Räim (Bivarix rattapood)

SPORT
Kuressaare – Euroopa spordilinnade peres

A

asta siis oli 2019, kui Saaremaa vald
ja Kuressaare linn esitasid taotluse
kuulumaks Euroopa Spordilinnade
suurde perre. Olime esimene omavalitsus ja
linn Eestis, kes selle sammu ette võttis ja nii
Saaremaa spordi kui ka meie sportlaste tegemised Euroopa kaardile viis.
Spordilinnaks kandideerimise eesmärk
oli propageerida terveid eluviise, liikumist,
sporditurismi, tunnustada ja märgata kõiki
neid inimesi ja organisatsioone, kes on andnud oma panuse meie spordielu arengusse
ja arendamisse. Olgu neiks siis sportlased,
treenerid, klubijuhid, vabatahtlikud, spordirajatiste ja baaside hooldajad jne, jne.
Aasta 2020 tõotas tulla spordirahvale
suurejooneline, pidulik ja sündmusterohke.
Läks aga kahjuks teisiti.
Nüüd, 2021. aasta jaanipäeval, kui lõppevad antud projektiga kaasnenud soovitused,
saame siiski tõdeda, et spordirahvas oli väga
tegus ka kogu raske ja pika kriisiaja. Sooviks
väga, et seoses pika pausiga ei kaoks meie
spordimaastikult ükski klubi ega ühendus, et
üksteist toetades saame rahulikult taastada
kõik poolelijäänud tegevused nii maal kui
linnas.
Tehes kokkuvõtet 2020. aastal toimunud
sportlikest sündmustest, võime imestusega
avastada, et neid oli tõesti palju. Saaremaa
Spordiliidu andmetel toimus 2020. aastal
ligi 450 spordiüritust, millest võttis osa üle
17 000 inimese. Koolinoortele korraldati
60 võistlust, osalejaid oli üle 4000.

Auhinnad ootavad omanikke. FOTO: Aivi Auga

Euroopa Spordilinn 2020 raames kuulutati Saaremaal välja liikumissari „Rõõm ja
tervis liikumisest“, milles osalesid Saaremaa
Spordikooli ja Saaremaa Spordiliidu korraldatud tervisespordi- ja liikumisüritused „Pühapäev spordiga“ ja „Liikudes tervemaks“.
Vaatamata sellele, et kogu projekti täies
mahus teostada ei olnud võimalik, loosisime kultuuri- ja spordiosakonna poolt siiski
kõigi osalejate vahel välja auhinnad, nii nagu
lubatud.
Aktiivsema osaleja auhinna võitsid Maris
Talvik ja Villu Veel (auhinnaks spordilinna
meene ja Spordikomitee või MoSo stuudio
kinkekaart väärtuses 100 eurot).
Kalli Lember, Urve Kaseväli, Katarina
Lember, Karolina Lember said auhinnaks
spordilinna meene ja Spordikomitee või

MoSo stuudio 50-eurose kinkekaardi.
Lisaks naeratas loosiõnn järgmistele üritustes osalejatele: Marika Kakko, Anneli
Kandima, Jette-Liis Rauniste, Taavi Rauniste
ja Eha Heinla.
Täname spordiklubi MoSo stuudiot ja
Spordikomiteed, kes aktiivsematele osalejatele auhinnad välja panid.
Kahjuks jäi 2020. aastal ära enamik
plaanitud vabariiklikke ja rahvusvahelisi
spordisündmusi, kuid suureks rõõmuks on
korraldajad sihikindlad ja mitmed edasi
lükatud võistlused siiski sel suvel toimuvad
(rahvusvaheline II malefestival, Enduro GP
Estonia MM etapp, TV-10 OS 50. võistlushooaja finaalvõistlus jne).
Seoses kriisist tingitud olukorraga pöörati rohkem tähelepanu inimeste iseseisva
liikumisharrastuse kujundamisele. Sel aastal
suurenes Eestis ja Saaremaal mitmekordselt
nende inimeste arv, kes leidsid, et liikumine ja võimalus looduses matkata on tõeline
rikkus ja privileeg. Inimesed liikusid terviseradadel, kergliiklusteedel, rabades, metsades.
Olgem uhked, et Saaremaa ja Kuressaare
kannavad jätkuvalt Euroopa spordilinna
nime, ja olgu see tiitel motivatsiooniks kõigile, kes meie sportlikule saarele au ja kuulsust
toovad.
Auhinnad saab kätte vallavalitsuse
Tallinna tn 10 infolauast.
Aivi Auga
spordinõunik

Üleskutse märgata kaunist saare kodu!
Head saarlased! Kui teie naabruses on tunnustamist väärt koduaedu, kortermaju, külaplatse, hooldekodusid jms, andke palun teada! Tunnustagem oma märkamisega tublisid!
Üle maakonna ootame konkursile heakorrastatud kauneid rajatisi viies erinevas
kategoorias:
1. Kaunis kodu ja aed.
2. Kaunis kortermaja ja ümbrus.
3. Kaunis üldkasutatav hoone koos õuealaga (lasteaed, kool, vallamaja, rahvamaja,
kirik, park, külaväljak, spordirajatis, kalmistu,
parkla, bussiootepaviljon, väikesadam,
ujumiskoht, poollooduslikud kooslused,
hooldekodud jms).
4. Kaunis tootmishoone ja/või tootmisterritoorium.
5. Kaunis küla, külaosa, elamurajoon,
elamukvartal, tänav tervikuna.
Oodatud on kaunid rajatised nii Muhu,

Saaremaa kui Ruhnu vallast. Arvestades
keerulist olukorda, toimub konkurss tänavu
tavalisest hiljem. Maakondlikule komisjonile
palume objektid esitada 23. juuliks aadressil
Raekoda, Kuressaare, 93817 Saaremaa vald
või elektrooniliselt saarekodukant@gmail.
com. Augusti esimesel poolel teeb komisjon
ringsõidu maakonnas, järgides rangelt 2+2
reeglit ja kohandades kõiki vajalikke kaitsemeetmeid.
Ka tänavu toimub konkurss kolmes
erinevas grupis:
I Kaunid kodud üleriigiliselt (maakonnast esitatakse tunnustamiseks kolm
objekti).
II Heakorra-alased eriprojektid
1.Parim tööstusmaastik (valikust tunnustatakse ühte objekti üleriigiliselt).
2.Parim tervisespordirajatis (valikust tunnustatakse ühte objekti üleriigiliselt).

3.Kaunis muinsuskaitseobjekt (valik
tehakse koostöös Muinsuskaitseametiga).
4. Kauneim kortermaja (valik tehakse koostöös Korteriomanike Liiduga).
III Eraldi konkurss „Energiasäästlik
kaunis kodu“
Hindamine toimub kolmes kategoorias:
eramu, kortermaja, ühiskondlik hoone.
Üleriigilisele konkursile esitatud objekte
hindab Saaremaa valla moodustatud komisjon. Konkursile esitatud objektide külastamisest teavitatakse omanikke ette.
Täiendavat infot konkursi läbiviimise
kohta saab Eesti Kodukaunistamise Ühenduse kodulehelt www.iluskodu.ee ja maakonna kontaktisikult Reet Viiralt, tel 551 7502,
saarekodukant@gmail.com
Reet Viira
Kaunis Kodu maakonna komisjoni eestvedaja
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Bussiretked viikingite sadamatesse
Viiking ei olnud rahvus, vaid amet –
iga mees võis soovi või vajaduse korral
viikingiks käia. Sinulgi on harukordne
võimalus käia sel aastal viikingiks
kolmes Saaremaa viikingisadamas.
Kutsume teid „Oi need sinavad veed“
projekti raames põnevatele ajaloolistele bussiretkedele Saaremaa viikingite
sadamatesse. Saarlased olevat tarvitanud kompassi asemel rästikut, kes
võeti pudelis või laekas merele kaasa –
uss hoidvat pea alati põhja poole.
Kaardi aset täitsid paljude põlvkondade jooksul mällu salvestatud pildi-

read teetähistest, mida lauldi ja korrati
pikkadel talveõhtutel.
Viikingi bussiretke suureks kompassiks on ajaloolane Kalle Kesküla.
Bussiretke sarve puhub Sirel Reisid
OÜ. Bussi mahub 20 viikingit.
Üritus on tasuta. Info: Hiie Mook,
tel 520 1797.
Esimene bussireis stardib 4. juulil kell 11 Kuressaarest Kitzbergi
bussiparklast.
Kl 11.40 Süllanina sadamakoht
Abaja läänerannal.
Kl 12.00 Kihelkonna jõgi. Kihelkon-

na oja – viikingisadama alguspunkt.
Kl 12.20 Kihelkonna kiriku asukoha
valik 13. sajandil. Kellatorn.
Kl 12.30 Kihelkonnalt Lümanda suunas, taustaks Lääne-Saaremaa
vanem ajalugu.
Saarlaste-rootslaste viikingiaegne
vastasseis. Raisametsa hauakääpad.
Põlema-Ruske.
Kl 13.00 Lõmala lautri koht.
Kl 13.30 Nasvas pole midagi kenamat kui kausitäis kalasuppi. Söömaaeg
on sõjaski!
Kl 14.00 Nasva klubi – Kuressaare.

Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine
Koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine ja kiibistamine toimub laupäeval, 3. juulil kl 10 Mullutu külas Merinvesti väravas, kl 10.10
Viira külas postkastide juures, kl 10.15
Randvere endise kaupluse juures,
kl 10.30 Tõllil postkastide juures,
kl 10.40 Ansi külas, kl 10.50 Pärni

KOKKUTULEKUD
MÄEBE KÜLA KOKKUTULEK toimub
31. juulil algusega kell 16 Mäebe
rannas.
Ootame kohale kõiki Mäebe küla
tänaseid ja endisi elanikke ning kõiki, kelle juured on siit alguse saanud.
Et üritus sujuks ja saaksime osalejatele täiendavat infot saata, on vajalik
eelnev registreerimine meiliaadressil
maebekokkutulek@gmail.com,
lisades kirja osavõtjate arvu (k.a lapsed). Osavõtutasu 10 eurot (kuni
16 a lastele tasuta) kanda Mäebe Rannaselts MTÜ arvelduskontole
EE191700017004490638 (Luminor), selgitus „Mäebe küla kokkutulek“.
Osalejatel palume piknikule kaasa võtta
veidi toidu- ja joogipoolist.

külas, kl 11 Kellamäe külas, kl 11.10
Kellamäe külas, kl 11.20 Irase külas,
kl 11.30 Anijala bussipeatuses, kl 11.40
Kaarmise külas.
Marutaudi vastu vaktsineerimine
on tasuta, transpordi eest maksta 2
eurot. Mikrokiibi paigaldamine + kiip
maksab 14 eurot. Võimalus vaktsinee-

Torgu matkaseeria „Külast külla“ 2.3
Ohessaare küla. Kohtume 20. juunil
kl 12 Kivipõllu bussipeatuses. Info: Mari
Kübarsepp, tel 5340 9472.
Saare Maakonna Keskraamatukogu on
22. juunil avatud kl 10–15, 23.–24.
juunil suletud. Maaraamatukogude
lahtiolekuajad leiab keskkogu kodulehelt
https://skr.lib.ee.
Saare Maakonna Keskraamatukogu on
kuni 31. augustini avatud E–R 10–18; L,
P suletud. Maaraamatukogude suvised
lahtiolekuajad leiab keskkogu kodulehelt
https://skr.lib.ee.

VALD MÜÜB
Saaremaa Vallavalitsus müüb veebikeskkonnas auto24.ee 9-kohalist sõiduautot Opel Vivaro alghinnaga 5000
eurot ning Opel Zafira alghinnaga 400
eurot. Pakkumiste esitamise tähtaeg on
21.06.2021.
Lisainfo www.saaremaavald.ee/
muugipakkumised. Tutvumise huvi
korral palume ühendust võtta transpordi peaspetsialistiga (mar tin.
kulderknup@saaremaavald.ee, tel
5198 1064).

Eikla rahvamaja õu
22. juunil kl 17 võrkpallivõistlus. Kl 21
jaanituli. Tantsuks mängib Tarvo Raja.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
23. juunil jaanisimman. Kl 19 Võidutule
jagamine lauluväljakul,
jaanimängud, tantsumuusika ansamblilt
AHOI! Ilusa ilma korral batuut.
25. juunist 18. juulini Vilsandi tuletornis Mati Kuntro kunsti näitus
„Unustuse/unistuse meenutus“. Näituse
kuraator Anna-Maria Süld. Näituse
tutvustus 16. juulil kl 17 vilsandlaste
päevade raames tuletornis. 26. juulist
31. juulini näitus Kihelkonna rahvamajas,
tutvustus 30. juulil kl 19.
Raidi Rebase fotonäitus „Metsik orhidee“
Kihelkonna rahvamajas, avatud
29. augustini.
4. juulil kl 18 Suveõhtu muusika –
Boris Lehtlaan ja Are Jaama. Pilet 5 €.
Palun reserveeri omale koht!
Tel 452 5183.
Loona mõis
1. juulil kl 19 Mustjala festivali kontsert. Aare Tammesalu – tšello, Irina
Zahharenkova – klaver.

TEATED
Rahandusministeerium teatab Suure väina
püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalikust
väljapanekust, mis toimub ajavahemikus
12.07.2021–10.09.2021. Materjalidega
on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel ning paberkandjal Saaremaa
Vallavalitsuses. Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada
kuni 10. september 2021 (k.a.) aadressil
Suur-Ameerika 1, Tallinn või e-posti teel:
info@rahandusministeerium.ee.

LAIMJALA
Laimjala mõisapark
18. juunil kl 19 Salme Vallateatri väljasõiduetendus „Kaval Ants ja Vanapagan“,
pilet 5 €.
23. juunil jaanipäev, kl 11 võrkpallivõistlused; kl 15 mölkky-võistlused;
kl 19 taidlejate esinemine; kl 20 jaanitule süütamine, tantsuõhtu koos ansambliga AMADEUS, rahvalikud mängud,
pidu lõpeb võidupüha saluudiga.
LEISI
24. juunil algusega kl 18 jaanituli Leisi
kruusaaugus (Mere ja Pärna tn ristmik).
Jaaniõhtul kavas rahvalikud mängud.
Kell 21 tule süütamine, esinevad
NEDSAJA KÜLA BÄND ja võrratu
tantsutrupp LIPS.
Kohapeal söök ja jook, Premia jäätis,
loterii, lastele batuudid. Pidu on tasuta!
NB! Parkimine alevi keskel parklas.
Pärsama rahvamaja õuel
25. juunil kell 19 KÜLAJAANIÕHTU.
Kavas: külajutud, murumängud, pillimees, katame ühiselt pidulaua.

KÜLAVANEMAD JA
KÜLAKOOSOLEKUD
Pähkla külavanema valimised toimuvad Pähkla küla platsil 23. juunil kell 18.

rida koeri ja kasse kompleksvaktsiiniga
(vastavalt 19 ja 18 eurot). Koduvisiidi
soovijail eelnevalt helistada (visiiditasu 18 eurot + transport). Müügil
laias valikus erinevaid parasiitide
vastaseid ravimeid lemmikloomadele.
Info: volitatud loomaarst Gaili
Tiitma, tel 5621 7760

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED

KAARMA
Kaarma maalinn
21. juunil kl 20 jaanituli. Tantsuks mängib Apelsin; loterii; esinevad kohalikud
taidlejad ja SÜG kabaree; Pöide öllejönni
valimine. Tasuta.

Saaremaa Teataja
Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud avalikud konkursid:
MAASTIKUARHITEKT (tähtaeg: 28.06)
ARHITEKT (tähtaeg: 30.06)
KÄRLA TEENUSKESKUSE JUHATAJA (tähtaeg: 9.07)
Kandideerimisavaldus esitada
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil konkurss@saaremaavald.ee
või Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Vene keele õpetaja Lümanda Põhikoolis (tähtaeg: 18.06)
Liikumisõpetaja, õpetaja assistent, majahoidja
Pärsama Lasteaias (tähtaeg: 1.08)
Muusikaajaloo õpetaja, trompetiõpetaja
Kuressaare Muusikakoolis (tähtaeg: 1.08)
Ajalooõpetaja Kärla Põhikoolis (tähtaeg: 5.08)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.
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Karja küla staadionil
23. juunil algusega kell 12 VIII sportlik
perepäev. Kohapeal moodustame nn
perekonnad, kus on 5–6 liiget. Võistleme nooleviskes, korvpalli vabavisetes,
munaviskes, rõngaste täpsusviskes,
täpsuslaskmises, teatevõistluses jne.
Triigi sadam
26. juunil kl 19 Triigi Filharmoonia. Uus
Kontsert ja Mustjala festival esitlevad:
Astor Piazzolla 100. Mustjala festivali
kohta loe: https://m.facebook.com/
MustjalaFestival/
LÜMANDA
Karala
23. juunil Lümanda piirkonna jaanipidu,
kl 19 Karala Külaelu Arendamise Selts
pakub oma 25. aastapäeva puhul torti,
võimalus tutvuda külaseltsi ajalooga
külamajas. Kl 21 jaanitule süütamine,
tantsumuusika ansamblilt Metsik Lääs
Läänemaalt.

LAUPÄEVAL KELL 18.00
LÜMANDA RAHVAMAJAS
LAUPÄEVAL KELL 18.00
LÜMANDA RAHVAMAJAS
PÜHAPÄEVAL
KELL 15.00
KURESSAARE KULTUURIKESKUSES
PÜHAPÄEVAL KELL 15.00
KURESSAARE KULTUURIKESKUSES

JUUNI
JUUNI

LÄÄNESAARTE KAMMERORKESTER
EDOARDO NARBONA, dirigent
LÄÄNESAARTE
KAMMERORKESTER
ANTON NICULESCU, tšello (Rumeenia)
EDOARDO NARBONA, dirigent
KAVAS KAUNIS ITAALIA MUUSIKA
ANTON
tšello (Rumeenia)
JA KAKSNICULESCU,
EESTI ESMAETTEKANNET

Piletid 10/8 eurot.
KAVAS KAUNIS ITAALIA MUUSIKA
müügil
,Kuressaare kultuurikeskuse kassas
JA KAKS EESTI ESMAETTEKANNET
ja tund enne algust kohapeal. Pilet õpilasele 4 eurot.

Piletid 10/8 eurot.
müügil
,Kuressaare kultuurikeskuse kassas
ja tund enne algust kohapeal. Pilet õpilasele 4 eurot.

Taritu küla Lepiku
2. juulil Lepikul 13. Juku jooks. Rada
avatud kell 17.30, start kl 18.
ORISSAARE
Orissaare laululava
23. juunil kl 20–00 jaaniõhtu ansambliga Sada ja Seened.
Orissaare kultuurimaja
2. juulil kl 19 Mustjala festivali kontsert. Aare Tammesalu – tšello, Irina
Zahharenkova – klaver.
Kavandi seltsimaja õu
25. juunil kell 18 Salme Vallateatri
väljasõiduetendus „Kaval Ants ja Vanapagan“.
PIHTLA
Sandla
23. juunil kl 20 Kukessaare rannas
jaaniõhtu rahvalike mängude ja võistlustega. Kell 20–23 pakub lastele
tegevust Saaremaa Lasterööm. Jaanituli
süüdatakse võidutulest kell 21. Tantsuks
ansambel Ivar-Bänd. Avatud jaanikohvik.
SALME
Salme rahvamaja
23. juunil kl 19 ja 26. juunil kl 18 Salme
Vallateatri etendus „Niskamäe naised...
mehed ka“ Salme vana vallamaja tagahoovis, pilet 5 €.
VALJALA
22. juunil kl 19 Kõnnu küla jaanituli.
22. juunil kl 20 Sakla jaanituli, kohal
toitlustus.
22. juunil kl 18 Veeriku jaanituli.
23. juunil kl 17.30 Tõnija jaanituli.
23. juunil kl 20 Valjala jaanituli maalinnal, esinevad rahvatantsijad ja lõõtspilli
mängija, üles astub Rahvabänd 2018
osalenud Päris Anny ehk Anneli Ott ja
Rein Kontson. Kohal toitlustus.
23. juunil kl 21.30 Turja jaanituli.
24. juunil kl 19 Jööri jaanituli.
24. juunil kl 12 Valjala kalmistupüha.
Sakla seltsimaja õu
17. juunil kl 19 Salme Vallateatri väljasõiduetendus „Kaval Ants ja Vanapagan“.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
25. juunil kl 19 Mustjala festivali
avakontsert. Uus Kontsert ja Mustjala
festival esitlevad: Bach ja Zahharenkova.
Kuressaare kultuurikeskuse I
korrusel
Eesti Looduse Omnibussi fotonäitused:
„Humoorikas looduspilt“ (2020) ja „Eesti
Loodusfoto 2010“. Avatud 30. juunini.
Kuressaare kultuurikeskuse saalis
Rein Mägar „Portreed ja mered akvarellides“, avamine 21. juunil kl 17, avatud
6. septembrini.
Kuressaare Raegalerii
Külliki Järvila graafika „Sinilinnuvägi“,
avatud 26. juunini.
Kuressaare ranna puhkeala
23. juunil kl 19 Kuressaare jaanituli. Tantsuks ansambel PS TROIKA,
tantsutrupp LIPS ja laulu- ja tantsuselts
Kanarbik. Tasuta!
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
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T-Cross
Sõida kasvõi
kohe
Alates 16 460 €

Tallinna tänav 88, Kudjape, Saaremaa
mlauto.volkswagen.ee
CO₂ heitmete hulk: 131–135 g/km.
Kütusekulu: 5,8–5,9 l/100 km.

Väljast Tiguan,
seest eHybrid
Nüüd saadaval

Uus kauplus avatud alates 17. juunist
Uus kauplus avatud alates 17. juunist
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Hoiame ja viime elu edasi Saaremaa igas nurgas.

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.

Hoiame ja viime elu edasi Saaremaa igas nurgas.
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

