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Rändnäitus „Kodukoha
kompass“ kutsub sõna
sekka ütlema

Ärgu jäägu uppumine
vaid uppuja asjaks!

Mängime viikingite
orienteerumismängu!
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Just sellised autod
hakkavad vurama
Salme ja Torgu teedel,
et viia sealsed elanikud
soovitud kohtadesse.

AITAME
KOGUKONNAD
LIIKUMA

Nõudepõhine transport alustab Sõrves
Esmakordselt Eestis alustatakse
Saaremaal nõudepõhise transpordiga, esialgu pilootprojektina
Salme ja Torgu piirkonnas.
Nimelt allkirjastasid Saaremaa vald ja transpordiamet
vastastikuse mõistmise memorandumi ja projektiplaani, mille eesmärk on viia
Saaremaal läbi pilootprojekt, et katsetada avaliku
liiniveo kõrval ka nõudepõMika Männik
hist transporti.
transpordinõunik
Projekti läbiviimise tingis tõsiasi, et Eestis pole varem sellist transporditeenust katsetatud ja seetõttu ei teata selle teenuse osutamisega seonduvaid asjaolusid.
Samas kogub nõudepõhine vedu hoogu kogu
maailmas.
Pilootprojekt viiakse läbi Salme ja Torgu
piirkonnas. Kui projekt õnnestub, on võimalik saadud teadmisi ja kogemusi rakendada
üle Saaremaa ja Eesti.
Mida tähendab nõudepõhine transport?
Teenust osutatakse kella kuuest hommikul
kuni kella kümneni õhtul ja kellaaegadel, kui
sõita soovijal ei ole võimalik kasutada liinibussi. Juhul, kui vähemalt 30 minuti vältel
on võimalik sõita liinibussiga, nõudepõhist
teenust ei osutata. Tellimus tuleb esitada
dispetšerile telefoni teel. Edaspidi lisandub
tellimuse vormistamine ka veebiplatvormi
kaudu.
Sõidusoovist tuleb ette teatada vähemalt 24
tundi ja tellimuse esitamisel on vaja määrata

sõidukisse istumise koht, kellaaeg ja sihtkohta jõudmise aeg, soovi korral ka lähtepunkti
tagasi sõitmise aeg. Seejärel koostab dispetšer
logistilised ringid, mis võtavad sõitjad soovitud kohtadest peale. Juhul kui teenuse tellimist tahetakse tühistada, peab seda tegema
vähemalt 12 tundi enne soovitud väljasõidu
aega.
Teenust hakatakse pakkuma 7-kohaliste
sõidukitega – Toyota Proace City Verso
väikebussi ja luksuslikuma hübriidmaastur
Toyota Highlanderiga, mille annab vallavalitsuse kasutusse Toyota Baltic AS, kes on
huvitatud jätkusuutliku mobiilsuslahenduse
ja -platvormi väljatöötamisest.
Lahendus ka teistele piirkondadele?
Toyota Baltic ASi turundusjuht Marek Maide
ütles, et Toyota on muutumas autode tootmisettevõttest liikuvuslahenduste pakkujaks
ning firmal on hea meel alustada oma esimest
Baltimaade liikuvusprojekti just Saaremaal
koostöös Modern Mobility, Transpordiameti ning Saaremaa vallaga. „Loodame saada
pilootprojektist väärtuslikku tagasisidet, kuidas nõudepõhine liikuvuslahendus hajaasustusega piirkondades toimib,“ ütles Maide.
Toyota Baltic ASi sõidukitega hakkavad
Sõrve inimestele teenust pakkuma osaühingu
Tehtal autojuhid.
Praeguse plaani järgi hakkame teenust osutama juuli teisest poolest. Pilootprojekt kestab
esialgse plaani järgi aasta lõpuni.
Pärast pilootprojekti läbiviimist analüüsitakse saadud teadmisi ja kogemusi ning
tehakse järeldusi samalaadse teenuse osutamise võimalikkuse osas ka edaspidi.
Nõudluspõhise transpordi idee on sisse
kirjutatud ka riiklikku transpordi ja liikuvu-
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se arengukavasse 2021–2035. Selle kohaselt
nähakse ette võimalus Eesti siseselt ka graafikupõhisele ühistranspordile alternatiivse,
näiteks nõudepõhise transporditeenuse
pakkumist.

KOMMENTAAR
Tunnustame Saaremaa valla
juhtkonda, kelle eestvõttel
saab Eesti esimese nõudluspõhise transpordi pilootprojekti.
DRT (Demand Responsive Transportation) projektiTanel Talve
de arv kogu maailmas kasModern Mobility
vab hoogsalt, kuna inimeste
nõudluspõhise
liikumisvajaduste muutus
transpordi
käsikäes tehnoloogia arenvaldkonna juht
guga nõuab ka uute ühistranspordi teenuste käivitamist, et tagada parem
teenus ka hajaasustuse elanikele. Sõrve pilootprojekti sarnaste katsetuste eesmärk on reaalses
elus saadud kogemuste põhjal välja töötada kõige
tõhusam nõudluspõhise transporditeenuse mudel.
Saaremaa vald koostöös Transpordiameti,
Modern Mobility ja Toyota Balticuga on just sel
eesmärgil ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlminud.
Aastase testperioodi eesmärk Sõrves on täiendada maapiirkondade elanike võimalusi kasutada
oma liikumisvajadusteks ühistransporti.
Modern Mobility on välja töötamas tarkvaraplatvormi VEDAS, mis lihtsustab transpordi
korraldajatel sellise teenuse pakkumist oma piirkonnas ning on hea meel, et Sõrve elanikud ja
külalised on esimesed Eestis, kes saavad uue
transpordiviisi just enda vajaduste järgi välja töötamisse oma panuse anda.
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Toetatavad tegevused peavad lähtuma Saare
maakonna tervise- ja heaoluprofiilist ning selle
prioriteetidest.
Taotlusvoorus saavad osaleda Saare maakonna
kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused,
maakonda registreeritud mittetulundusühingud.
Toetuse piirsumma on 800 eurot, taotleja
rahaline omafinantseering on vähemalt 20%.
Taotlusvoor on avatud 1. juulist, taotluse esitamise tähtaeg on 16. juuli hiljemalt kell 15.30.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt riina.allik@
saaremaavald.ee taotleja esindusõigusliku isiku
poolt digitaalselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on
16. juuli 2021 kuni 16. detsember 2021.
Täpsemat infot (taotlemise tingimused ja
taotlusvorm) saab Saaremaa valla kodulehelt
www.saaremaavald.ee, Muhu valla kodulehelt www.muhu.ee ja Ruhnu valla kodulehelt
www.ruhnu.ee.
Lisainfo tel 452 5024 või riina.allik@saaremaavald.ee.
Riina Allik
Saaremaa valla tervisedenduse peaspetsialist

Kogukondliku tegevuse arengukava kutsub kaasa rääkima
Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu
arengukava suunatakse avalikustamisele 15. juulist ning eelnõu osas saavad kõik soovijad oma arvamust avaldada 23. augustini (k.a). Valdkondlik
arengukava avaldatakse Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/arengukavad ning 21. juulil kl 17 toimub Kuressaare raekojas avalik arutelu.
Augustikuusse on kavandatud esitlused osavalla- ja kogukonnakogude koosolekutel ning
avalikustamisperioodi võtab kokku avatud ruumi meetodil läbi viidav arutelu.
Valdkondlik arengukava keskendub neljale võtmevaldkonnale: 1) suhted kohaliku omavalitsuse ja kogukondade vahel, 2) kogukondade
vaheline koostöö, 3) noore põlvkonna rolli suurendamine ning 4) kogukondade rahastamine.
Sellest lähtuvalt on aastaks 2030 sõnastatud eesmärgid: tõusnud on usaldus kogukondade ja vallavalitsuse vahel, toimib suutlik ülesaaremaaline
kogukondade võrgustik, noorte ja siia tulnud
perede potentsiaal on rakendatud ning kogukondade rahastamine on selge, õiglane ja eesmärgipärane.
Avalikul arutelul osalemiseks palub vallavalitsus täita registreerumisvormi https://tinyurl.
com/kogukonnad – lähtuvalt sellest on võimalik
osaleda ka MS Teamsi vahendusel.
Kogukondliku tegevuse arengukava koostamise aluseks on veebruaris läbi viidud Saaremaa
kogukondade küsitlus ja kaks koostööseminari.
Tänu Saarte Koostöökogu ühisprojektile „Hoo
andmine kogukondade koostöövõrgustikule!“ on
kogu protsessi nõustanud välised eksperdid Ivika
Nõgel ja Margus Timmo.

Tulekul uus kultuuriprojektide voor
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Väikesadamate kontserdid TASUTA

Avaneb tervist ja
heaolu toetavate
tegevuste toetusvoor

26. juulist kuni 8. augustini toimub kultuurialaste
projektide II taotlusvoor. Kultuuriprojektide toetused on ellu kutsutud toetamaks Saaremaa vallas
toimuvaid ja valla mainet kujundavaid avalikkusele suunatud ning kogukonda kaasavaid kultuuri arendavaid ja väärtustavaid projekte.
Rohkem infot: kristel.peel@saaremaavald.ee,
tel 452 5071.

Järgmine Saaremaa Teataja ilmub
12. augustil.
Ilusat suve kõigile!
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VOLIKOGU

DETAILPLANEERINGUD
Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu algatas 28. mai 2020 otsusega nr
1-3/30 Triigi külas Ninanuki detailplaneeringu (DP). DP ala
asub Saaremaa vallas Triigi külas ja hõlmab Ninanuki katastriüksust tunnusega 40302:001:0630. DP eesmärk on elamu ja
abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks,
liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide
ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses u 30 m kaugusel tavalisest
veepiirist.
DP-ga muudetakse kehtivat Leisi valla üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Triigi küla Ninanuki DP eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.07-14.08.2021.
DP materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis
nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.
ee, tel 452 5094) ning valla kodulehel aadressil:
https://gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-20-007/.
DP eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu toimub 18.08.2021 kell 16 Tallinna tn 10
II korruse väikeses saalis.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.

Ninase külas Tongrite detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu algatas 29. jaanuari 2021 otsusega
nr 1-3/4 Ninase külas Tongrite detailplaneeringu (DP). DP
ala asub Saaremaa vallas Ninase külas ja hõlmab Tongrite katastriüksust tunnusega 48301:001:0027. DP eesmärk on
katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste
määramine puhkeküla 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.
Ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse
u 60 m kaugusele veepiirist. DP-ga muudetakse kehtivat
Ninase poolsaare üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi
ulatuse osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Ninase külas Tongrite DP eskiislahenduse avalik
väljapanek toimub ajavahemikul 15.07-14.08.2021. DP
materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr
308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee,
tel 452 5094) ning valla kodulehel:
https://gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-21-001/.
DP eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu toimub 07.09.2021 kell 16 Tallinna tn 10
II korruse suures saalis.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.

Pähkla külas Hindreku
detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Pähkla külas Hindreku (katastriüksusel katastritunnusega 34801:004:0197) detailplaneeringu (DP) koostamine
lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 18. juuni 2021 otsusega
nr 1-3/37. Hindreku DP algatati Kaarma Vallavolikogu 17.
detsembri 2003. a otsusega nr 178. DP eesmärk oli vähikasvatustiikide planeerimine, maaüksuse jagamine, teede
võrgu rajamine ning sihtotstarbe muutmine. Käesoleva hetkeni ei ole DP-d vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on 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.

1. juuli 2021

18. juuni 2021 volikogu istungil:
• kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes peredele, mille eesmärk on
parendada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele
mitmekesisemaid osalusvõimalusi.
• kinnitati Joosep Aaviku nimelise
Kuressaare Muusikakooli põhimäärus.
• seati otsustuskorras tasuta hoonestusõigus MTÜ Kuigu kasuks Saaremaa vallale
kuuluvale Sepa külas asuvale Kuigukeldri
kinnistule volikogu poolt sätestatud tingimustel 10 aastaks.
• lõpetati Pähkla külas Hindreku detailplaneeringu koostamine.
• otsustati suunata Kübassaare külas
Kopli detailplaneeringu algatamata jätmise eelnõu II lugemisele.
• anti luba Mantika OÜ-le kinnisasja
omandamiseks kinnisasja omandamise

kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 kohaselt
Pöide piirkonna Kõrkvere külas.
• otsustati muuta Kihelkonna, Laimjala,
Leisi, Mustjala, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu
ja Valjala osavalla põhimäärusi.
• Orisaare osavalla põhimääruse muutmine suunati II lugemisele.
• anti nõusolek garantiikirja väljastamiseks projektile „Saaremaa muuseumi
kaasajastamine. I etapp – welcome-korruse väljaarendamine“ investeerimiskulude
omaosaluse katmiseks summas kuni 150
000 eurot (koos käibemaksuga) ajavahemikul 2022–2023.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu
20. novembri 2020. a otsust nr 1-3/68
„Saare maakonna energiamajanduse ja
kliima arengustrateegia koostamise algatamine“ ja tunnistati kehtetuks selle punkt 2 – sellega pikendati stratee-

gia eelnõu esitamise aega uut tähtaega
määramata.
• kinnitati volikogu määrus „Jalgratta,
lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Saaremaa vallas“,
et reguleerida sellise teenuse pakkumist
Saaremaa vallas.
• määrati Saaremaa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 31.
• m o o d u s t a t i S a a r e m a a Va l l a volikogu 2021. aasta valimisteks üks
valimisringkond, mille piirid kattuvad
valla haldusterritooriumiga ja mandaatide
arvuks 31.
• moodustati viieliikmeline Saaremaa
valla valimiskomisjon, mida juhib vallasekretär Liis Juulik.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

Valla toetusega saab seitse peret olme- ja reovee korda

Toetuse taotlemine taotlusvoorus „Maapiirkondades elavate perede elutingimuste
parandamine“ annab võimaluse nendele
peredele, kes ei saa taotleda toetust elutingimuste parandamiseks hajaasustuse
programmist. Majapidamised asuvad küll
hajaasustuse piirkonnas, kuid:
• jäävad tiheasustusalale (kehtestatud
planeeringutes tiheasustusaladele või
määratud kompaktse asustusega aladele,
kus elanikke on üle 50);
• kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem;
• asuvad reoveekogumisalal.
Sellepärast on nõutav toetuse taotlemisel märkida ära asjaolud, millega toetuse
taotlemine on seotud.
Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020
määruse nr 12 „Toetuse andmise kord
maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks“ alusel toetatakse
veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja parendamiseks
läbiviidavaid tegevusi.
2021. aasta taotlusvoorus esitati 9
projektitaotlust. Taotlusvoor oli avatud
3. maist kuni 3. juunini ja maksimaalseks
toetuse suuruseks on kinnitatud ühele
majapidamisele kuni 3500 eurot.
Positiivse tulemiga hinnati kuus projektitaotlust, kogumaksumusega 39

670,80 eurot, sh taotletav toetus 18 398,20
eurot ning oma- ja kaasfinantseerimine 21
272,60 eurot. Kuna üks projektitaotlus on
koos kaastaotlejaga, siis toetuse kaasabil
lahendatakse ära seitsme majapidamise
vee- ja kanalisatsiooniga seotud olmemured. Kaks majapidamist saavad korraliku veevarustussüsteemi ja viis majapidamist kanalisatsioonisüsteemi. Taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmitakse

toetuse saajaga leping 10 tööpäeva jooksul otsuse langetamisest arvates. Saaremaa
valla kodulehel avalikustatakse toetuse
saajate kohta järgmine informatsioon:
1) toetuse saaja ja kaastaotleja nimed,
2) projekti nimetus,
3) toetuse suurus.
Toetust saanud projektid peavad olema
ellu viidud hiljemalt 31. detsembriks 2021.
Kuna rahastuse saanud projektidel on
ehitusdokumentatsioon korras, siis on
võimalik kohe hakata toimetama ja firmadega kokku leppida tööde teostamise aeg.
2020. aastal sai toetust seitse projektitaotlust ning kõik toetust saanud projektid
viidi ellu enne lõplikku tähtaega. Aruanded esitati ja kinnitati jooksvalt. Toetuse
saaja peab hiljemalt ühe kuu jooksul
pärast abikõlblikku perioodi esitama
vormikohase aruande koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega.
2021. aasta taotlusvoorus esitatud
üheksast projektitaotlusest jäeti rahuldamata kolm, kuna need ei vastanud Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020. a määruses nr 12 „Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste
parandamiseks“ sätestatud nõuetele.
Maire Käärid
keskkonnataristu peaspetsialist

Saaremaa COVID-19 kriisistaabi otsuseid mõjutasid paljud tegurid
Tallinna Ülikoolis kaitsti maikuus Hannes
Nageli magistritööd, mis uuris kohalikes
omavalitsustes koroonakriisi esimeses
laines otsustamist mõjutanud tegureid
Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel.
Nageli magistritöö eesmärk oli välja
selgitada, milliste tegurite mõjul kujunesid omavalitsustes kriisijuhtimise alased
otsused. Nii Saaremaa kui Tallinna puhul
keskenduti perioodile 26.02.2020 (esimese
nakatunu tuvastamine riigis) kuni eriolukorra lõpuni 18.05.2020. Lisaks kirjeldati
töös mõlema omavalitsuse puhul suurürituste – Kuressaare võrkpallimängude ning
Tallinnas Kirkorovi kontserdi – üle otsustamist mõjutanud asjaolusid.
Töö tulemusel selgus, et otsustajaid mõjutasid näiteks ajasurve, infopuudus, aga
ka meedia ja avalikkuse surve. Lisaks selgus, et ka riigipoolne juhiste koordineerimatus, kommunikatsiooniprobleemid
ning ka keeruline suhtlus Terviseametiga olid olulised otsustamist mõjutanud

tegurid. Samuti ilmnesid otsustajate puhul
emotsioonide, väsimuse ning kurnatuse ja
läbipõlemise mõjud.
„Minu magistritöö tõi selgelt esile, et
ka kriisiüksuste otsustajad on erinevatest muutujatest mõjutatud inimesed.
COVID-19 pandeemia on üks esimestest megakriisidest, aga paraku ei jää see
viimaseks. Just seetõttu on oluline aru
saada, kuidas saaksime kriisiüksuste tööd
efektiivsemaks teha ka nn rohujuuretasandil, kohalike omavalitsuste vaatest,“ märkis Nagel.
Ühe olulisema faktorina, mis toodi esile just otsustajate endi poolt, oli sarnase
ulatusega kriisiga tegelemise kogemuse
puudumine. Olukorda ei tee paremaks
asjaolu, et Eestis puudub keskne kriise koordineeriv asutus ning tavapärased
õppused ei suuda matkida COVID-19
mastaabiga kriisi tingimusi. Nageli sõnutsi
tuleks olukorra parendamiseks kohalikule
omavalitsusele kriisisituatsioonis kohal-

duv seadusruum põhjalikult läbi vaadata
ja kaasajastada.
„Saaremaa juhtumid, nii Kuressaare
võrkpallimängud kui hilisem saare isoleerimine, ilmestavad vajadust kaaluda
kohalikule omavalitsusele eriõiguse andmist, mis võimaldaks omavalitsusel ajutise
ennetava meetmena kehtestada kas erivõi hädaolukord, et kiirendada probleemteemade operatiivset lahendamist enne
kriisi puhkemist,“ leidis Hannes Nagel.
„Kuna COVID-19-ga seonduv on jätkuvalt väga emotsionaalne teema, siis soovin
veelkord tänada kõiki uuringus osalenud
Saaremaa vallavalitsuse kriisistaabi liikmeid ja selle töösse kaasatud eksperte, kes
leidsid aega ja tahet selles uuringus osaleda ajal, mil oldi teise laine aktiivses faasis,“
lisas ta.
16. juunil toimus ka online-kohtumine,
kus Saaremaa kriisistaabi liikmed said ülevaate uuringu tulemustest.
Saaremaa Teataja

Ansekülas Köstri detailplaneeringu algatamine
Anseküla külas Köstri detailplaneering (DP) algatati Saaremaa
Vallavalitsuse 22.06.2021 korraldusega nr 2-3/1117. DP
eesmärk on katastriüksuste moodustamine, sihtotstarvete
määramine, ehitusõiguse andmine elamu, majutushoone ja
abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee
asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.
Planeeringuala hõlmab osaliselt Köstri katastriüksust (katastritunnus 72101:002:0261) ja suuruseks on arvestatud
u 3,8 ha. Vastavalt üldplaneeringule tuleb DP koostamise
kohustuseta aladel DP koostada, kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist äri-, tootmis- või laohoonete
või tehnoehitise maaks. Köstri DP on kooskõlas kehtiva Salme
aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et
08.07.2021 kuni 19.07.2021 on avalikul väljapanekul Vatsküla Mäe kinnistu
detailplaneeringuga kavandatud hoonestuse arhitektuurilisi ja kujunduslikke
tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse
kinnistutele planeeritud hoonetele kavandada detailplaneeringust madalam katusekalle.
Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.
ee ja vallavalitsuses kohapeal Tallinna 10

infolauas. Infot saab piirkonna arhitektilt
Inge-Ly Ansipilt (tel 452 5041, inge-ly.
ansip@saaremaavald.ee). Ettepanekud ja
vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa
Vallavalitsusele paberkandjal aadressil
Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
01.07.2021 kuni 14.07.2021 on avalikul väljapanekul Keskranna küla Taneli
detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta.

23.07.2021 kuni 05.08.2021 on avalikul
väljapanekul Paaste küla Sambliku detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimuste eelnõud, millega täpsustatakse
detailplaneeringu kohaseid hoonestusala
tingimusi.
Eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel ja vallavalitsuses
kohapeal. Ettepanekud ja vastuväited
esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10,
Kuressaare 93819 või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.
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Mida arvad oma kodukohast?

Rändnäitus „Kodukoha kompass“ kutsub sõna sekka ütlema

S

aare maakonna keskraamatukogus
avatakse 2. juulil rändnäitus „Kodukoha kompass“, mis avab linnaruumi
ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning ärgitab kodanikke neil teemadel kaasa mõtlema.
Eesti Koostöö Kogu korraldatud näitusel saavad oma elukoha kohta arvamust avaldada
ka kohalikud elanikud läbi kompass-ketta.
Näituse „Kodukoha kompass“ idee lähtub
eelmisel suvel ilmunud Eesti inimarengu
aruandest 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ ja uurib, mis teeb
ühest linnast, linnaosast, külast, tänavast või
keskväljakust meeldiva paiga, kus inimesed
soovivad olla.
Näitusega on kaasas ka praktiline
kompass-ketas, millel saab mugavalt hinnata
oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteeti ja
pidada ruumiteemalisi arutelusid.
„Meie eesmärk on kogukondi inspireerida, anda inimestele teadmisi avaliku ruumi
mõjust meie igapäevaelule ning mis põhiline, et tekiks elukeskkonnateemaline edasiviiv arutelu ja dialoog,“ sõnas näituse
kuraator, Eesti Koostöö Kogu juht Kairi
Tilga. „Loodame, et näitus aitab kohalikel
märgata oma linna uue nurga alt ja näha selle
potentsiaali.“
Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et
avaliku ruumiga seotud mured ja rõõmud
puudutavad kogukonna iga liiget ning selle
näituse raames saame kõik anda oma panuse, et muuta meid ümbritsev keskkond veelgi
meeldivamaks nii saarlaste kui ka Saaremaa
külaliste jaoks.
„Julgustan kõiki näitusest osa võtma, sest
teie kõigi sisend on ka vallavalitsusele äärmiselt vajalik, mõistmaks, millega on meie
kogukonna liikmed rahul ja millised kitsaskohad vajavad rohkem tähelepanu,“ kutsus
Mikk Tuisk, lisades: „Kõik ideed on oodatud,
eriti sellised, mis võivad esmapilgul tundu-

Egle Puhk
turismi- ja
turundusteenistuse arendusspetsialist

Näitusega on kaasas kompass-ketas, millel saab mugavalt hinnata oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteeti ja pidada ruumiteemalisi arutelusid. Pilt on tehtud Narvas toimunud näitusel. FOTO: Eesti Koostöö
Kogu

da utoopilised ja võimatud teostada – kunagi ei tea, milline järgmine põnev uuendus
võib nii sündida.“
„Kodukoha kompass“ on toimunud
Paides, Rakveres, Narvas, Põlvas, Võrus
ja Raplas. Kuressaares on näitus avatud
5. augustini.
2. juulil kell 14 avavad näituse Kuressaares
Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga ja
Saaremaa abivallavanem Marili Niits. Sellele
järgneb Nele Dreseni avalik loeng „Mis kasu

on väikelinnas kultuuripärandist“. Loeng toimub koostöös Tartu 2024-ga.
Näituse kuraator on Kairi Tilga, autoriteks
urbanistid Teele Pehk ja Elo Kiivet. Näitust toetavad Eesti Kultuuriministeerium ja
Kultuurkapital.
Vaata lisaks www.kogu.ee/kodukoha-kompass.
Liisu Ots
kommunikatsiooni peaspetsialist

Jätkame kalmistute digitaliseerimisega

K

äes on suve keskpunkt ja õige aeg heita
pilk esimesel poolaastal kalmistutel
tehtule. Kalmistute hooldamine käib
aastaringselt, kuid nii nagu koduaedades, nii
on ka kalmistutel töömahukaim aeg kevade
lõpp – suve algus ning lehtede koristamise
aeg.
Äsja olid meil jaanipühad ning samas peeti paljudel kalmistutel kalmistupühi. Tänan
kõiki neid, kes märkasid kalmistutel tehtud
tööd ning tunnustasid meie kalmistuvahte
ning haldustöötajaid! Hea sõna külastajate
poolt ei ole kunagi liiast tunnustamaks head
tööd.
Mitmel kalmistul on muudatused silmaga
näha, olgu selleks Kärla kalmistu uus tööriistakuur ja infotahvel, Räimaste kalmistu uus väravakoht või puude raided Tornimäel, Valjalas või Püha kalmistul Pihtlas.
Suurematest töödest seisab peagi ees Pöide
kalmistu siseteede ehitus ning kabeli ja selle
ümbruse korrastamine.
Suur areng on toimunud ka kalmistute
digitaliseerimises. Hea meel on tõdeda, et
käesoleval aastal oleme ses osas suutnud hea

tempoga jätkata. Kui eelmisel aastal viisime
uude digikeskkonda kuus kalmistut, siis selle
aasta esimesel poolel on lisandunud tervelt
seitse uut kalmistut. Nendeks on Kaarma,
Kaarma-Liiva, Piila, Räimaste, Kavandi,
Massinõmme ja Abruka kalmistud. Ka nende kalmistute osas saab teha nüüd otsinguid,
et leida enda sugulase/tuttava hauaplatsi
asukoht. Infoga saab tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/kalmistud.
Sellega head uudised veel ei piirdu – praegu käivad kahel suurel kalmistul, Kihelkonnal ja Ansekülas, kohapealsed mõõdistustööd ning siin on meil eesmärk lisada aasta
lõpuks ka need kalmistud eelmisel aastal
loodud digikeskkonda.
Tahan aga kalmistute külastajaile meelde
tuletada, et ka teie panus kalmistute heakorda on jätkuvalt oluline ning päris kõik
ülesanded ei lasu kalmistuvahi õlgadel.
Nii on jätkuvalt rohu kasvamise perioodil
hauaplatsi ümbruse niitmine/trimmerdamine ning sügisel hauaplatsilt ja selle lähiümbrusest lehtede riisumine hauaplatsi hooldaja
ülesanne. Lisaks nimetan siinkohal jätkuvaid

murekohti, mis on meile kalmistutel silma
hakanud ja kus igaüks saab anda oma väikese
panuse.
Pühade ajal küünalde viimine kalmistule
on ilus traditsioon, kuid palume need põlemise lõppedes ka haualt ära korjata – tänane
mure on, et tuul ja linnud veavad need kiirelt laiali nii mööda kalmistut kui ka ümberkaudsetele kinnistutele.
Kalmistute prügikonteinerid ei ole mõeldud koduse olmeprügi jaoks.
Ärgem laskem lemmikloomi vabalt kalmistule jooksma, vaid hoiame nad enda läheduses.
Kui on vajalik kalmistul sõita autoga (näiteks hauakivide transport), palume eelnevalt
kindlasti ühendust võtta kalmistuvahiga,
kelle kontaktid on leitavad igalt kalmistult
ning samuti valla kodulehelt.
Seega, üheskoos saame Saaremaa kalmistud jätkuvalt hästi hoitud ning selle tunnistuseks on ka tagasiside mandri rahvalt, kes
samuti kiitustega kitsi pole!
Ainer Tiitson
Saaremaa Halduse juhataja

VALIMISED
Vallavolikogu jätkab pärast valimisi 31 liikmega
18. juunil toimunud istungil otsustas Saaremaa Vallavolikogu, et volikogu järgmise koosseisu liikmete arv on 31 nagu seni.
Lisaks moodustati 2021. aasta valimisteks
Saaremaa vallas üks valimisringkond ja kinnitati valla viieliikmelise valimiskomisjoni
koosseis.
Saaremaa valla valimiskomisjoni esimees
on vallasekretär Liis Juulik ning liikmed
Alo Heinsalu, Evelin Voksepp, Liina Sepp
ja Risto Kaljuste. Komisjoni asendusliikmeteks nimetati Diana Lõhmus ja Mika
Männik.
Valimiskomisjoni esimehe, vallasekretär Liis Juuliku sõnul on sel aastal
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel
mitu muudatust, mis loodetavasti teevad
hääletamise valijate jaoks lihtsamaks.
„Saaremaal avatakse senise 18 asemel 16
valimisjaoskonda, Nasval ja Kõljalas alalist
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jaoskonda seekord ei ole, kuid mõlemas
kohas saab valima minna ühel eelhääletamise
päeval,“ ütles Juulik. Ta lisas, et tänavustel
valimistel võetakse Eestis esmakordselt
kasutusele elektrooniline valijate nimekiri
ja see võimaldab hääletada Saaremaa piires
endale sobivaimas valimisjaoskonnas,
mitte tingimata oma elukohajärgs es
jaoskonnas.
Valimisperiood koondub sel sügisel ühte
nädalasse, mis algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja lõppeb pühapäeval, valimispäeval 17. oktoobril. Esmaspäevast laupäevani
saab hääletada nii elektrooniliselt kui ka
pabersedeliga jaoskonnas, pühapäeval
ehk valimispäeval üksnes pabersedeliga.
„Seekord on valijal võimalik pühapäeval
jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma
varem antud e-häält muuta,“ selgitas valimiskomisjoni esimees. Liis Juuliku sõnul on

esmaspäevast neljapäevani Saaremaal
avatud üks valimisjaoskond, mis asub
Kuressaare kultuurikeskuses, reedest
pühapäevani on avatud valla kõik 16
jaoskonda. „Reedest pühapäevani toimub
ka kodus hääletamine, selleks on vaja
esitada kas kirjalik või suuline taotlus
telefonitsi,“ ütles Juulik.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse
neljaks aastaks. Valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on kantud rahvastikuregistrisse. Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel
valimistel hääletada Eestis elavad Euroopa
Liidu teiste liikmesriikide kodanikud, Eestis
püsivalt elavad välisriigi kodanikud ja Eestis
püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
Anu Vares
arendus- ja kommunikatsiooninõunik
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KÜSIMUS
Saare maakond sai rohelise
sihtkohamaana kõrge tunnustuse – hõbetaseme. Mida see
meie jaoks tähendab?

M

eie kõigi rõõmuks tunnustas rahvusvaheline säästvat turismi
arendav organisatsioon Green
Destinations (Rohelised Sihtkohad) Saare maakonda roheliste
turismisihtkohtade hõbetasemega. Tunnustatud rohelise kvaliteedimärgise saamiseks tuli
täita ja kaitsta sajast kriteeriumist
koosnev raport, mis kaardistas meie hetkeolukorra kestliku
turismi seisukohalt olulistes vald-

kondades.
Eelmise aasta kevadest osalesime koos kuue
Eesti piirkonnaga pilootprogrammis, et testida
selle sobivust Eesti roheliste sihtkohtade arendamisel. Laiem eesmärk on silmapaistvalt jõuda roheliste turismisihtkohtade maailmakaardile. Eelmisel
aastal tunnustati programmi raames Saare maakonda Top100 rohelise sihtkoha nominatsiooniga.
Aasta jagu tööd päädis sel kevadel rahvusvahelise auditiga, toimus ka sihtkoha külastus ning
intervjuud valla ning erinevate ettevõtete esindajatega. Raporti ning intervjuude tulemusena hindas
Green Destinationsi sertifitseerimiskomitee meie
jätkusuutlikku ja säästlikku arengut hõbetaseme
vääriliseks.
Komiteele avaldasid muljet enesehindamisel
esitatud ulatuslikud ja põhjendatud selgitused ning
tõendid. Kõige kõrgemad hinded pälvisid kultuuri
ja traditsioonide kategooria ning sihtkoha omadused. Auditist selgusid ka suunised arengu tõhustamiseks järgmise kahe aasta jooksul, misjärel
toimub uus hindamine.
Mida see kvaliteedimärgis näitab?
Rahvusvaheline rohelise turismisihtkoha kõrge
tunnustus näitab, et meie elukorraldus arvestab kogu
keskkonnaga terviklikult – väärtustatakse kohalikke
traditsioone ja pärandkultuuri, ollakse lugupidav
kohaliku kogukonna suhtes ning välditakse massiturismi. Kõigis oma tegevustes ja valikutes ollakse
võimalikult keskkonna-, kliima- ja loodussõbralik.
Turismi edendatakse läbi kohalike ettevõtjate
ning soodustatakse uute töökohtade teket. Ilmselgelt ei ole me veel nendes valdkondades täiust
saavutanud, kuid nüüd, kus hetkeolukord kestliku turismi seisukohalt olulistes valdkondades on
kenasti ja süstemaatiliselt kaardistatud, on lihtsam ka
jõudsamaid samme astuda Saare maakonna jätkusuutliku arengu planeerimisel ning rakendamisel.
EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik toob mõne näitena jätkusuutliku turismi
arendamisel välja kogukonnaga arvestamise, arusaama külastajate osakaalust liiklusvoogudes,
turismiettevõtete motiveerimise vee- ja energiasäästuga tegelema ning külastajate suunamise
ülekasutatud aladelt mujale. Green Destinations
annab sihtkohale väga hea võimaluse näha tervikpilti
ning teadmise, kus survestada koostööprojekte, et
kogu sihtkoha huvides tarvilikud asjad tehtud saaks.
Green Destinations toetab koos oma partneritega üle 200 sihtkoha 60 riigis, et pakkuda
vastutustundlikku turismi, mis põhineb ülemaailmselt tunnustatud põhimõtetel ja säästva arengu
eesmärkidel.
Miks rohelised väärtused?
Roheliste väärtuste omaksvõtmine aitab sihtkohtadel parandada (elu)kvaliteeti, atraktiivsust ja
konkurentsivõimet; see aitab meelitada „rohelisi
rändureid“, lugupidavaid külastajaid, kes veedavad
sihtkohas rohkem aega ning jätavad siia ka rohkem
raha. Green Destinations teeb koostööd rahvusvaheliste turismiettevõtjate ja meediapartneritega,
et muuta sihtkohtade roheline pakkumine turul
paremini nähtavaks.
Tänasel päeval on keskkonnateemad üha teravamalt päevakorda tõusnud ning nendele pööratakse
palju tähelepanu. Ka reisisihiks valitakse üha enam
vaid neid paiku, kus tõesti arendatakse turismi
loodussõbralikult ning vastutustundlikult. Teadliku külalise jaoks on elementaarne, et puhkuse
ajal nauditavad elamused on nii kvaliteetsed kui ka
loodusest hoolivalt pakutud.
Roheline kvaliteedimärgis annab ka väga väärtuslikku infot hetkel töös oleva turismi arengustrateegia koostamiseks, sest eesmärk ja soov on
jätkusuutlikku turismi hindavate külastajate hulgas
atraktiivse sihtkohana välja paista ning rohelises
võtmes arendada turismisihtkohta tervikuna.
Saare maakonna osalust Roheliste Sihtkohtade
programmis koordineerib Visit Saaremaa. Eesti
osalemist programmis Green Destinations rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja programmi
koordineerib EAS.

4

Saaremaa Teataja

1. juuli 2021

ARVAMUS
Külamajad – kas võrdsed
või võrreldamatud?
16. juunil sai teoks külamajade ümarlaud ning paarikümne
osalejaga arutelu käigus sai taas
ilmekat kinnitust, et külaseltside
kasutuses olevad majad on oma
seisukorra, sisutegevuse ja kulude poolest märgatavalt erinevad. Sellise ümarlaua ajendiks
Kristiina Maripuu said praktikas ette tulnud küsiabivallavanem
mused ja murekohad.
Kui võtta aluseks külamajade eestvedajad, siis
on lähtekoht majade võrdluses küllaltki võrdne:
kogukonnad on huvitatud kohaliku elukeskkonna
arendamisest, koostööst ja kogukonnatunde hoidmisest. Seega on igati mõistetav ootus, et niisugused majad oleksid valla silmis ühtmoodi märgatud
ja olulised. Samuti on kõigile ühtviisi tuttav aktiivne vabatahtlik töö ning sageli tehakse külamajas
ja selle ümbruses tööd sama suure südamega kui
oma kodus – tihti oma kodu arveltki.
Erinevad varasemad toetusmustrid
Üldpilt läheb keerulisemaks siis, kui hakata omavahel võrdlema külamaju endid. Külamajade tegevust toetavad lepingud on reeglina sõlmitud
Saaremaa omavalitsuste ühinemisele eelnenud
ajal ja seetõttu on ka toetuspraktikad erinevad.
Mõnel pool andis väikevald vallale kuuluva maja
MTÜ kasutusse küll tasuta, kuid kõik kulud on
lepingu järgi kogukonna enda kanda, mõnes teises
piirkonnas asus omaaegne vald kandma ka MTÜ
kulusid. On neidki külamaju, mis on MTÜ enda
omandis ja kus vallapoolne tugi on seni praktiliselt
puudunud. Loomulikult võiks külamajade toetamine olla nüüd ühetaoline, kuid kehtivad lepingud
on sõlmitud väga erinevateks perioodideks ning
ühtlustamine eeldaks mõlema poole valmidust ja
tahet neid lepinguid muuta.
Eripalgeline on ka majade vanus ja seisukord.
On külamaju, millel vanust üle saja aasta, aga ka
päris uusi. Paraku on neidki vallale kuuluvaid külamaju, mille remonttööd on hädavajalikud, ent esimese hooga ei ole selleks raha planeeritud ei valla eelarves ega külaseltsil endal. Näiteks Tagavere
vana koolimaja uuenduskuuri teeb keerukamaks
ja aeganõudvamaks veel seegi, et maja on muinsuskaitse all.
Külamajad erinevad ka oma kuludelt: suurema
maja ja õueala haldamine vajab reeglina ka rohkem raha ning selge on seegi, et elektriküttega
hoonel on suuremad voolukulud kui ahiküttega
majal. Valdavalt on MTÜ-d olnud aktiivsed omatulu teenimisel ja välisrahastuse hankimisel ning
nii on sisustatud kogukonnakööke, renoveeritud
seltsiruume, soetatud vajalikku inventari ja tehtud
palju muudki.
Mõistagi on erinev ka külamajade kasutusaktiivsus. Mõnel pool pakutakse samas hoones
ka avalikke teenuseid, nagu raamatukogu, lastehoid, vabatahtlik pääste jms. Samas on külaseltside
poolt loodud võimalused ja ringitegevused samuti
paljuski avalikud ning kõik huvilised teretulnud
– erinevate ringide, ürituste ja tegevuste hulk on
kindlasti miski, millega maja aktiivsust mõõta
saab.
Ootus selge toetusmudeli järele
Külamajade erinevustest oli lühidalt juttu ka eelmise aasta oktoobris Mätja-Tareste külamajas
toimunud Leisi osavallakogu koosolekul. Sealgi
märkisin, et külamajade toetamisel võiks tulevikus
olla lahenduseks mudel, mille alusel külamajad eri
toetuskategooriatesse jagada.
Niisuguse mudeli mõte leidis kõlapinda ka äsjasel ümarlaual. Aga kas arvestada majade omandisuhet, vanust, seisukorda, suurust, funktsiooni
ning tegevuste ja kasusaajate hulka või minna
veelgi detailsemaks ja jälgida sedagi, kui suur on
konkreetse piirkonna maksulaekumine, põllumajandussektori osakaal või sealt vallale laekuv
muu tulu? Selleks, et mudel püsiks selge ja arusaadav, võiks see siiski olla võimalikult lihtne.
Ümarlaual said kokku lepitud ka koheselt tehtavad sammud. Valla mittetulundustegevuse ja
külaelu arengukava koostamisel on kaardistatud
Saaremaa külamajad ning niisugust tervikpilti saab
hakata kasutama majades pakutavate ruumi- ja
tegevusvõimaluste laiemaks tutvustamiseks. Selline ühisturundus soodustab külaseltside omatulu
teenimist ning eri piirkondade vahelist läbikäimist.
Ühtse toetusmudeli väljatöötamiseks tehti ettepanek moodustada külamajade esindajatest tuumik, mis saaks vallavalitsusele anda sisendit ja
tagasisidet ka teistes küsimustes, nagu näiteks ühine kindlustushange, ühisprojektid või tõhusama
koostöövõrgustiku loomine.
Kutsun üles sel teemal oma arvamust avaldama
– arvestades, et praegu käib valdkondliku arengukava koostamine, on selleks just õige aeg.

Saaremaa valla stipendiumi pälvis tänavu TTÜ Kuressaare kolledži ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekava edukalt, cum laude lõpetanud Keidi Mäe. Teda
õnnitleb abivallavanem Helle Kahm. FOTO: Valmar Voolaid

Kuressaare kolledžist saab paindlikult kõrghariduse
Sel sügisel alustab Tallinna Tehnikaülikool Kuressaares juba 23. õppeaastat, nüüd taas Kuressaare kolledžina, TalTechi inseneriteaduskonna
koosseisus. Kuressaares antava kõrghariduse teevad eriliseks paindlik õppekorraldus ja väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tugi.Täiskoormusel õppimine on tasuta.
Uuenev kolledž ootab tudengeid ettevõtluse ja elamusmajanduse ning meretehnika ja
väikelaevaehituse rakenduskõrghariduse õppekavadele. Hoolimata ülikooli struktuurimuudatusest jätkub käimasolev vastuvõtt
endisel moel.
Ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekava
avatakse seejuures praeguses vormis viimast
korda ehk kes just sellest õppekavast huvitunud, peaks kindlasti õpinguid alustama.
Rannikupiirkondade majandusele iseloomulikele tegevusaladele ja ettevõtlusvormidele
suunatud õpe jätkub kolledžis muidugi ka
edaspidi, järgmisel vastuvõtuperioodil stardib värskenenud õppekava.
Ettevõtluse ja elamusmajanduse õpingud
kestavad 3 aastat ja tudeng saab valida peaerialaks ettevõtluse või elamusteenuste
juhtimise. Ettevõtluse suunal saad praktilised teadmised ärijuhtimisest ja ettevõtte
majandamisest. Elamusteenuste juhtimise suunal õpid arendama meeldejäävaid

turismitooteid ja -teenuseid.
Meretehnika ja väikelaevaehituse 4-aastasel õppekaval valmistatakse ette insenere,
kes tunnevad väikelaevade disaini, tehnoloogiat, materjale ja mereomadusi, samuti
mitmesugust meretehnikat. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse laborites ja mudelkatsebasseinis saavad TalTechi teadlaste
kõrval toimetada ka üliõpilased. Enamik
lõputöid valmib kompetentsikeskuse töötajate juhendamisel või koostöös Saaremaa
meretööstuse ettevõtetega.
Pakume ka töötavale tudengile sobilikku
sessioonõpet, kus iseseisev ja e-õpe on kombineeritud üks-kaks korda kuus kolledžis
kohapeal või digikanalites toimuva kontaktõppega. Pandeemia aeg kinnitas, et Kuressaare kolledži õppejõud ja digivahendid on
mitmesuguse mitte-auditoorse õppe läbiviimises suurepärased, lektoritel on paindliku õppe korraldamisel kauane kogemus.
Samuti on viimased õppeaastad rõhutanud

väikse kolledžipere tugevusi, õppes osalemise takistustele leitakse tavaliselt lahendused.
Nii on kolledžil sel suvel üle 40 lõpetaja, mitmed cum laude.
Kuressaare kolledžis rakendatakse lävendipõhist vastuvõttu. Väikelaevaehituse ja
meretehnika õppekaval tagatakse vastuvõtt
neile, kelle keskkooli lõputunnistuse kõigi
ainete keskmine hinne on vähemalt 3,5 ja
sisseastumiskatse (vestlus, millele pääseb
sisseastumisankeedi täitmise järel) tulemus
on 5 punkti. Ettevõtluse ja elamusmajanduse
erialal on õppekoht garanteeritud, kui keskkooli lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 4,2, motivatsioonikirja
tulemus vähemalt 5 punkti ja vestluse tulemus vähemalt 5 punkti. Vestlused toimuvad
8.–10. juulil.
Avalduste esitamine kestab vastuvõtu
infosüsteemis SAIS (www.sais.ee) kuni 6.
juuli keskpäevani. Avalduste ja dokumentide esitamine Kuressaare kolledžis kohapeal (Tallinna 19, Kuressaare) toimub
28. juunist kuni 6. juulini tööpäeviti kell
10–15 (v.a 6. juuli, kui vastuvõtt on avatud
kell 10–12). Kõigi TalTechi õppekavade
tutvustamiseks on ülikool loonud veebivärava teejuht.taltech.ee.
Helen Sääsk ja Riia Nelis
Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž

Rahvaülikool lõpetas edukalt esimese hooaja

K

uressaare Rahvaülikooli esimese täishooaja pea 40 koolitusel osales ligi 700
õppijat.
Õppijate arvule andsid suure panuse pandeemia tõttu veebi kolinud koolitused, mis
osutusid populaarseks üle riigi. Kuigi rahvaülikool (RÜ) alustas oma tööd 2019. aastal,
siis esimene aktiivne täishooaeg sai kirja
2020/21. õppeaastal.
Vaatamata keerulistele aegadele, mida
põhjustas viimasel aastal koroonakriis, on
paljud sihtrühmad rahvaülikooli selle lühikese ajaga hästi omaks võtnud. Kuressaare
Rahvaülikool kasvas uuel kujul välja Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi täiendõppeosakonnast ning töötab täiskasvanute
gümnaasiumi allüksusena. Rahvaülikool on
mõeldud laiale sihtrühmale – koduperenaistest tippjuhtideni, olenemata vanusest.
Koolitused erinevates valdkondades
Kuressaare RÜ püüab oma koolituste ja õpisündmustega toetada inimeste mitmekülgset
ja terviklikku arengut. Rahvaülikoolid on
oma tegevuses paindlikud, arvestavad õppijate erinevate vajaduste ja soovidega ning
reageerivad kiiresti ühiskonnas esile kerkivatele koolitusvajadustele ja koolitustel osalejate tagasisidele.
2020/2021 hooaega alustasime haridustöötajatele suunatud koolitusega andekatest
lastest ja ettevõtjatele suunatud inspiratsiooniseminariga. Kogu hooaja jooksul on
koolitusi ja õpisündmusi toimunud väga erinevates valdkondades: aia-, haridus-, kodu-,

kultuuri-, naiste- ja tervisejutud ning keelekoolitused. Seega on rahvaülikoolis õppides
võimalik arendada erinevaid eluks vajalikke
oskusi, tegeleda hobiga ning tunda õppimisest rõõmu, et luua hea tasakaal isikliku ja
tööelu vahel.
Sel hooajal toimus Kuressaare Rahvaülikoolis 29 grupikoolitust, lisaks 10 individuaalkoolitust ning õppijaid oli kokku 684.
Esimene aasta pakkus meile kohe ka rohkelt väljakutseid eelkõige seoses piirangutega ja nii tuligi näiteks ühte aianduskoolitust
läbi viia kolmel järjestikusel õhtul, et grupid
väiksena hoida ning samal ajal kõik huvilised
koolitatud saaksid.
Samuti võtsime ette julge sammu ja viisime kevadel viis koolitust veebi. See oli väga
õige valik, kuna ligi 270 ehk 40% kõigist meie
õppijatest osalesid just veebikoolitustel. Kõige populaarsemal koolitusel, „Emotsioonide
mõju meie tervisele“, mida viis veebis läbi
Rita Rätsepp, osales suisa 90 inimest. Veebikoolitused andsid võimaluse osaleda nii
Saaremaa kaugema kandi rahval kui ka paljudel mandriinimestel, kes muidu meie koolitustele kunagi ei jõuaks. Õppijad hindasid
kõrgelt võimalust õppida kodust lahkumata
ja turvaliselt oma tervist hoides. Õppimine ja
teistega kohtumine vähemalt veebi teel aitas
keerulisi aegu paremini üle elada ja hoida
vaimu virgena.
Populaarsed on eesti, inglise ja soome keele koolitused, sh nii individuaalsed kui grupipõhised. Individuaalkoolituste puhul on
meil hea koostöö Töötukassaga ning julgus-

tame huvi korral nende poole pöörduma ja
õppimisvõimalusi uurima.
Panus elukestvasse õppesse
Koolitajatena on rõõm olnud koostööd teha
nii kohalike ekspertide kui kutsutud külalisesinejatega. Tore on ka see, et Saaremaaga
seotud inimesed panustavad meeleldi kogukonna arengusse, nii viis näiteks suurima
heameelega rahatarkuse teemalise veebikoolituse läbi Tarvo Vaarmets, andekatest
lastest rääkis aga Halliki Põlda jne.
Oleme algust teinud ka ettevõtete ja asutuste sisekoolituste korraldamisega – oleme
neile partner, et ühiselt leida parimad viisid
töötajate enesetäiendamiseks.
Hooaja saime lõpetada õnneks õppijatega
päriselt kokku saades ja seda mõnusas naistele suunatud vestlusringis koos moelooja
Tiina Talumehega.
Kui lugeda kokku kõigi õppijate õpitunnid,
siis oleks see 8-tunniseid tööpäevi arvestades suisa 260 tööpäeva. Oleme õnnelikud,
et oleme saanud anda oma panuse elukestvasse õppimisse. Teame, et õppimine aitab
inimestel püsida kauem tervete ja sotsiaalselt aktiivsetena ning see omakorda kasvatab
tervena elatud aastaid. Aitäh, et olete meid
usaldanud ja tulnud õppima Kuressaare
Rahvaülikooli!
Täname kõiki õppijaid, koolitajaid ja koostööpartnereid eduka 1. hooaja eest ja kohtumiseni juba sügisel!
Krista Hallik
Kuressaare Rahvaülikooli projektijuht
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Ärgu jäägu uppumine vaid uppuja asjaks!
uppunud isikud alkoholijoobes, kuid
vesi ja alkohol ei käi kindlasti kokku.
Kahlamispükstes kalastamisel juhtunud õnnetused on seotud paraku ka
vanusega. Sel kevadel on Saaremaal
hukkunud kaks kahlamispükstes
kalastanud meest, kelle keskmine
vanus oli 58 aastat.
Kui noorem mees ujub kahlamispükstes kukkumise olukorrast välja,
siis vanemad inimesed seda ei suuda.
Kahlamispükstega kalale minekuks
peab tegema väga selged ettevalmistused. Kanda tuleb pääste- või ohutusvesti, seda ka jõe ääres. Tänapäeval on väga palju erinevaid vestide
tüüpe, mis on väga mugavad ega takista liikumist.
Kahlamispükstega ei tohiks kalale
minna üksinda. Lisaks sellele, et
seltsis segasem, on ka ohutum minna
koos paarilisega, kes õnnetuse juhtudes saaks teile kiirelt appi tulla
või abi kutsuda. Ka paariline peaks
kandma päästevesti. Lisaks on asjakohane hinnata enda tervislikku seisundit ja füüsist – kas sellisel
ohtlikul viisil on üldse mõistlik toitu
lauale tuua või oleks targem vanuse
lisandudes kala hankida noorematelt
kalameestelt.

Margus Lindmäe
Päästeameti Saaremaa
päästepiirkonna juhataja

E

esti 2020. aasta statistika näitab
selgelt, et meie inimesed ei upu
ainult ujuma või paadiga sõitma
minnes. Hoopis suurem ohuallikas
on kodune keskkond, kus kukutakse
kraavi, tiiki või uputakse vanni. Kas
selle põhjuseks on inimese harjumus
või oma võimekuse ülehindamine?
2020. aasta statistika näitab, et
• üle poole uppunutest moodustasid eakad (33 inimest);
• kümne aasta jooksul ei ole
uppunud nii palju eakaid kui aastal
2020, sealhulgas uppus eakaid kolm
korda rohkem kui aasta varem;
• uppunute keskmine vanus on
61 eluaastat, mis on läbi aastate
kõrgeim keskmine vanus;
• üle poole uppumistest leidis aset
vette kukkumisel – 52% (30);
• kõige rohkem uppus inimesi
kraavidesse (8) ja tiikidesse (7)
kukkudes, 2019. aastal uppus mõlemas 3 inimest;
• kõik kodukeskkonnas kukkudes
uppunud olid eakad (10), kelle keskmine vanus oli 75 eluaastat, neist
kuuel olid terviseprobleemid ning
kolm olid alkoholijoobes;
• kolm aastat järjest on üle poole
uppunutest joobes, 2020. aastal oli
57 täiskasvanust tarvitanud alkoholi
31, keskmine joove oli 2,58‰.

Ohutus peab olema
meie kõigi asi!
Meie maakonnas uppus eelmisel aastal kolm ja selle aasta esimeses pooles
juba kaks inimest. Õnneks ei ole kõik
õnnetused olnud traagilise lõpuga.
Kahjuks ei ole ka kaugema mineviku statistikas midagi lohutavat, seega ei julge loota, et uppujate päästmisega olukord paraneks. Olukorra
parandamiseks on vaja õnnetused
ära hoida. Politsei- ja Piirivalveamet,
vabatahtlikud merepäästjad ja Päästeamet propageerivad merel ja vees
ohutust. Arvan, et meid on liiga vähe

Kirjutise autor Margus Lindmäe manitseb inimesi veekogude ääres ja merele minnes ülimalt tähelepanelikud olema.
FOTO: Irina Mägi

ja sõnum ei ole piisava jõuga. Loodetavasti on võimalik ohutussõnumi
paremaks levitamiseks leida kaasamõtlejaid.
Ohutus peaks olema meie kõigi asi!
Olen suhelnud paljude inimestega
veeohutuse teemadel ja tunnetanud,
et need teemad kõnetavad paljusid.
Ilmselt saame koostööd parandada
ohutussõnumite levitamisel kohalike
omavalitsustega, merespordi seltside,
külaseltside ja rannarahvaga.
Koduõue veesilm ohuks
nii lastele kui eakatele
Koduõues olev veesilm on ohuks
nii väikelastele kui ka vanematele
inimestele. Lapsed, kes avastavad
maailma, satuvad väga ootamatult
veekogude äärde ning seetõttu ka
ohtu. Samuti ammutavad aiapidajad

kastmisvett just koduõue tiikidest
ämbritega küünitades. Kahjuks aga
muutub vanemaks saades koordinatsioon ning oma võimekust üle hinnates võibki kukkuda vette.
Tiigi kaldad võivad olla mudased,
libedad ja järsu kallakuga ning sealt
väljasaamine on vanemale inimesele
pea võimatu. Selliste olukordade vältimiseks on üks võimalus paigutada
tiiki pump. Lisaks on mõistlik kaaluda tiigi või ohtliku kraavi ümbritsemist piirdega, et tiigile ei oleks lihtne
ligi pääseda või selle kaldalt libiseda.
Lisaks tiikidele ja veesilmadele
on näha erinevaid ajas kasutuskõlbmatuks muutunud purdeid ja sildu,
mida otseteedena kasutatakse. Sageli
on nende käsipuud murdunud või
lauad mädanenud ning seetõttu pole
harvad juhtumid, kus silla lauad või

käsipuu inimraskusele vastu ei pea ja
inimene satub uppumisohtu. Sellised
purded tuleks ohutuse tagamiseks
kindlasti üle kontrollida kas omavalitsuse või maaomaniku poolt.
Päästeamet saab teateid avatud
kaevudest või erinevatest ohtlikest
aukudest, kuhu sisse kukkumise risk
on väga suur. Need augud on peidus
heina sees või on luugid pehkinud.
Sellistest ohukohtadest tuleb kindlasti teavitada kohalikku omavalitsust,
kes saab maaomaniku välja selgitada
ning survestada luukide asendamise
või aukude sulgemisega.
Kahlamispükstes
ära mine üksi kalale
Ikka ja jälle toob statistikasse uppunuid juurde kalastamisega tegelemine. Liigagi sageli on kalastamisel

Kas päästevest on
kohustuslik või vajalik?
Palju on vaieldud, kas päästevest on
kohustuslik või ei ole. Sooviksin seda
teemat teisiti sõnastada: kas päästevest on vajalik? Kohustuslik päästevest paadipanipaigas ei aita kedagi.
Vette kukkunut aitab vaid seljas olev
päästevest. Valida tuleb sobiv vest ja
kui valikuks on paukvest, siis tuleb
selle kasutamine ka selgeks õppida.
Käes on suvine suplushooaeg ning
inimesed kipuvad vee äärde. Suplevad lapsed peavad olema täiskasvanu silma all ja igaüks peab valima
endale ohutu supluse sügavuse. Tahan päästjana sügavalt loota, et uudised uppumistest jäävad olemata.
Vaatame oma kodudes ja ümbruskonnas ringi selle pilguga, et märgata
võimalikke ohte ning hoolime oma
pereliikmetest, tehes ka nende
kodu ja toimetamise PÄRISELT
ohutumaks.

Matkarada kui kunstigalerii: Konrad Mägi maalimispaikade jälgedes

T

äpselt keset viimaste aastate
kõige kuumemat juunikuud
sai Saaremaa juurde kaks olulist vaatamisväärsust. Tegelikult olid
need kohad siin juba aegade algusest olemas, kuid inimestele, kes ei
ole eesti maalikunstiga sinasõbrad,
olid nad lihtsalt vaated, nagu iga teine tornikiiver, tuulelipp, metsajärv
või kadakapõõsas, millele tahes-tahtmata ei oska tähelepanu pöörata. Ka
minule oli nende kohtade olulisus
eesti maalikunstis suureks üllatuseks.
Infotahvlid Kihelkonnale
ja Vilsandile
Kunstnik, kelle jälgedes me sel lõõskaval suvepäeval väikse rännaku ette
võtsime, on Konrad Mägi. Meie teekond viis meid Saaremaa läänerannikule, kus Konrad Mägi SA koostöös
Saaremaa vallaga avas Kihelkonnal
ja Vilsandil infotahvlid, mis tähistavad paiku, kus Eesti kuulsaim maalikunstnik maalis ühed oma kõige
isikupärasemad tööd. Meie reisiseltskonda kuulusid inimesed, kellega
rännak maalikunstniku radadel osutus väärikalt värviküllaseks: Maris ja
Enn Kunila Konrad Mägi sihtasutusest, Kihelkonnalt pärit ooperilaulja
Ain Anger ja kunstiteadlane Eero
Epner.
Mägi külastas Saaremaad 1913.
aastal. Siin viibitud ajal vaimustus
kunstnik siinsest loodusest ning
naases Saaremaale ka järgmisel
suvel. Epneri sõnul oli just Saaremaa see koht, mis lummas Mägit
oma värviküllusega ning nende kahe

Ooperilaulja Ain Anger Kihelkonna kiriku kellakoja ees, teda saatis Rein Orn akordionil.
FOTO: Irina Mägi

Konrad Mägi infotahvel Vilsandil. FOTO: Valmar Kass

siin viibitud suve jooksul valmis uus
maalitsükkel, mis paistab silma looduselamuste intensiivsuse, valgusja värvirohkusega, aga ka tugevate
modernistlike joontega.
Kihelkonnal paiknev tahvel asub
Kihelkonna kiriku kellakoja ees ning
on nendest kahest kindlasti kõige
kergemini juurdepääsetav. Igaüks
võib mugavalt oma autoga veereda
Kihelkonnale ja vaadata sealseid vaateid, mille Konrad Mägi kunstiklassikaks vormis. Teadaolevalt maalis
Mägi kellakojast kaks pilti, millest

kule kuidagi oluliselt inspireerivam
olnud. Küll aga saab kindlalt öelda,
et Vilsandi pildid on palju värvi- ja
valgusküllasemad. Neid teoseid vaadates tekib kahtlus, et selliseid värve
eesti loodusest ei tohiks leida. Samas
kohapeal olles on kõik need värvid
leitavad.
Vilsandil paikneva tahvli leidmine
on kindlasti suurem rännak, kuid
väärib kindlasti külastust ja mitte
ainult matkasõprade poolt. Vilsandil on navigatsiooniperioodil regulaarne laevaühendus ja päevane reis

üks („Maastik tuulikuga“) asub Eesti
Kunstimuuseumis ja teise asukoht
on hetkel teadmata. Samas, kui juba
Kihelkonnal oled, võid sama soojaga tutvust teha Kihelkonna kirikuga,
mis on Eesti ühe kõrgeima torniga
maakirik.
Vilsandi lummab
erilise valgusega
Vilsandi vaadetega teoseid on aga
säilinud oluliselt rohkem, kuid selle
meelevaldselt valitud detaili põhjal ei
saa väita, et Vilsandi oleks kunstni-

saarele väärib kindlasti planeerimist.
Tahvel asub Vilsandi majaka vahetus
läheduses, paadikuurist põhjapoole
ca 150 meetrit. Kui kõnnid mööda
Vilsandi matkarada, siis jääb see
sulle teele ette ning kindlasti näed sa
end ümbritsevat pisut teisiti.
Vilsandi loodus ja valgus on tõepoolest eriline. Siin on ikka alles
nood samad kivised kaldad, lai taevalaotus ja merikapsad.
Valmar Kass
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
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Kuressaares avati Norra-Eesti
suhetele pühendatud näitus

R

eedel, 25. juunil avas Norra suursaadik Else Berit
Eikeland koos kaitseminister Kalle Laaneti ja vallavanem Mikk Tuisuga näituse „Norra ja Eesti läbi
aegade“.
Näitusega, mida on kõigil võimalik näha Kuressaares
Ferrumi keskuse ees, tähistatakse Norra ja Eesti diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva ning kahe maa vahelisi
sõbralikke suhteid nii viimase sajandi jooksul kui ka enne
seda.
Norra suursaadik Else Berit Eikeland kinnitas, et Norra
ja Eesti on lähedased naabrid, isegi kui meil ühist piiri
ei ole. „Me oleme mõlemad pika ajalooga mererahvad,
me oleme innovatiivsed ja loodussõbralikud. Me oleme
uhked oma põhjamaise kultuuri ja polaaruurijate üle.
Need kõik on olnud meie kokkupuutepunktid läbi aegade,“ rõhutas suursaadik.
Sada aastat tagasi tunnustas Norra noort Eesti Vabariiki
iseseisva riigina ja seati sisse diplomaatilised suhted. 1905.
aastal iseseisvunud Norra oskas hästi hinnata omariikluse
väärtust. Norra ei tunnustanud kunagi NSV Liidu ebaseaduslikku annektsiooni Eestis ning 1953. aastal moodustati
Oslos Eesti Vabariigi valitsus eksiilis. 1991. aastal jätkusid
suhted juba kahe vaba riigi vahel.
Eesti ja Norra ühine ajalugu aga ulatub aastasadade taha,
mil viikingite kaubateed ühendasid meid Austrvegril.
Seda tõendavad mitmed viited Eestile vanapõhja saagades, sealhulgas ka lugu ühe kuulsaima Norra viikingikuninga Olaf Tryggvasoni lapsepõlvest Saaremaal. Norra
pühakkuningale Olav Haraldssonile on pühendatud Eesti
kõrgeima torniga kirik Oleviste ning lisaks sellele oli keskaegsetel Eesti aladel terve rida teisigi Püha Olavi kirikuid.
Ka Saaremaal Sõrve säärel oli Püha Olavi kabel.
Põhjala maade puhul ei ole ka üllatav, et tuntud polaaruurijaid on tulnud nii Norrast kui Eestist: näiteks Fridtjof
Nansen, Roald Amundsen ja Fabian Gottlieb von
Bellingshausen aastasaja taguses ajas ning Timo Palo ja
Audun Tholfsen jätkamas uhket traditsiooni moodsal ajal.
Norra ja Eesti koostöö on olnud tihe nii innovatsiooni
ja IKT vallas kui ka keskkonna ning kliimamuutuste valdkonnas. Mõlema sektori koostöö ja arendusprojektid on
leidnud aset EMP ja Norra toetuste raames. Vaieldamatult
kauneimaid tulemusi on aga andnud koostöö kultuuuripärandi vallas, kus Norra toetusel on renoveeritud Eestis
15 mõisakooli.
Kõigi nende lugudega saab tutvuda välinäitusel
Kuressaares Ferrumi keskuse ees. Näitus, mille on
koostanud Norra saatkond, on avatud Kuressaares kuu
aega.
Liisu Ots
kommunikatsiooni peaspetsialist

KOMMENTAAR:
Kristel Peel
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja:

„Hea meel on kutsuda inimesi vaatama Kuressaare kesklinnas välinäitust Eesti ja Norra sidemetest läbi aegade,
millega tähistame Eesti ja Norra vaheliste diplomaatiliste
suhete sõlmimise 100 aasta juubelit (1921–2021).
Näitus on olnud üleval Tallinnas Vabaduse väljakul ning
jätkub terve juulikuu Kuressaares. Seitsmel stendil kujutatakse erinevaid osasid Norra ajaloost ning selle seoseid
Eestiga. Viikingiaastal on eriti rõõmustav, et üks osa stendidest on pühendatud ka Norra viikingitele.
Suhtlus Norra saatkonnaga on olnud äärmiselt meeldiv
ning on hea meel, et suursaadik Else Berit Eikeland on
koostööd Saaremaaga väga tähtsaks pidanud.“

Mängime viikingite orienteerumismängu!

S

aaremaa viikingiaasta raames on
viikingite avastamisjanu ja seiklushimu vormitud põnevaks GPS orienteerumismänguks „Viikingite jälgedes“.
„Viikingite jälgedes“ on reisimäng, mille
eesmärk on (taas)avastada põnevaid kohti
Saaremaal ja neljal teisel väiksemal saarel ning saada üht-teist huvitavat teada
nii külastatud punktide kui ka viikingite
ajaloo kohta. Kokku on saartele paigutatud 70 kontrollpunkti, millest osa asub
teada-tuntud vaatamisväärsuste juures ja
teised põnevates paikades, kuhu mängijad
võibolla polegi varem sattunud. Kas sina
oled näiteks käinud Mäla kalmete, Kivestu
tuuliku või Tuiu rauasulatusahjude juures?
Viikingite mäng viib sind kõigisse nendesse ja paljudesse teistesse kohtadesse.
Laadi alla NaviCup mobiilirakendus
Mängus osalemiseks pead alla laadima
NaviCup mobiilirakenduse. Sisene mängu
„Viikingite jälgedes“ ja registreeri end
võistlejaks. Avaneval kaardil näed kõiki
mängu kontrollpunkte. Kui jõuad mingile punktile piisavalt lähedale, avaneb äpis
infoleht, mis räägib sulle pisut selle punkti või viikingite ajaloo kohta. Osa punkte
saad kirja vaid punkti läbides, teistes tuleb
vastata ka küsimusele. Küsimuse vastused
on kohapeal selgelt leitavad või lihtsalt
guugeldatavad. Ära muretse, kui vastad
valesti, sul on võimalus veel ja veel proovida.
Kokku on mängus 70 kontrollpunkti
nii Saaremaal, Muhus, Ruhnus, Abrukal
kui ka Vilsandil. Kuna väikesaartele saamine nõuab ekstra pingutust, saab sealsete punktide läbimise eest kirja rohkem
kui ühe punkti. Abrukal saad iga kontrollpunkti eest 2, Vilsandil 3 ja Ruhnus 5
punkti. Mängijate tulemused reastatakse
vastavalt läbitud punktidele. Mida rohkem
on läbitud punkte, seda kõrgemale kohale
saad. Lühema ajaga võrdse arvu punkte
läbinud võistleja reastatakse tulemustes

Liigu, avasta ning saa teada põnevaid fakte Saaremaa ja viikingite kohta. FOTO: Valmar Voolaid

paremale kohale. Aega arvestatakse
sekundi täpsusega.
Pakub avastamist ka kohalikele
Mängu võib võtta kui elektroonilist reisijuhti ja mõnusat vahepala või tõsist viikingivõitlust ja väljakutset, kus armu ei
anta mitte kellelegi. Kui sinus voolab suuremas koguses viikingitele omast võitlusjanu, siis tasub kindlasti jahtima minna
peavõitu. Mäng ei käi päris mõisa peale,
aga peaauhind on siiski muljetavaldav –
800 euro väärtuses reisipakett Saaremaale. Selle saab endale võistleja, kes on 31.
detsembriks 2021 kõige kiiremini läbinud
(ja õigesti vastanud) kõige suurema arvu
kontrollpunkte. Võit nõuab nii taktikat,
kiirust kui teadmisi. Kõigi vahel, kes on
samaks ajaks läbinud vähemalt 35 mängus
olevat punkti, läheb loosi kolm külluslikku
korvi saaremaiste toodete ja teenustega.

Seiklusmäng ei ole kindlasti mõeldud
ainult turistidele. Loodetavasti pakub see
piisavalt avastamisrõõmu ka kohalikele.
Ilmselt ei ütleks ükski saarlane ära ka toredast peaauhinnast? Oleks ju vahva magada
paar päeva kodu asemel hotellis, nautida
head-paremat sööki, mõnuleda spaas ja
kogeda meeldejäävaid elamusi üle terve
saare.
Mis täpsemalt auhinnapaketis on ja kuidas mängimine käib, loe kodulehelt www.
visitsaaremaa.ee/seiklusmang-viikingite-jalgedes/.
Pane võistkond kokku või mine päris üksi,
sõida suvekuumuses või sügisvihmades,
aga võta seiklusmäng kindlasti ette. Liigu,
avasta ning saa teada põnevaid fakte Saaremaa ja viikingite kohta. Näeme võistlusrajal!
Kristina Mägi
turismispetsialist

Bussiretked viikingite sadamatesse

V

Kl 13.30 Nasvas pole midagi kenamat
kui kausitäis kalasuppi. Söömaaeg on
sõjaski!
Kl 14 Nasva klubi – Kuressaare.

pärased kivikalmed nagu Raisametsas
Kotlandi ja Koimla vahel.
Kl 14.30 Kalasupi söömine Nasvas.
Kl 14.50 Nasva – Kuressaare.

4. juulil väljumine kl 11
Kl 11.40 Süllanina sadamakoht Abaja
läänerannal.
Kl 12.00 Kihelkonna jõgi. Kihelkonna
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.

25. juulil väljumine kl 11
Kl 11.30 Salme laevamatus. Muuseum,
laat.
Kl 12.30 Jämaja kirik, surnuaed.
Tänane surnuaed on endine ristimägi
Jämaja randvallil, kirik ehitati kohe selle
taha kuivale maale, et kristlik pühakoda
viikingitele hästi silma paistaks. Kaunispe
Sõrve keskkõrgustikult Uula lõpesse voolab Risti jõgi.
K l 13.30 Jämaj a-Kar uste. S õr ve
viikingite sadamakoht oli Vittende jõe
suudmes, mis tänaste kohamärkide järgi
asub merest kaugel. Jõgi algas Karuste
küla Kibe talu heinamaa soojärvest, suubus merre Laadla küla Matu talu heinamaal endiste lubjaahjude juures, sellest ka
kohanimi (vittima – lupjama, vitt – lubjapiim). Sadamasse viis Leeritänav – viikingite sõjatee, mis algas Lülle küla lähistelt.
Jalgsimatk jõe äärde 1 km, 30 min läbi võseriku, vajalik on saapad jalga panna. Viikingisadamast edasi 1 km asuvad rootsi-

8. augustil väljumine kl 11
Kl 11.20 Püha kihelkonna
moodustamine ja Püha kiriku asukoha
määramine pärast kristlikku vallutust.
Kl 11.30 Sutu lahe puhkeala. Maakerke
kirjeldamine. Risti jõe suue – esimene viikingisadam. Risti jõe nime etümoloogia.
Riisiked – Vätta viikingid. Jalutuskäik
parklast mere äärde 15 min, küsimusedvastused, fotografeerimine.
Kl 12 Sutu viikingite sadamaplats Risti
jõe kaldal 1000 aastat tagasi. Maausuliste
ohverdamiskoht. Ahtmine, merejumal
Ahti. Viikingite muistse kivikindluse
varemed.
Kl 13.30 Kalasupi söömine Nasvas.
Kl 14 Nasva – Kuressaare.

iiking ei olnud rahvus, vaid amet
– iga mees võis soovi või vajaduse
korral viikingiks käia. Sinulgi on
harukordne võimalus käia sel aastal viikingiks kolmes sadamas. Kutsume teid „Oi
need sinavad veed“ projekti raames põnevatele ajaloolistele bussiretkedele Saaremaa viikingite sadamatesse. Bussiretkede
suureks kompassiks on ajaloolane Kalle
Kesküla ja Sirel Reisid OÜ bussi mahub
20 viikingit. Info: Hiie Mook, tel 520 1797.
Kõik kolm bussiretke stardivad
Kuressaarest Kitzbergi bussiparklast ja
on reisijatele tasuta.

Viikingibeebidele kingituseks bodid

S

el aastal saavad Saaremaa vallas
sündinud lapsed endale vallalt kingituseks viikingibodid. „Viikingiaastale kohaselt on tänavu sündinud
väikestele viikingitele valla poolt meeneks
otstarbekas teemakohane bodi. Jõudu
väikestele viikingitele suureks kasvamisel
ning vanematele palju rõõmu ja kannatlikku meelt selle teekonna juhtimisel,“ ütles
vallavanem Mikk Tuisk.
Esimesed beebid, kes sündinud tänavu
jaanuaris ja veebruaris, said bodid eilsel
sünnikirjade üleandmisel Kuressaare
kultuurikeskuses, kuhu oli kutsutud 45 uut
ilmakodanikku. Märtsis ja aprillis sündinud saarlased saavad sünnikirjad ja bodid
8. juulil toimuval pidulikul sündmusel.

Norra-Eesti välinäitust Kuressaare keskväljakul saab näha juuli
lõpuni. FOTO: Liisu Ots
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Viikingibodit demonstreerib Alvin. FOTO: Erakogu

Projekt viiakse ellu „Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020“
meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna kohaliku
arengu strateegia rakendamine“ raames.
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Saaremaa ooperipäevad tulevad taas!

T

änavuste Saaremaa ooperipäevade peakülaline selgus
üleilmse pandeemia tõttu
küll üsna viimasel minutil, kuid
on seevastu nii mainekas, et iga
ooperigurmaan võib julgelt rõõmustada: neljal õhtul astub publiku ette rahvusvaheliselt tunnustatud Peterburi Kammerooper
eesotsas teatrijuhi ja lavastaja Juri
Aleksandroviga.
Aleksandrov asutas arvukate auhindadega pärjatud teatri 1987. aastal, mil publik ootas teatritelt uusi
loomeideid. Kunstilaborina alustanud trupp kehtestas end Peterburis
kohe „otsingulise teatri“ ja „elusa
ooperina“.
Kammerooper murdis müüte
Aastatega kasvas kammerteatrist
Peterburi Kammerooper – professionaalne riigiteater, mis on tuntud
nii Venemaal kui ka mujal maailmas
ning mille lavastusi on rohkelt pärjatud Venemaa teatriauhindadega
Kuldne Mask ja Kuldne Sofitt.
Saaremaal jõuavad publikuni
Gounot’ „Faust“, Rossini „Sevilla
habemeajaja“, Donizetti „Lucia Di
Lammermoor“ ja Puccini „Madama
Butterfly“.
Aleksandrov ei varjagi, et mõtestab
muusikateatrit oma kolleegidest teisiti. Nii näiteks loobus ta „Lucia Di
Lammermooris“ autentsetest ajaloolistest kostüümidest ning tõi lavale
hoopis goodid ja emod. „Headest peredest rikkad võsukesed, kes põgenevad mitte nälja, vaid just liigsöömise
eest. Lugu kaasaegsest tüdrukust,
kes hülgab oma pere, sest ta ei suuda
rohkem välja kannatada edukultust.
See on ju kaasaegne teema,“ on ta
selgitanud.
„Lisaks need gootide nahkriided,
metallpandlad ja needid – kaasaegsete inimeste arusaam ilust. Üldse olen
veendunud selles, et igas lavastuses
peab olema mingi element, mis päriselt väljendab ilu ja esteetikat. Seda ei
tohi publikult ära võtta! Publik tuleb

KOMMENTAAR

S

aaremaa Ooperipäevade puhul on
tegemist kogu Eesti mõistes kultuuri
tippsündmusega, rääkimata siis Saaremaa kontekstist. On suur au ja privileeg
võõrustada sellist sündmust meie oma

Peterburi Kammerooperi „Lucia Di Lammermoor“ on lugu kaasaegsest tüdrukust, kes
hülgab oma pere, sest ta ei suuda rohkem välja kannatada edukultust.

ooperisse ja teatrisse kui võlumaailma, vaatama midagi sellist, mida
igapäevases elus ei näe,“ on lavastaja
öelnud.
Suursugune punkt Ain Angerilt
O op er ip äe vadele p aneb suursuguse punkti Saaremaal sirgunud
ooperitipu Ain Angeri gala, millega
tähistame tema hiljutist juubelisünnipäeva. „Ain Anger on üks kaasaja
vägevamaid basse, hinnatud
Wagneri-laulja ning nõutud nii saksa,
itaalia kui ka vene ooperite peaosatäitja. Ennekõike on ta aga saarlane
ja on suur au pidada tema sünnipäevapidu koos kodupublikuga,“
sõnas Saaremaa ooperipäevi vedava
Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.
Muide, ise jääb Anger enda rahvusvahelisest edust rääkides alati tagasihoidlikuks. Näiteks hiljuti Klassikaraadiole antud sünnipäevausutluses
ütles ta nii: „Ma olen lihtne Saaremaa poiss, kes on leidnud ühe asja,
mis meeldib – see on laulmine. Olen
lasknud end sellest muusikast, mis
elu ja töö mulle annab, lihtsalt kaasa
tõmmata.“
Koos vaimustava Ain Angeriga
astuvad lossihoovis üles bariton Egils
Siliņš (Läti Rahvusooper), sopranid

Mirjam Mesak (Müncheni Riigiooper) ja Aile Asszonyi, metsosopran Monika-Evelin Liiv (Londoni
Kuninglik Ooper) ja bass Pablo
Balakin (Rahvusooper Estonia),
Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit
dirigeerib Olari Elts.
Peale ooperiõhtute toimub ka
armastatud Opera Royal, mõnusat
muusikat täis kesköösalong. Tänavu mängib tantsuks Lauri Liiv
Swing Band koosseisus Lauri Liiv,
Jürmo Eespere (klahvpillid), Martin
Kuusik (saksofon), Markus Anthony
Eermann (saksofon), Madis
Arvisto (kitarr), Jason Hunter (trompet), Raimond Mägi (basskitarr),
Dmitri Nikolajevski (trummid) ja
Otto-Karl Vendt (helirežii). Salongi uksed avatakse kell 23 ja programm algab pärast ooperietenduse
lõppu.
Saaremaa ooperipäevad toimuvad Kuressaare lossihoovis 20.–24.
juulil, peatoetaja on Olerex, avaetendust „Faust“ toetab BLRT ja
Ain Angeri juubeligalat Selver.
Suurpidu toetab ka Saaremaa vald.
Vaata lisa: www.saaremaaopera.
com.

kodusaarel ja on väga hea meel, et selline maailma tipptase tuuakse meile koju
kätte.
Mikk Tuisk
vallavanem

SAAREMAA OOPERIPÄEVAD 2021
20.-24.juuli 2021
T 20.07. 20.00
Gh. Gounot „FAUST
K 21.07. 20.00
G. Rossini “SEVILLA HABEMEAJAJA”
N 22.07. 20.00
G. Donizetti „LUCIA DI LAMMERMOOR“
R 23.07. 20.00
G. Puccini „MADAMA BUTTERFLY“
R 23.07. 23.30
Kesköösalong OPERA ROYAL
Lauri Liiv Swing Band

L 24.07. 20.00
AIN ANGERI JUUBELIGALA
L 24.07. 23.00
Kesköösalong OPERA ROYAL
Lauri Liiv Swing Band

Peterburi Kammerteater, kunstiline juht Juri Aleksandrov
Lisainfo ja piletid: saaremaaopera.com

Eesti Kontsert

Merepäevad – nädal täis melu ja head muusikat

K

ahekümne viiendad Kuressaare
Merepäevad toimuvad sel aastal täies hiilguses 2.–7. augustil
Saaremaa väikesadamates, Kuressaare
lossihoovis ja Raiekivi säärel.
2021. aasta Kuressaare Merepäevad saavad alguse maalilistest Saaremaa väikesadamatest – Atla, Soela,
Kungla ja Valmeranna. 2.–5. augustil
mängitakse neis kaunites mereäärsetes kohtades muusikat, tantsitakse
ja nauditakse meremelu ning seltskonda.
Meie esimene kohtumispaik on
2. augustil Lümanda külje all asuvas
Atla sadamas, mis on olnud ajalooliselt kauaaegne kalasadam ja omal
ajal ka tulelaevade talvituskohaks.
Peaesinejaks Marko Matvere ja Peep
Raun kavaga „Mulle meeldib maa“.
Atlast liigume edasi Soela sadama
seltsi poolt taastatud kaunisse Soela
sadamasse. Seal on 3. augusti õhtul
peaesinejaks Lindpriid koosseisus isa
ja poeg Kaldad ning Toomas Lunge.
Pärast seda õhtut sõuame juba
järgmisel päeval, 4. augustil Kõrkvere külas asuvasse Valmeranna
sadamasse, kus esineb Võrumaalt
pärit laulja, viiulimängija ja pianist
Kait Tamra.
Sadamakontsertide tiiru lõpetame Puuluubi esinemisega Saaremaa
lõunarannikul Kõiguste sadamas
5. augustil. Enne peaesinejaid lahutavad meelt kohalikud taidlejad – kus
lauljad, kus tantsijad.
Meiega koos sõidab kõik neli sadamat kaasa Saaremaa Vabatahtlik
Merepääste oma viie päästekaatriga.
Iga sadama akvatooriumis toimuvad
ennetuse päästesündmused ja saab
tutvuda päästevarustusega. Saaremaa

2020. aasta Kuressaare Merepäevadel esines võimsa videomapping‘u saatel
Trad.Attack! FOTO: Valmar Voolaid

Vabatahtliku Merepääste toetajatele
toimuvad väljasõidud päästekaatritega. Toetada on võimalik kõigil!
Vapilaev Admiral
Cowani tervitamine
Nädala lõpus 6. ja 7. augustil kohtume Kuressaare Merepäevade
põhipäevadel Raiekivi säärel ja
Kuressaare lossihoovis. Sel aastal
toimub laada- ja meremelu Raiekivi säärel ning tasulised kontserdid
on Kuressaare lossihoovis. Toimub
ka traditsiooniline vapilaev Admiral
Cowani tervitamine. Igal aastal antakse tunnustus vapilaeva ajateenijale, kes Saaremaaga seotud. Ka sel
aastal tuleb Cowan Roomassaarde
kohale ja kõigil huvilistel on võimalik vapilaeva külastada ja sadamasse
saabumisel tervitama tulla.

Raiekivi säärel on mõlemal päeval
suurejooneline laat, haakriku laat,
messiala ja lastele ning ka täiskasvanutele mitmeid sportlikke väljakutseid. Laadalaval kuuleb lõõtsamuusikat, esinevad Iivo Miil, Leana
Vapper & Dhoore ning Kulno Malva.
Tantsu keerutavad Piiprellid ja
Tantsusarvikud, oma etteaste teeb
Kuressaare Linnaorkester.
Spordiprogrammist leiab tegevusi
nii lastele kui täiskasvanutele, nii
vees kui maismaal. On nii osalemisrõõmu kui ka võistlusmomenti. Raiekivi säärele ootame teid kõiki reedel
alates kell 12 ja laupäeval juba kell 10,
mõlemal päeval kestab programm
kuni kella kuueni õhtul.
Pärast seda liigume edasi Kuressaare lossihoovi, kus toimuvad
Kuressaare Merepäevade põhikont-

serdid. Reedel esinevad Eesti esimene
tõeline sinisilmse souli viljeleja Rita
Ray ja Eesti funk-soul-disko kollektiiv Lexsoul Dancemachine. Laupäevase õhtupooliku tõmbab käima
vastupandamatu positiivse energiaga laetud Daniel Levi, kelle kõlapildis tuksuvad maitsekalt souli, roki,
funk’i ja R’n’B elemendid, mis publiku kiirelt kaasa haaravad.
2 5 . Ku re ss a are Me re p ä e v a d
lõpetab elektroonilise indie-muusika
artist NOËP. Mõlemal õhtul võimas
videomapping! Piletid ja passid eriti
soodsa hinnaga saadaval Piletilevist.
Melu kandub üle ka Kuressaare
jahisadamasse, kus laupäeval,
7. augustil toimub Saaremaa Merispordi Seltsi traditsiooniline Vanade
Kalade võistlus. Optimistidel võtavad
mõõtu täiseas mehed laias vanuseskaalas.
Müügi- ja meluala
Raiekivi säärel
Laada- ja melualal leiab sel korral
eksponente, kelle jaoks on südamelähedane jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik elustiil. Ikka rohelisema saare ja elu suunas. Kohal on Pernova
Hariduskeskus oma „Hoia merd“
teematelgiga – pakutakse tegevust
lastele, sätitakse üles teemakohane
välinäitus.
Samal teemal tegeletakse ka
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse
telgis, mis teeb koostööd Uuskasutuskeskusega. Laadal on palju huvitavaid käsitööpakkujaid:
käsitöölandid, nahatooted, vilditud
tooted, palju huvitavat keraamikat
ja gobeläänkangatooted. Esindatud
on looduskosmeetika ja loodusme-

ditsiini pakkujad. Kohal on ka mitmed linaste riiete pakkujad ja näiteks
redisainitud teksa meister. Peipsi
äärest tuuakse ka kala ja sibulat.
Suure ostlemise vaheajal saab janu
kustutada erinevate käsitööõllede ja
smuutidega.
Mõttekoja rikastavad
arutelud ja lasteetendus
Mõttekojas plaanime sel aastal arutleda merekaitse teemadel ja seda
ennekõike nende inimeste pilgu läbi,
kes Eesti kaitsmise nimel igapäevaselt tööd teevad.
Pehmematest teemadest on laual
„Meri ja armastus“ ehk romantika
maailmameredel ja sadamates. Seda
nii meremeeste, kirjanike kui teiste
põnevate persoonide silmade läbi.
Mõttekojasse ootame ka lapsi, sest
reedel ja laupäeval kell 11 mängitakse seal lastelavastust „Topo-Ropo“.
Topo-Ropo on plastiliinist nukk, kes
asub seiklema nii mere põhjas kui
vee peal, nii idas kui läänes, nii põhjas kui lõunas, nii Maa peal kui Kuul.
„Topo-Ropo“ on seikluslik lugu
sõbraks saamisest ning inimeseks
olemisest. Autor Heljo Mänd ja
lavastaja ja dramaturg Karl Sakrits
(Eesti Noorsooteater), laval Mihkel
Tikerpalu (Eesti Noorsooteater).
Tegu on lavastusega vanusele alates
4. eluaastast ja etenduse pikkus on 40
minutit.
Kuressaare Merepäevad on aastatega kujunenud üheks Saaremaa
suurimaks koguperefestivaliks, kus
jagub tegevust kõigile. Kohtumiseni
Kuressaare Merepäevadel!
Merike Lipu
Kuressaare Kultuurivara turundusjuht
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Augustis õnnitleme maakonna
väärikaid pulmapaare
Nii nagu eelmisel aastal, toimub Kuressaare Laurentiuse
kirikus teemant- ja kuldpulmapaaride õnnitlemine augusti
ehk lõikuskuu 11. päeval algusega kell 14.
Saaremaa vallavalitsus saadab juulikuus kutsed ümmarguse abielujuubelini jõudnud paaridele, kes elavad või kelle
sissekirjutus on Saare maakonnas. Õnnitleme paare, kes abiellusid 60 või 50 aastat tagasi. Teemantpaare on 20 ja kuldpaare 60.
Abiellumine ehk oma edasise elu sidumine inimesega,
keda armastad, on tähtis otsus, kuna see mõjutab ja muudab
meie tulevikku. Traditsiooniline abielu on ühe mehe ja ühe
naise lepinguline suhe ühiste eesmärkide ja väärtuste alusel.
Kristliku tähenduse kohaselt rajaneb mehe ja naise vaheline
abielu loomises seatud korral. Jumal lõi inimese meheks ja
naiseks ja asetas nad elama teineteise kõrvale ja vastastikuses armastuses (1Ms 1:27–28,31). Abielu on abikaasadele nii
Jumala kingitus kui ka ülesanne, milles mees ja naine annavad teineteisele ainuõiguse teineteist toetada ja teenida, elada
korrastatud seksuaalelu ja kasvatada üheskoos järglasi.
Kiriklikul abielu sõlmimisel tõotavad mees ja naine teineteist armastada ja austada kuni elu lõpuni. Abielu püsimine ja õnn rajanevad abikaasade vastastikusel ennastsalgaval
armastusel, mõistmisel, teenimisel, andestusel ja meeleparandusel.
Kuna abielu on ideaalis eluaegne leping, siis ei ole põhjust
arvata, et see ei võiks vastu pidada viiskümmend ja enam aastat. Abielu sotsiaalsed, vaimsed ja psühholoogilised sidemed
tugevnevad ajapikku, kuna selleks ajaks on koos nii mõndagi
läbi elatud. Kui abielu aluseks on ennekõike armastus, on see
enamat kui ainult ihalus – kestev kirg, kaaslus, hoolimine ja
pühendumine võivad aastate jooksul püsida ja kasvada.
Neljandal ja viiendal kümnendil kehtivad abielus samad
põhimõtted kui algusaastatel. Väljakutsed võivad erineda,
kuid põhimõtted jäävad samaks. Nooruses külvatud seemned hakkavad alles küpses eas vilja kandma. Töö, mida tehti
eriarvamuste, parema suhtlemise ja eri rollide ühitamiseks,
näitavad oma vilju aastate pärast. Samas ka lahendamata
probleemid võivad kerkida just sellel eluperioodil suurema
teravusega päevakorrale.
Abielu ei saa võtta kunagi iseenesestmõistetavana. Oma
abikaasat tuleb hinnata. Abielu on meile antud elu ülesandena, millega tuleb toime tulla. Seda võib mõista ka au küsimusena. Ka rasketel hetkedel tuleb end kokku võtta ja otsustada,
et saadakse hakkama.
Väärikate abielupaaride olemasolu on eeskujuks ja julgustuseks noorematele. Tunnistagem, et nähes hallipäist vanapaari, kes on olnud teineteisele ustavad ja veel nüüdki teineteist toetavad, on soe ja südamlik vaatepilt. Nemad on meie
tegelikud eeskujud, keda tuleks austada ja kellelt õppida.
11. augustil kogunetakse Laurentiuse kirikusse kl 13.30–
14.00, mille ajal mängib orelimuusika. Sündmusele on oodatud ka kutsutute lähemad pereliikmed.
Koosviibimise alguses kuulatakse kiriku ja Saaremaa valla
tervitust ning kõlab päevakohane muusika.
Teemant- ja kuldpulmapaarid saavad vallalt tunnustuseks
tänukirja oma abielutunnistuse koopiaga.
Kohe pärast õnnitlemist tehakse paarist pilt ning sündmuse lõpus toimub ühispildi tegemine. Pidulikule koosviibimisele kirikus järgneb kohvilaud kultuurikeskuse saalis.
Saaremaa vallavalitsus palub teemant- ja kuldpulmapaaridel, kelle abielu on registreeritud väljaspool Saare maakonda,
kuid kes elavad Saaremaal ja soovivad samuti osaleda väärikate pulmapaaride austamise päeval, anda endast ja osalemise
soovist teada vallavalitsuse üldtelefonil 452 5000 või e-kirjaga
aadressile vald@saaremaavald.ee.
Anti Toplaan
Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja
EELK Saarte praost
Tuntumaid abielujuubeleid kutsutakse
järgmiste nimedega:
25 – hõbepulm; 30 – pärlpulm; 35 – korallpulm; 40 – rubiinpulm; 45 – safiirpulm; 50 – kuldpulm; 55 – smaragdpulm;
60 – teemantpulm; 65 – kroonijuveelipulm; 70 – raudpulm;
75 – briljantpulm; 80 – plaatinapulm.

Püha kihelkonna päev 25. juulil

Kiriku- ja kihelkonna esmamainimise 572. aastapäev
Kell 12 kihelkonnapäeva algus Püha kiriku Tõllakuuri esisel lipuväljakul.
Disc-golfi turniiri algus (Püha kihelkonna karikas), suundutakse edasi avastusraja parklasse. Info ja registreerimine
Urmas Nõgu, tel 5297276.
Pihtla pritsumehed (tuletõrjeauto ja esitlused, Tiit Rettau).
Rütmipillid (Karlis ja Kristi Saar).
Kell 13 kultuurilooline ringkäik Püha vanal ja uuel kalmistul koos muinsuskaitsja Madis Nõmmega. Kogunemine
Tõllakuuri ees.
Kell 13.30 laste ja perede jumalateenistus kirikus.
Kell 14.30 kihelkonna disc-golfi auhinna või karika üleandmine turniiri võitjale.
Kell 14.35 palverändurite tervitamine ja sõnavõtud
(Jaakobitee juubeliaasta Saaremaa 3-päevane palverännak
Kuivastu–Püha. Lähem info ja registreerimine Tiina Ool, tel
5342 7096).
Kell 15 kiriku ja kihelkonna esmamainimise 572. aastapäeva jumalateenistus. Teenivad Anti Toplaan ja Markus von
Martens.
Kell 16.30 kirikukohvilaud Tõllakuuri sees ja ees.
Kell 17.15 kirikukontsert (tasuta).

Nasva alevikuvanem Piret Kuldsaar, Airika Käsper ja Piia Käesel Vabaõhumuuseumis Aasta küla tunnustusüritusel. FOTO: Meeli Küttim

Nasva kuulsus käib kuuni

E

esti külaelu on saanud uue tunnuslaulu võrra rikkamaks. Laul „Küla
elab“ on pühendatud kõikidele meie
küladele ja inimestele, kes külades elavad
ja toimetavad. See laul kõlas uhkelt külade suurpäeval Eesti Vabaõhumuuseumis,
kuhu kõik Aasta küla 2021 nominendid
olid kokku kutsutud. Aasta küla tiitel läks
seekord Harjumaale, Viskla tegusatele
inimestele.
Aasta küla konkursil on kaks kohta,
esimene ja teine. Võidab parim ja teiseks
jäävad kõik teised, kes konkursist osa

võtavad. Tähtis ei ole võit, vaid peamine
on osavõtt. Nasva tõi koju ühe preemiatest – Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) preemia, milleks on korvitäis
Eesti külade häid maitseid, ning Nasva
klubi sai Eesti Puitmajade Liidu preemia
kui kõige silmapaistvam uus puitmaja.
Saaremaa vald õnnitles ja tänas hääde
sõnade ja lillekimbuga Nasva alevikku,
Ave Nahkuri maalitud seinaplaat jääb
kaunistama Nasva klubi. Seal on kirjas:
Nasva kuulsus käib kuuni. Nii see on.
Suur aitäh igale nasvakale olemast ja

toimetamast oma Nasval ning edukatele
ettevõtetele tegutsemast ja loomast uut
tõusvat Nasvat. Nasva kuulsus käib kuuni
ja tagasi!
Eesti Külaliikumine Kodukant valib
aasta küla üheksandat korda. Iga maakond esitab oma parima küla konkursile
iga kahe aasta tagant. Aasta külaks pürgimine annab külale hindamatu kogemuse
ja toob tuntuse nii oma maakonnas kui
ka kaugemal. 2015. aastal tõi Leedri küla
koju Aasta küla väärtusliku tiitli.
Reet Viira

Saarte aiad avavad end taas
J
uba üheksandat korda saame üle
maakonna juulikuu esimesel pühapäeval külastada kauneid kodusid ja
elustiiliaedu.
Vabariigi Presidendi poolt „Eesti Kaunis Kodu 2020“ konkursil tunnustatud
ning konkursist osa võtnud aiad on kõigile tulijatele avatud pühapäeval, 4. juulil
kell 10–18. Tule ja avasta meie parimaid
kodukaunistajaid!

Nüüd on avatud ka Kuressaare aiad
Suur-Sadama 7 asuv perekond Koppelite
aed kutsub vaatama ja mõtteid vahetama
muinsuskaitse valude ja võlude üle.
Kunstiinimestele teada-tuntud maja,
Vallimaa 15 asuva nn Haamerite maja
omanikud Tõnis Kipper ja Andrus Unger
võõrustavad lahkelt koos teatrikohvikuga
„Remarque“ kõiki aiahuvilisi. Külastajatele lubatakse nii taime- kui ka maitseelamusi. Aias on leitud taimedele parimad kohad kasvamiseks. Lisaks on skulptuure ja mõnusaid lebotamise kohti. Üks
ütlemata rõõmus roheline oaas keset
Kuressaaret!
Lisaks Kuressaarele on Saaremaal
Karalas avatud perekond Maastiku Mardi
talu Liliani lilleaed, kus Lillekohvikus on
ka kõik koogid end lille löönud. Kaunile lilleaiale lisaks on lastel võimalik näha
põnevaid kodulinde ja küülikuid.
Paljud aiainimesed on tee leidnud meie
kroonijuveeli, Fööniksi aeda Jaagu tallu
Ariste külas. Jelene Sakeli aias on kõike
ülivõrdes – lilli, värve, vorme, skulptuure,
head atmosfääri. Selle imelise aia on loonud töökas pere rõõmuks endale ja vaatamiseks teistele. Et juttu jätkuks kauemaks, on avatud Talukaffe oma parimate
hõrgutistega.
Anne Kana ja Aivar Sargi Pärliaed
Toomalõukal koos Merekohviku ja
Meelis Mereäärega annavad merelaulude
ja juttude vahele nii maitse- kui ka hingekosutust. Lisaks näitab perenaine oma
peent käsitööd.
Kurisoo ja Tohvri taluaiad on täis
vanaemade aegseid lilli. Nii kui õdedele kombeks, on aiad põnevad, kuid tänu
ühe aia liigveele ja teise aia liivasusele, on
taimeaiad erinevad. Kurisool tegutseb ka
vahva Laste Wahvlikohvik ning lastel on

Lilian ja Mart Maastiku Mardi talu Liliani lilleaed Karala külas. FOTO: Kalmer Saar

võimalik uudistada paljusid taluloomi
ja -linde. Peent käsitööd harrastav
Tohvri talu perenaine Pille Tänak toob
oma kambrist välja kangastelgedel kootud vaibad ja kotid.
Kooskõlas esivanemate looduga
Perekond Kallase Nooda elustiili kodu
Aaviku külas elab ja toimetab tasakaalus
looduse- ja esivanemate poolt pea sada
aastat tagasi looduga – kastanite, õunapuude, sirelite ja kadakatega. Aias on aukohal vanad taluaia lilled, kes saavad läbi
ka moodsamate sugulastega. Külalised
saavad osa ahjusoojast leivast, sepikust ja
Nooda köögis valminud leivakõrvasest.
Ei unustata ka soojal ilmal keldrist välja
toomata meemõdu.
Rannametsa dendraarium Vintri
külas ootab oma Rannametsa tallu paljude põnevate ja eksootiliste taimede huvilisi. Ringkäigul saame tutvuda erinevate
vahtrate, kuuskede, mändide, magnooliate, küpresside ja muude eksootidega.
Maitsev aiakohvik turgutab väsinud teelist.
Ohessaare Tuulik ja rannakohvik koos
Mall Kivimaaga on kui pidu maailma
äärel. Nii hunnituid vaateid merele, kiviränkasid, kadakaid ja loolilleniite ei ole
veel kusagil kohatud. Seal veerel aeg peatub.
Saare maakonna Aasta Küla 2021
Nasva alevik on lisaks jõele ja lestale kuulus ka kaunite ja hoolitsetud koduaedade
poolest. Alevikus perekond Soidla Ülejõe

17 asuv kaunis koduaed on kodukaunistamise liikumise kuldvaramusse ennast
sisse kirjutanud kahel korral, olles 2004. ja
2019. aastal saanud Vabariigi Presidendi
tunnustuse. Seal on, mida vaadata. Perenaine teab oma taimede nimesid peast ja
mäletab, millal keegi on istutatud. Peremees teab palju rääkida veesilmade ja aia
kandvate ehitiste rajamistest.
Ei saa me Muhumaata
Vabariigi Presidendi „Kaunis Kodu 2020“
laureaat Sarapiku talu Sireli aed Viira
külas ei oota ainult sirelite ajal tulijaid.
Seal saab kauneid vaateid nautida nii Liiva linna poole kui ka aia enda erinevatesse soppidesse vaadates. On põnevaid
kivistisi ja roose, liiliaid ning vahvaid
skulptuure.
Kuid ega teised Muhu aiad saa jääda
tähelepanuta. Portselaniaed koos Riima
Randviiriga ning Sulev Vahtra ja Marget
Tafeli Vahtra 7 TUULE aed ei vaja enam
tutvustamist. Aiamekaks ristitud elustiili
loojad ootavad avali südamega oma aeda
külastama.
Mõlemad aiad on täis keraamikat ja
portselani, aiakujunduse õpet ja taimetarkust, lisaks saab maitsvaid kooke ja
Muhu Jäätise Wabriku karastavat kosutust.
Tule ja avasta meie maakonna pärle!
Reet Viira
Kaunis Kodu maakonna
komisjoni eestvedaja

1. juuli 2021
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LUGEJA KÜSIB
Miks Kuressaare lossikraavist ei tohi kala
püüda?
Bert Holm
keskkonnaosakonna juhataja

Lossikraavi on osa kalu sisse ostetud põhjusel,
et need sööksid vähemaks lossikraavis vohavat
taimestikku. Kuna õng ei tee vahet, kas tegu on
tavalise kogre või spetsiaalselt vallikraavi heakorda hoidma soetatud teist liiki kaladega, siis
selle pärast ei ole kalapüük vallikraavis lubatud.
Kust leian infot Saaremaa suvesündmuste
kohta?
Evelin Mesila
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

FOTO: freepik.com

Mida saab teha lähisuhtevägivalla ohver? 3. lugu

L

ähisuhtevägivalla ohver peaks kindlasti
otsima abi. Ta peab teadma, et ta ei ole
oma murega üksi.
Ohvriabi kriisitelefon 116 006 alustas tööd
jaanuaris 2019. Annab kiiret abi inimesele,
kes on langenud süüteo, hooletuse või halva
kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist,
vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on
tagatud ööpäevaringselt. Helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse
eesti, vene ja inglise keeles.
Kui helistada ei ole võimalik või kui inimene ei soovi telefoni teel enda murest
rääkida, saab pöörduda abi saamiseks ka
www.palunabi.ee lehele, kus ohver saab nõu
ja abi küsida veebivestluse kaudu. Ka ohvrite
veebinõustamine töötab ööpäevaringselt ja
kolmes keeles.
Välismaalt saab Eesti ohvriabi kriisitelefoni
kätte numbril +372 614 7393. Ohvriabi telefonile on igakuiselt u 450 pöördumist (kõned ja
vestlused kokku).
Vägivallast loobumise tugiliin 660 6077
alustas maist 2020. Tööpäeviti kl 10–16, helistamine tavatariifiga, võimalus pöörduda
e-posti teel: tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.
ee. Võimalus on pöörduda anonüümselt, kuid
kui kõne käigus selgub hädaohu olukord, siis
edastab nõustaja info numbrile 112. Nõustamine on eesti, vene ja inglise keeles. Aasta
jooksul on tugiliini poole pöördutud 1168
korda.
Tugiliin pakub esmast nõustamist nii telefoni teel kui silmast silma või Skype kohtumiste
teel ning suunab kliendi vajadusel edasi
partnerite juurde individuaalse nõustamise
jätkamiseks või grupiprogrammi. 76% seni
tugiliini poole pöördujatest on olnud vägivalda toime pannud inimesed, 11% lähedased
ja 10% nõustamiseks pöördunud spetsialistid.
Tugiliinil on olemas piirkondlikud nõustajad nii Põhja, Lõuna kui ka värskelt Lääne
piirkonnas. Lääne piirkonna nõustaja Signe
Uustal asub igapäevaselt Pärnu PPA hoones,
kuid liigub kliendikohtumisteks, kuhu vaja.
Signel on pikaajaline vägivaldsete inimestega
töötamise ja sotsiaalprogrammide läbiviimise
kogemus.
Lasteabi telefon 116 111 alustas tööd
1. jaanuarist 2009. Lastega seotud küsimuste
ja murede lahendamine, nõustamine 24/7.
Helistajale tasuta ja mobiiltelefonilt saab
helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas. Abi
osutatakse eesti, vene ja inglise keeles. Võimalus on pöörduda anonüümselt, kuid kui
kõne käigus selgub, et mõni laps on hädaohus,
tegutsetakse vastavalt.
Kui helistada ei soovita, saab nõu küsida
ka interneti teel kirjutades, kasutades selleks
kas www.lasteabi.ee veebivestluse või e-kirja
võimalust info@lasteabi.ee. Olemas on ka
Lasteabi mobiiliäpp. Välismaalt helistades tel
+372 600 4434.
Saaremaa Naiste Tugikeskuse telefon on
5309 8919. Kui oled langenud naistevastase
vägivalla ohvriks, siis pakuvad naiste tugikeskused sulle ja sinu lastele abi ja toetust erinevate teenustega. Pakutakse esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist,
vajadusel psühholoogilist nõustamist, juriidilist nõustamist ja turvalist ajutist majutust.
Esmane kriisinõustamine ning turvaline ma-

jutus on kättesaadav ööpäevaringselt. Naiste
tugikeskuse teenust osutatakse ohvrile tasuta.
Hädaabinumber 112. Kui tunned, et sina
või sinu lapsed on vahetus ohus, helista politseisse. Politsei reageerib igale väljakutsele. Kui
avalikustad vägivallatseja teod, võib lahendiks
olla kriminaalasja alustamine ja süüdlase
karistamine. Kannatanule on menetluse kõrval toeks Ohvriabi.
Abi on võimalik saada ka veebikonstaablitelt. Nad vastavad inimeste interneti teel
saadetud kirjadele ja küsimustele. Veebikonstaablite kontaktid leiate aadressilt www.politsei.ee/et/veebikonstaablid.
Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad.
Nemad kuulavad su mure ära ja annavad nõu,
mida edasi teha. Pöörduda tuleks oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.
Lähisuhtevägivalla ohver saab taotleda
lähenemiskeeldu ründajale, kui on reaalne
oht tema elule ja tervisele. Lähenemiskeeld
võib olla ajutine (kriminaalmenetluse ajaks)
või pikaajaline (kuni 3 aastat).

Lähenemiskeeld saab kehtestada
ka prokuratuuri määrusega
Alates 2020. aasta maist võib edasilükkamatul juhul lähenemiskeelu kehtestada
prokuratuuri määrusega. Sellisel juhul teatab
prokuratuur lähenemiskeelu kehtestamisest
kahe tööpäeva jooksul kohtule, kes otsustab
kannatanu nõusolekut arvesse võttes lähenemiskeelu lubatavaks tunnistamise. Ajutist
lähenemiskeeldu kohaldatakse kahtlustatavale või süüdistatavale kannatanu nõusolekul.
See seadusemuudatus jõustus 7. mail 2020.
Kõige esimene määrus tehti kaks nädalat pärast seadusemuudatuse jõustumist just Saaremaa prokuröri Rainer Amuri poolt. 2020.
aastal kasutati ajutist lähenemiskeeldu kokku
44 korral, aktiivsemalt Lõuna ja Viru Ringkonnaprokuratuuris (vastavalt 17 ja 19 korral).
Kahtlustataval või süüdistataval võib keelata kohtu määratud paikades viibimise, kohtu määratud isikutele lähenemise ja nendega suhtlemise. Isikuid, kes lähenemiskeeldu
rikuvad, on võimalik karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. 2020.
aastal registreeriti Eestis 79 lähenemiskeelu
rikkumise kuritegu. Seejuures on kriminaalkorras karistatav nii ajutise kui kohtuotsusega
seatud kuni 3-aastase lähenemiskeelu rikkumine ja seda ka juhul, kui lähenemiskeelu on
seadnud tsiviilkohus. Lähenemiskeelu rikkumine on karistatav juhul, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale või
kui rikkumine on korduv.
Kui vägivallatseja ja ohver
elavad ühe katuse all
Lähenemiskeelde kohaldatakse praktikas
tegelikult kahjuks liiga vähe, sest üldjuhul
elavad vägivallatseja ja ohver sama katuse all ning ohver on pidevalt vägivallatseja
mõjusfääris, mistõttu ta ei pöördu palvega
menetleja poole, et lähenemiskeeldu kohaldada. Siin mängivad rolli ka majanduslik
sõltuvus vägivallatsejast ning ühised lapsed.
Tegemist on mõttemalliga, mida tuleb muuta,
sest vägivallatseja eest tuleb kaitsta nii ennast
kui ka lapsi, sest pideva vägivalla sees elamine
kahjustab pikemas perspektiivis ohvrite ning

nende laste füüsilist ja psüühilist tervist.
Seadusest tuleneb, et lähenemiskeeldu saab
aga kohaldada vaid ohvri nõusolekul ehk vastu ohvri tahtmist menetleja seda teha ei saa.
Seega on ülimalt oluline võtta vastu otsus ja
astuda esimene samm vägivallavaba elu suunas ning selles aitavad ohvrit nii tugiteenused
kui menetleja.
Lähenemiskeelu kohaldamise tagajärjel
on võimalik keelata vägivallatsejal tulla enda
koju, helistada/kirjutada ohvrile, läheneda
ohvrile füüsiliselt jms. Ka Saaremaal esimese
ajutise lähenemiskeelu kohaldamisel oli ohver
väga tubli ning julges teha selle sammu, et astuda vägivallast välja. Lõpuks kui vägivallatseja ei tohtinudki võtta ühendust ega oma koju
minna, sai ka vägivallatseja aru, et on eksinud
ning hakkas ka ise abi otsima, mis ongi üks
selle meetme eesmärke. Peamine eesmärk on
kaitsta ohvrit, kuid teine eesmärk on mõjutada vägivallatsejat aru saama oma tegude sisust
ning probleemidest.

Politseil on õigus
kohaldada viibimiskeeldu
Politseil on õigus kohaldada korrakaitseseaduse alusel viibimiskeeldu ka ilma kriminaalmenetluseta. Politsei võib ajutiselt keelata isiku viibimise teatud isiku läheduses või teatud
kohas, kohustada teda selle isiku lähedusest
või sellest kohast lahkuma või isikule või kohale teatud kaugusele lähenemisest hoiduma
järgmistel juhtudel:
1) isiku elu või tervist ähvardava vahetu ohu
korral;
2) ülekaaluka avaliku huvi kaitseks;
3) kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või
tõrjumiseks;
4) kaitstava isiku või valvatava objekti ohutuse tagamiseks;
5) süüteomenetluse läbiviimise tagamiseks
või
6) riikliku järelevalve meetme kohaldamise
tagamiseks.
Viibimiskeeldu võib kohaldada reeglina
kuni 12 tunniks, prefekti loal ka kauemaks.
Saaremaal kohaldati viibimiskeeldu lähisuhtevägivallaga seotud juhtumite puhul
2020. aastal viiel korral.
Seega on lähisuhtevägivalla ohvril mitmeid valikuid, kuhu pöörduda abi saamiseks,
millist abi kasutada, kuidas ja milliseid oma
õigusi kasutada. Paljud ohvrid avalikustavad
lähisuhtevägivalla alles siis, kui see on kestnud pikka aega, kuid kannatada ei ole mõtet.
Pöördu abi saamiseks politsei, sotsiaaltöötaja
või ohvriabitöötaja poole kohe, kui sind on
ähvardatud või rünnatud.
Karin Talviste, riigiprokurör
Rainer Amur, ringkonnaprokurör
Riina Allik, Saaremaa Vallavalitsuse
tervisedenduse peaspetsialist

Artiklite kirjutamisel on kasutatud Sotsiaalkindlustusameti, PPA ja prokuratuuri infotekste ja statistikat ning Justiitsministeeriumi poolt
väljaantavat 2020. a kuritegevuse statistikat.
Loe ka teisi sama sarja lugusid: „Mis on perevägivald seaduse keeles“, Saaremaa Teataja, 20.
mai 2021; „Mida tähendab lähisuhtevägivald“,
Saaremaa Teataja, 4. märts 2021.

Saaremaa suvesündmuste kohta leiab infot
saare.events kodulehelt – hea ja asjakohane
ülevaade Saaremaal, Muhumaal ja Ruhnus
toimuvatest kultuuri- ja spordisündmustest
ning huvitegevustest. Sündmuste menüüst saab
valida üritusega seonduva filtri, nt valdkond,
sihtrühm, pileti hind ja kuupäev, mille põhjal
kuvatakse väljavalitud sündmused esilehele.
Sündmuste lehelt saab ühe klikiga ka „Minu
Saaremaa“, „Visit Saaremaa“ ja Saaremaa
valla kodulehekülgedele, mis on samuti headeks
infokanaliteks Saaremaal toimuva leidmiseks.
Ürituse korraldaja saab ise oma ürituse tasuta
sündmuste kalendrisse lisada – tuleb vaid võtta paar minutit ürituse info sisestamiseks, et
teave Saaremaal toimuvatest üritustest jõuaks
võimalikult paljude külastajateni.
Kust saan teada, millises Saaremaa
supelrannas ei ole sinivetikaid või kuhu
ma ei või muudel põhjustel ujuma minna?
Terviseametist vastati, et supluspaikade kohta
leiab infot aadressilt vtiav.sm.ee/?active_tab_
id=SV. Võib minna ka Terviseameti veebilehele
vtiav.sm.ee ning valida ülalt ribalt „Suplusvesi“.

TASUB TEADA
Tasuta õigusabi saab veel
vähemalt kolm aastat
HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga
on tasuta õigusabi pakkunud juba neli aastat
ning selle ajaga on õigusabi saanud 37 000 inimest. Õigusabi antakse 16 suuremas maakonnakeskuses, sh Kuressaares. Nõustamise aeg tuleb eelnevalt registreerida aadressil www.hugo.
legal või helistades telefonile 6 880 400. Valida
saab kolme nõustamisviisi vahel: kontoris juristiga kohtudes, videosilla vahendusel või e-maili
teel.
Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad
inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on
kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on
sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.
Tasuta on esimesed kaks nõustamistundi
ning HUGO kogemus näitab, et esimese kahe
tunniga saavad ka enamlevinud probleemid
lahendatud – keskmine nõustamise aeg on 2,2
tundi. Kui kahest tunnist jääb väheks, saab
juurde veel 3 tundi soodushinnaga 45€/h ning
lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades
saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida
kliendileping ning tasuda ühekordne omaosalustasu 5 eurot, mis tagab inimesele kuni
kalendriaasta lõpuni võimaluse soodustingimustel õigusabi saada. Alaealised on omaosalustasust vabastatud.
HUGO 45 juristi on nelja aastaga abistanud
37 000 inimest üle Eesti ning inimeste peamised
mured on olnud seotud
• võlaõigusega (vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega);
• perekonnaõigusega (elatise, lapse hoolduse
ja vara jagamise probleemid);
• töövaidlustega;
• pärimisasjadega;
• naabrite- ja korteriühistu liikmete vaheliste
vaidlustega;
• suhtlemisel kohalike omavalitsustega.
HUGO meeskond on ehitanud inimeste abistamiseks ka mitmeid õigusroboteid, enamik
neist abistavad inimesi tasuta.
Lisainformatsiooni leiab aadressilt https://
hugo.legal/tasuta-oigusabi/.
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JALGRATTURILE

SPORT
Enduro GP Estonia
toob maailma enduro
tipud Saaremaale

16.–18. juulil toimub Kuressaares esimest korda enduuro maailmameistrivõistluste etapp.
Rohkem kui 150 maailma kiiremat enduurosõitjat ligi 20 riigist selgitavad omavahel parimad üheksas masinaklassis. Geograafilise läheduse ja ala populaarsuse tõttu naaberriikides on
oodata suurt hulka võistlejaid Skandinaaviast.
„Auhinnapoodium tuleb Kuressaare keskväljakule. Võistluskeskus ning stardi- ja finišipaik hakkavad olema Raiekivi säärel, kus viiakse
läbi ka publikukatse,“ ütles Enduro GP Estonia
peakorraldaja Veiko Biene.
Enduro GP Estonia nimeline võistlus on
MM-sarja etapp teist korda. Esimene kord sõideti Eestis maailmameistrivõistluste punktidele
Tallinna ümbruses 2018. aastal. Kogu maailma
tabanud pandeemia tõttu peeti eelmisel aastal Kuressaares ja lähiümbruses enduuro Eesti meistrivõistluste etapp, mille ülesehitus oli
sarnane MM-ile.
Saja osalejaga võistlus oli tõeliselt rahvusvaheline, kuna üle 40 osaleja tuli kohale
Soomest ja Lätist. Teiste seas võistles ka kolmekordne enduuro maailmameister, soomlane
Eero Remes, kes tuli võistluse üldvõitjaks.
Hinnanguliselt tõi sündmus Saaremaale
möödunud aasta suurima ühe üritusega seotud
väliskülaliste hulga ning nii kohalikud ettevõtjad kui ka omavalitsus suhtusid võistlusesse äärmiselt toetavalt ja jäid sellega väga rahule.
„Oli palju keerulisi kurve, mina nautisin sõitu,“ ütles Eero Remes.
„Kiire ja tehniline rada, kus puhkust üldse ei
ole,“ iseloomustas Remese meeskonnakaaslane
Johansson MPE Racingust Priit Biene.
Tänavu juuli keskel Saaremaal toimuv võistlus on maailmameistrivõistluste kalendris
kolmas etapp. Eelnevalt sõideti juunis Portugalis
ja Itaalias. Maailmameistrivõistluste üldliider
on pärast kahte etappi inglane Brad Freeman.
Eestlastest teeb terve hooaja kaasa Priit Biene
(Yamaha, Johansson MPE), kes saavutas
Portugali etapil klassis Open 4T teise koha,
Itaalias aga võitis. Kokkuvõttes on Biene enne
Saaremaa võistlust oma klassi liider.
Lisaks Bienele osaleb mitu eestlast maailma
karikavõistluste arvestuses ainult Saaremaa
võistlusel. Samuti toimub võistlus Eesti sõitjatele kohalikus arvestuses, kuhu on kindlasti
oodata rohket osavõttu nii meilt kui lähiriikidest.
Enduuro on maastikul sõidetav motospordiala, mille klassikaline võistlus kestab kaks päeva. Ühe võistlusringi pikkus on Enduro GP Estonial 55 km, sõiduaeg 2 h 5 min, päevas läbitakse vähemalt kolm ringi. Igal ringil on neli
kiiruskatset. Nii laupäeval kui pühapäeval lõpetab päeva ka veel sama atraktiivne publikukatse, mida sõidetakse ka reedel. Pärast iga ringi
antakse aeg tsiklite putitamiseks.
Kuna katsetelt ülesõidud toimuvad avalikel
teedel ja jälgida tuleb kehtivat liikluseeskirja,
peab enduuromootorratas olema registris arvele võetud ja kindlustatud, samuti peab võistlejal
olema vastava kategooria juhiluba.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
toetab Saaremaal toimuva Enduro GP läbiviimist 64 242 euroga, kokku on võistluste eelarve üle 100 000 euro.
Võistluse korraldajaks on motoklubi Redmoto. Kogu Enduro GP Estonia ettevalmistuse
perioodi on äärmiselt positiivne ja toetav olnud
Saaremaa vald.
Helen Urbanik
Enduro GP Estonia pressiesindaja

Enduro GP Estonia
info publikule

Võistluskeskus ehk paddock: Raiekivi säärel
Auhinnapoodium: Keskväljakul. Siin toimub
reede õhtul võistluse pidulik avamine koos
paraadiga Raiekivi säärelt keskväljakule. Samuti
laupäeva ja pühapäeva õhtul võitjate autasustamine kohe pärast võistluse lõppu.
Publikukatse ehk Super Test: Kuressaare
supelranna läheduses
Krossikatse: Kaarma krossirada
Enduro katse 1: Oriküla rallikrossirada
Enduro katse 2: Vana-Sauvere teel
Üritus on pealtvaatajatele tasuta.
Info võistluse kohta www.endurogpestonia.ee

1. juuli 2021

Uus sõidukiliik – kergliikurid. 8. lugu
Kergliikurid on elektri jõul liikuvad kerged
istekohata sõidukid, mille valmistajakiirus
on maksimaalselt 25 km/h. Kergliikuritega
sõitmist reguleerivad liiklusseaduse muudatused hakkasid kehtima 1. jaanuarist 2021.
Korraga võib kergliikuril sõita üks
inimene ning alla 16-aastane peab sõites
kandma jalgratturikiivrit. Kergliikuritega sõidetakse jalakäijatele ja jalgratturitele
mõeldud teedel ning teeosadel.
Niisiis – kergliikur on ühe inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuv sõiduk,
näiteks elektriline tõukeratas, elektrirula,
tasakaaluliikur, monoratas või muu taoline
istekohata sõiduk.

Turvavarustus
Kergliikuriga sõites on alla 16-aastasel juhil
kohustuslik kanda jalgratturikiivrit.
Alates 16-aastastele juhtidele on sõites
kiivri kandmine soovituslik.
Sõiduki tehnilised nõuded
Kergliikuril peab olema:
• töökorras pidur või pidurdamist võimaldav
süsteem;
• tasakaaluliikuri puhul iseeneslikku liikumist
takistav seade;
• signaalkell, välja arvatud juhtrauata kergliikuri puhul;
• ees valge ja taga punane ning külgedel kollane, punane või valge helkur või tuli, välja
arvatud juhtrauata kergliikuri puhul;
• pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites sisselülitatud tuli – ees valge ja taga punane tuli.
Liikumiskiirus
Kergliikuri maksimaalne lubatud sõidukiirus
on kuni 25 km/h.
Jalakäijast möödumisel peab kergliikurijuht sõitma kiirusega, mis ei erine oluliselt
jalakäija kiirusest ja mis võimaldab temast
ohutult mööduda. Enne möödasõitu on
viisakas anda märku signaalkellaga ning
mööduda jalakäijast vasakult.
Liiklemiskohad ja vanusepiirangud
Kergliikuril võib sõita
• kõnniteel,
• jalgteel,
• jalgratta- ja jalgteel,

• jalgrattateel,
• jalgrattarajal (sõidutee osa),
• õuealal jalakäijaid ohustamata.
Sõidutee paremas ääres tohib
kergliikuriga sõita ainult siis,
kui puuduvad loetletud teed
või teeosad või õueala.
Pimedal ajal või halva nähtavuse korral
sõiduteel sõites peavad kergliikuril põlema
esi- ja tagatuled.
Alla 8-aastane laps tohib kergliikuriga
sõita (soovitavalt täiskasvanu järelevalve all)
õuealal, kõnniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteel
ning jalgrattateel (ei soovitata suurte kiiruste
tõttu), ohustamata teisi teel liiklejaid. Sõiduteel ei tohi alla 8-aastane kergliikurijuht sõita
ka täiskasvanu järelevalve all.
8–9-aastane laps tohib kergliikuriga sõita
(soovitavalt täiskasvanu järelevalve all)
õuealal, kõnniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteel ning jalgrattateel (ei soovitata suurte kiiruste tõttu). Erandjuhul tohib jalgrattarajal ja
sõidutee paremas ääres sõita ainult täiskasvanu järelevalve all (mõlemad erinevatel sõidukitel, kuna mitmekesi kergliikuril liikuda
ei tohi).
10–15-aastane laps tohib sõita õuealal,
kõnniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteel ning
jalgrattateel. Jalgratta juhtimisõigust omav
10–15-aastane laps võib iseseisvalt (ilma
täiskasvanuta) sõita jalgrattarajal ja sõidutee
paremas ääres, juhul kui puuduvad loetletud
teed või teeosad.

Sõidutee ületamine ja teeandmine
Kergliikurijuht peab sõiduteed ületama alati
jalakäija tavakiirusel u 3–7 km/h ning alati
enne ristmikke vähendama kiirust ja veenduma, et tee ületamine on ohutu.
Kergliikurijuhile, kes ületab jalakäija kiirusel ülekäigurada sõites, ei pea autojuhid teed
andma. Autojuhid peavad teed andma juhul,
kui nad pööravad teele, mida kergliikurijuht
jalakäija kiirusel sõites ületamas on.
Soovitame sõidutee ületada jalakäijana,
lükates kergliikurit käekõrval ning alati
enne teele astumist veenduda, et autojuhid
on sind märganud ja teed annavad.
Jalgratta- ja jalgtee lõikumisel sõiduteega
on üldjuhul eesõigus sõiduteel sõitval juhil
ning kergliikurijuht peab andma teed (kui
ei ole liikluskorraldusvahenditega määratud
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teisiti).
Kergliikurijuht peab
liikluses olema väga tähelepanelik ning valmis ootamatuteks
olukordadeks. Kuigi õuealalt, hoovist, parklast või teega külgnevalt
alalt väljasõitvad juhid peavad kergliikurijuhile teed andma, siis tuleb ise olla neis
kohtades tähelepanelik ning vajadusel kiirust
vähendada.
Bussipeatusele lähenev kergliikurijuht peab
arvestama ühissõidukile minevate või sellelt
tulevale jalakäijatega ning neile vajadusel teed
andma.
Peatumine ja parkimine
Asulas tohib kergliikurit peatada ja parkida
kõnniteel, jättes kõnniteel vabaks vähemalt
1,5 meetri laiuse käiguriba.
Ohutu liiklemise tagamiseks on kergliikurijuhil keelatud
• juhtida sõidukit joobes;
• tegeleda juhtimise ajal kõrvaliste tegevustega (nutiseadmed);
• lasta teisel sõidukil enda juhitavat sõidukit
järele vedada;
• vedada esemeid, mis takistavad juhtimist
või tekitavad ohtu teistele liiklejatele;
• vedada järelhaagist, mis ei ole valmistatud
kergliikuriga vedamiseks.
Küsimus: Mitmekesi tohib kergliikuril sõita?
Vastus saada 9. juuliks e-mailile: ratas@saaremaavald.ee. Vastusele lisa oma nimi, vanus ja
kontakttelefon.
Eelmise küsimuse õige vastus oli: lahtiste kätega sõita ei tohi. Jalgrattur peab vähemalt
ühe käega juhtrauast kinni hoidma.
Loosiõnn soosis seekord Elsa Liisa Aulikut.
Kirjutise koostasid
Marika Luik, Transpordiamet
Riina Allik, Saaremaa Vallavalitsus
Rainer Amur, Prokuratuur
Meelis Juhandi ja Ahto Aulik,
Kuressaare Politseijaoskond
Riho Räim, Bivarix rattapood

SAAME TUTTAVAKS

Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel
1. juulist töötab
valla kultuuri- ja
spordiosakonna
juhatajana senine kultuurinõunik Kristel Peel
(pildil).
„Olen Saaremaa vallas töötanud juba 2018.
aastast ning
usun, et ku ltuuri- ja spordiosakonna juhatajana tööle
asudes on palju kasu sellest, et olen töötanud
osakonnas nii spetsialisti kui ka nõunikuna ja
tean kõikide ametikohtade tööülesandeid ja
-etappe,“ ütleb Kristel.

„Meil on osakonnas väga tore väike meeskond, kes kõik soovivad valla arengusse panustada. Näen osakonda ennekõike partnerina meie kultuuri- ja sporditegijatele ja
eestvedajatele – MTÜ-dele, rahvamajadele,
raamatukogudele, spordiorganisatsioonidele. Tahaksin, et neil on teadmine, et alati võib
osakonda pöörduda ja püüame ühiselt probleemidele lahendusi leida. Ja ka rõõme võib
meiega alati jagada.“
Enda kohta räägib Kristel: „Kuigi minu
isapoolsed juured on Orissaares ja seal möödusid ka kõik minu lapsepõlvesuved, siis
pärit olen ikkagi mandrilt – Harjumaalt Koselt ning seal ka kooliteed alustanud. Gümnaasiumi ajal tuli suur soov õppida rootsi
keelt ja põhjamaade kultuuri ning astusin
Noarootsi Gümnaasiumisse. Kõrghariduse omandasin aga hoopis reisikorralduse ja

turismijuhtimise alal.
Hobideks on mul ennekõike sport – seda
nii tugitoolist aktiivselt sporti jälgides kuni
jõusaalis kangi tõstmiseni. Oman ka treeneripabereid ja vabal ajal meeldib väga ka sedasi meie inimeste tervise ja elu parendamisse panustada. Samuti meeldib väga reisida ja
kogeda ning tundma õppida teisi kultuure ja
inimesi.
Kodus on meil elukaaslasega kasvamas kaks
last, kes on väga erinevad, aga nagu mulle on
öeldud, siis minu enda kaks poolt. Vanem on
väga aktiivne, rõõmsameelne ja sotsiaalne,
väiksem aga palju õrnem natuur, kellele teeb
väga haiget, kui ta näeb, et kellelegi kuskil liiga
või ülekohut tehakse.
Ma olen väga tänulik, et elu on mind läbi
töö ja hea õnne toonud praegusesse punkti
elus.“

KÜLAVANEMAD JA KÜLAKOOSOLEKUD
Vallavalitsuse 8. juuni istungil kinnitati viieks
aastaks Salme alevikuvanemaks Toomas Sepp
ja alevikuvanema asetäitjaks Marju Lepik;
Kärla alevikuvanemaks Koit Voojärv ja alevikuvanema asetäitjaks Rivo Turro; Valjala
piirkonna Kõnnu külavanemaks Triin Kald
ja Kungla külavanemaks Kert Kreem; Kärla
piirkonna Vennati ja Paevere külavanemaks
Marina Raaper ja külavanema asetäitjaks
Riina Voog; Karida külavanemaks Katrin
Koppel; Hirmuste, Kõrkküla, Ulje ja Kogula
külavanema ülesandeid kinnitati täitma
Paadla kandi Selts.

Vallavalitsuse 15. juuni istungil kinnitati viieks aastaks Orissaare alevikuvanemaks
Sander Lember ning Lümanda piirkonna
Koimla külavanemaks Riho Niit ja külavanema asetäitjaks Taavi Põld; Kaarma piirkonna
Aste külavanemaks kinnitati Taivo Kungla ja
külavanema asetäitja ülesandeid täitma Aste
Külaselts; Kaarma piirkonna Endla, KaarmaKungla ja Vantri külavanema ülesandeid kinnitati täitma MTÜ Õnneonn.

küla külavanemaks Harald Sumberg ja külavanema asetäitjaks Maie Vahter.

Vallavalitsuse 22. juuni istungil kinnitati
viieks aastaks Pihtla piirkonna Kaali-Liiva

Kaarmise külavanema valimised toimuvad
17. juulil kell 10 Kaarmise külaplatsil.

Vallavalitsuse 29. juuni istungil kinnitati
viieks aastaks Pihtla piirkonna Iilaste
külavanemaks Hedi Tuuling ja külavanema
asetäitjaks Eero Viiol ning Torgu piirkonna
Hänga külavanemaks Peeter Edward Karma
ja külavanema asetäitjaks Arvi Heinmaa.

Eestlane on laulurahvas ja saarlane on rannarahvas!
Tule ja osale 14. augustil kell
19 Nasva klubis vanade merelaulude konkursil „Ma vaatan
paadist kiikriga!“.
Vanade merelaulude konkurss on projekti „Oi need sinavad veed!“ üritus, mis on inspireeritud Albert Uustulndi

laulust. Kõigile armsaks saanud kirjaniku ja laulukirjutaja
Albert Uustulndi sulest on
ilmunud lugematu arv mereteemalisi raamatuid ja laule.
Konkursile „Ma vaatan paadist kiikriga“ saad end registreerida telefonil 520 1797.

Kolmele parimale väärilised
auhinnad, kuid tunnustatud
saavad kõik edasipääsenud.
Tule naudi vanade merelauludega sumedat augustikuu õhtut Nasva klubis. Tule rüüpa
restoran Särjes soolast vett ja
räägi oma kallimale ükskord

Kui laul teeb rinna rõõmsaks
Rakvere Teatri „Lihtsalt, rõõmuks“ on sündinud laulvate näitlejate soovist pakkuda
publikule ühte üdini rõõmsat
ja mõnusat õhtut. Selleks on
kontsertlavastuses esitamiseks välja valitud oma lemmiklood, nii Eesti estraadiklassikast, poplugudest kui ka
maailmaparemikust – Artur
Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka
Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad
naeratuse suule ja viivad kuulajad seiklema elu ja armastuse
radadele.
„Lihtsalt, rõõmuks“ räägib
sõprusest, meeste ja naiste vahelistest suhetest, mõistmisest
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Etenduses löövad kaasa (esireas) Madis Mäeorg, Silja Miks, Vootele
Ruusmaa ja Margus Grosnõi. FOTO: Kalev Lilleorg

ja mittemõistmisest, koostegemise rõõmust. Laval on

viis meest ja üks naine ning
õhtu möödub vallatu koketee-

tõtt! Üritus on tasuta!
Projekt viiakse ellu „Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi
rakenduskava 2014–2020“
me et me 3.3. „Ka landuspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“
raames.

rimise saatel. Tahad või ei, aga
laul teeb rinna rõõmsaks.
See on lavastus sellest, mis
liigutab inimest kurbuses ja
rõõmus, üksinduses ja armastuses – muusikast. Lavastuse idee ja teostuse taga on
Toomas Suuman, Silja Miks,
Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele
Ruusmaa (külalisena) ja Teno
Kongi (külalisena).
Etendused toimuvad
esmaspäeval, 9. augustil kell
19 Orissaare Kultuurimajas, 10. ja 11. augustil kell 19
Kuressaare Teatris.
Triinu Sikk
Rakvere Teatri dramaturg

HEINAKUU KURESSAARE
PÄEVAKESKUSES
Teisipäeval, 6. juulil kell 13 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene
Vahteri ümarlaud.
Jätkuvalt saab päevakeskuses lõunatada igal tööpäeval kl 11.30–15
ning maitsvaid koduseid roogasid kaasa osta.
Samuti pakume pesupesemise ja saunateenust. Viimaste puhul on
kindlasti vajalik eelnev registreerimine telefonil 45 33 528.
Päevakeskuse saun on avatud:
naistele E kl 9–16.30, N kl 9–16.30; meestele T kl 9–16.30,
R kl 9–16.30; peresaun K kl 9–16.30.

KOKKUTULEKUD
Üru ja Varkja külade teine kokkutulek toimub 10. juulil kell 15 Põllu
talu lõkkeplatsil Üru külas. Ootame kokkutulekule kõiki, kes meie külades praegu elavad või on varem elanud, aga ka neid, kelle esivanemad
või sugulased siin praegu elavad või on varem elanud. Osavõtutasu ei
ole. Võta kaasa oma piknikukorv. Anna oma tulekust teada hiljemalt
5. juuliks telefonil 5557 6687 (Kaire) või 5845 1299 (Silvi) või
külade FB lehe kaudu. Täpsem info kokkutuleku kohta: https://www.
facebook.com/UrujaVarkjakulad.

Varpe küla kokkutulek toimub 7. augustil algusega kell 14 Jürna talu
õuel. Info ja registreerimine tel 5557 0455 (Kätlin Soon) või katlin.
soon@hotmail.com.

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED

KAARMA
Hakjala külaplatsil
16. juulil kl 18 suvepidu kõigile!
Kl 18–21 mängud õhtujuhiga.
Kl 21 astub lavale DOLORES.
Sissepääs: täiskasvanud 3 €,
13–18-aastased 1 € ja kuni 12 a
tasuta. Kõik piletid osalevad loteriis.
Kohapeal toitlustus ja jäätis.

KIHELKONNA
Kihelkonna Rahvamajas
4. juulil kell 18 Suveõhtu muusika
– Boris Lehtlaan ja Are Jaama. Pilet
5 €. Palun reserveeri omale koht
tel 452 5183.
14. augustil kl 19 Germán
Gholami ja Margus Riimaa romantiline suveõhtu kontsert. Muusikalised palad tuntud ooperitest
ja muusikalidest. Täispilet 20,
sooduspilet kahele külastajale
30, pensionärile ja lastele 10 €.
Piletid müügil enne kontserdi algust
kohapeal.
Raidi Rebase fotonäitus „Metsik
orhidee“ avatud 29. augustini.
Kuni 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 Mati Kuntro
kunsti näitus Kihelkonna rahvamajas, näituse tutvustus 30. juulil
kl 19.
Loona mõisas
1. juulil kl 19 Mustjala festival:
Aare Tammesalu – tšello, Irina
Zahharenkova – klaver.
Kihelkonna kirikus
11. juulil kl 11 Mustjala festival:
kontsert-jumalateenistus. Kõneleb
õpetaja Rene Reinsoo, musitseerivad Ain Anger – bass, Piret Aidulo
– orel, Aare Tammesalu – tšello.
Tasuta.
KÄRLA
Kärla rahvamajas
7. juulil kl 19 Mustjala festival:
Ooperimuusika õhtu. Kaastegevad
Silja Aalto (sopran), Luc Robert
(tenor), Tarmo Eespere (klaver).
Kavas Bizet`, Cilea, Puccini ja Verdi
ooperiaariad, Bernstein muusikalinumbrid ja Tosti laulud. Piletid 1015 € Piletilevis ja tund enne algust
kohapeal.
29. juulil kl 19 Eesti Kontsert:
Klassikatähed. Kaastegevad Siret
Sui (flööt), Triinu Piirsalu (viiul), Lea
Leiten (klaver). Piletid müügil tund
enne algust kohapeal.
31. juulil kl 20 Von Glehni teater:
„Tiit ja Tõnu“. Laval Tiit Sukk ja Tõnu
Oja. Pilet 15/12 € eelmüügis
Fientas ja rahvamajas ning tund
enne algust kohapeal.
Kärla pargis
22. juulil kl 20 kontsert-tantsuõhtu „Aurik Viljandist“. Laval on
Kalevimehed – Erich Krieger, Are
Jaama, Peeter Kaljuste, Martin
Müürsepp, Jaan Kirss ja Leino Einer.
Pilet 10 € müügil tund enne algust
kohapeal.
5. augustil kl 19 KÄRLA TRIIP:
Ansambel Swingers. Pilet 10 €.
LAIMJALA
Laimjala rahvamajas
21. juulil kl 20 kontsert „Õhtumuusika - barokist filmimuusikani“.
Pilet 5/4 €.
30.-31. juulil 8. LLÖÖFF/Laimjala
Lühikeste Ööde Filmifestival.
1. augustil kl 20 Von Glehni Teatri
etendus „Tiit ja Tõnu“.
Pilet 15/12 €.

Hiiumaalt.
Taritu külas Lepikul
2. juulil Lepikul 13. Juku jooks.
Rada avatud kell 17.30, start kl 18.
MUSTJALA
Mustjala kõlakojas
6. juulil kl 19 Mustjala festival:
Ungari folkansambel Bordó Sárkány
(bordoo-punased draakonid).
Ninase rannakaitsepatareis
10. juulil kl 19. Mustjala festival:
kavas Maimu Bergi ja Tõnis
Kaumanni looming.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimajas
2. juulil kl 19 Mustjala festival:
Aare Tammesalu – tšello, Irina
Zahharenkova – klaver.
9. augustil kl 19 Rakvere teatri
etendus „Lihtsalt rõõmuks“.
Orissaare laululaval
15. juulil kl 19 ansambli „Naised
köögis“ kontsert.
31. juulil kl 20 7. Kandleöö.
Kanneldajad meilt ja mujalt, külalisena Juhan Uppin.
Kavandi seltsimaja õuel
18. juulil kl 15 Salme vallateater
„Niskamäe naised ... mehed ka“.
Maasi maalinnal
5.–8. augustil kl 19 etendused
„Kena Keik“.
SALME
Salme laululaval
16. juulil kl 19 „Naised köögis“. Pääse eelmüügist 10 € (tel
5112757), kohapeal 15, pensionärid ja lapsed kuni 18 aastat 10 €.
VALJALA
17. juulil kl 12–18 Valjala
piirkonna kohvikutepäev, täpsem
info: Facebook Valjala piirkonna
kohvikutepäev ja Valjala Rahvamaja.
Valjala rahvamaja õunapuuaias
17. juulil kl 20 kitarrist Paul Neitsovi romantiline kontsert, avatud
kohvik. Piletimüük eelmüügist
(Valjala Rahvamajas) kuni 16. juulini
10 € kõigile, 15 € kohapeal.
Jööri külamuuseumi õuel
31. juulil kl 19 Merle Lilje
kontsertõhtu „Vello Orumets 80“.
Paremik Vello Orumetsa poolt
populaarseks lauldud lauludest
Merle Lilje (ansambel Laine laulja)
ettekandes. Meenutused Vello
Orumetsast. Õhtu lõpeb tantsuga,
kohal toitlustus. Piletimüük
eelmüügist (Valjala Rahvamajas)
kuni 30. juulini 10 € kõigile, 15 €
kohapeal.
15. augustil kl 16 Pillipidu.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskuses
9. juulil kl 19 Uus Kontsert ja
Mustjala festival esitlevad: Paula
Šumane – viiul (Läti), Agnese
Eglina – klaver (Läti), Aare
Tammesalu – tšello. Kavas Astor
Piazzolla looming.
Kuressaare kultuurikeskuse
saalis
Rein Mägar „Portreed ja mered
akvarellides“, avatud 6. septembrini.
Kuressaare Raegaleriis
Graafiku ja graafilise disaineri Eeva
Louhio näitus „Meteoriit“. Avatud
30. juulini.

Saaremaa Teataja
Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:
Kärla teenuskeskuse juhataja
(tähtaeg: 9.07)
Kultuurinõunik
(tähtaeg: 16.07)
Maastikuarhitekt
(tähtaeg: 16.07)
Arhitekt
(tähtaeg: 30.07)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või
Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Muusikaajaloo õpetaja, trompetiõpetaja
Kuressaare Muusikakoolis
(tähtaeg: 20.07)
Liikumisõpetaja, õpetaja assistent, majahoidja
Pärsama Lasteaias
(tähtaeg: 1.08)
Ajalooõpetaja Kärla Põhikoolis
(tähtaeg: 5.08)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

LEISI
Pärsama rahvamaja õuel
9. juulil kell 19 Salme Vallateatri
kogupereetendus „Kaval Ants ja
Vanapagan“. Pääse 5 €.

Leisi laululaval
1.augustil kell 15 Toomas Anni
55 – juubelituur. Kaasa teeb Tauri
Anni. Pilet 5 € tund enne algust
kohapeal.
Metsküla külaplatsil
21. juulil kl 20 Tornimäe Näiteseltsi esituses Airika Saamo „Kae
kos pandse plõnni“ ainetel „Pansionaat Eluratas“. Lavale seadnud Urve
Sepp. Pilet 5 €.
LÜMANDA
Lümanda söögimaja õuel
11. juulil kl 19 XV merelaulude
õhtu ansambliga Untsakad. Pääse
9 € (kuni 15-aastased lapsed
tasuta).
Taritu rahvamaja õuel
24. juulil kl 15 Salme vallateatri
etendus „Kaval-Ants ja Vanapagan“.
Taritu vabaõhulaval
17. juulil kl 18 Taritu 60. laulupidu.
Kontserdil esineb Orissaare Pereansamblite Festivalil laureaaditiitli pälvinud perekond Saar ja
Nõu. Tantsuks mängib Iiukala bänd

Kuressaare keskväljakul
Neljapäevane Labajalg:
1.juulil kl 18 naisrühm Kadrid ja
SÜGi 4.–6. kl segarühm Öigupoolest.
8.juulil kl 18 laulu- ja tantsuselts
Kanarbik.
15. juulil kl 18 segarühm Piiprellid.
22. juulil kl 18 seltskonnatantsurühm Marleen.
29. juulil kl 18 naisrühm Ritsikas.
*vihmase ilma korral Kuressaare
Kultuurikeskuses
10. juulil kl 12 Orissaare ja Leisi
taidlejad.
17. juulil kl 12 Sörvemaa päev
Kuressaares, kontsert.
14. augustil kl 12–13 Valjala
rahvatantsijad, kandlemängijad ning
lõõtspillimängija.
Lossipargi kõlakojas
Kuressaare Suvemuusika:
4. juulil kl 17 Pavlo Balakin (bass)
ja Tiina Kärblane (klaver)
11. juulil kl 17 ansambel Beati
Mandolini
18. juulil kl 17 Virgo Veldi (saksofon) ja Jaak Lutsoja (akordion)
25. juulil kl 17 Kelli Uustani trio
30. juulil kl 17 Saaremaa rütmi- ja
improvisatsioonilaagri lõppkontsert
Kontserdid on tasuta.
Mustjala festivali
kohta täpsem info:
m.facebook.com/MustjalaFestival/
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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.

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

