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1. september on varsti käes ja Saaremaa
suured muutused haridusvaldkonnas saavad reaalsuseks – uksed avab Saaremaa
Gümnaasium, senised Kuressaare Gümnaasium ja Saaremaa Ühisgümnaasium jätkavad
põhikoolidena – vastavalt Nooruse ja Hariduse koolina.
Saaremaa Gümnaasiumis alustab esimesel
aastal ligi 480 gümnaasiumiõpilast 10.–12.
klassis, igas lennus viis paralleeli. Nende kõrval toimetab 50 õpetajat ja muud personali,
teiste seas vähemalt 25 valik- ja moodulainete
õpetajat. Koolis tegutseb enda köök, mida
opereerib Baltic Food Restaurants. Teatavasti
on ju toit üks olulisemaid tegureid kasvava
organismi igapäevases elus!
Koolil on mitu avamist ja aktust
Kool avab oma uksed ametlikult 23. augustil, mil toimub aktus ehitajatele – jagatakse
kiitus- ja käskkirju kõikidele, kes on koolimaja loomisse panustanud. 24. augustil
on avatud uste päev, mil õpilased ja lapsevanemad saavad külastada koolimaja, toimub
ringkäik majas ning lisaks vestlusring koolijuhi ja õppejuhiga.
Soovijatel on võimalus lasta ennast samal
päeval ka COVID-19 vastu vaktsineerida,
seda kella kümnest hommikul kuni kella kolmeni päeval (läbiviija erakliinik Hanvar) – ikka selleks, et pidurdada viiruse
levikut, hoida õpilasi, lapsevanemaid ja
õpetajaid tervena ning anda haridust meie
enda uues koolimajas kohapeal. Alaealistel
peab vaktsineerimisel olema kaasas eestkostja või lapsevanema luba (kas kirjalikult või
on lapsevanem kaasas) ning isikut tõendav
dokument.
1. septembri aktus on pühendatud õpilaste-

le ja õpetajatele, kuid juba peame uute piirangute valguses tegema aktuse mitmes osas.
Kõigi sündmuste kohta anname jooksvalt
infot kooli sotsiaalmeedias ja kodulehel ning
teavitame õpilasi ka personaalselt. Sotsiaalmeediakanalitena on hoo sisse saanud nii
kooli Facebook kui ka Instagram ning kindlasti tasub piiluda kooli kodulehele aadressil
saaremaa.edu.ee.
Kõikidel sündmustel küsitakse isikut tõendavat dokumenti ja täiskasvanutelt ka vaktsineerimistõendit. Nakkusohutust ei pea
praegu tõendama alla 18-aastased.
Juba on avatud registreerimised ka mitmesse laagrisse: väitluslaager koostöös Eesti
Väitlusseltsiga, mis toimub 26.–28. augustil,
ning Rakett 69 laager koostöös Rakett 69
Teadusstuudio ja AHHAA teaduskeskusega,
mis toimub 25.–27. oktoobril, on mõlemad
mõeldud kõigile Saaremaa gümnaasiuminoortele.
Klassidel on oma mentorid
Peale uue koolimaja on uutmoodi lähenemine
klassijuhatamisele – kui 12. klassid jätkavad
kõige sarnasemalt süsteemile, kus üks klass
on koos ühe klassijuhatajaga, siis teised klassid liiguvad väiksematesse gruppidesse, kus
grupijuht, keda kutsutakse mentoriks, toimetab 15 kuni 18 õpilasega – just nimelt sel
põhjusel, et tegeleda õpilastega rohkem individuaalselt ning toetada neid kolmeaastasel
õppeteel. Õpilased kohtuvad oma mentoritega
juba 1. septembril.
Uutmoodi on ka suundade valimine, mis toimub alles septembris pikema tutvumise käigus,
et veenduda, milline suund kuuest kõige paremini õpilasele endale sobib. Sarnaselt toimetavad
õpilased ka valikkursustega, mida peab kolme
aasta jooksul läbima vähemalt kuus.
Pange vaim valmis – kohtume peagi Saaremaa Gümnaasiumis!

Mida kooli
selga
panna?
Üks lapsevanemate enim küsitud küsimus
on kooli riietus. Selleks on smart casual.

Heli Jalakas
etiketiõpetaja:
Mis on smart casual? Oxfordi sõnastiku
kohaselt on tegemist korraliku, traditsioonilise, kuid samas mitteametliku riietusega. Stiil, mis jääb ametliku ja liiga vaba
ning mugava vahele. Seega ei saa see olla
spordidress, aga ei pea ilmtingimata olema kaelasidemega ülikond! Selle stiili juures
peaks aga silmas pidama üht kindlat reeglit:
üks osa on klassikat ja kaks osa vaba stiili!
Noormehed võivad kanda mugavat
pintsakut kombineerituna vabamate pükste või teksapükstega (kindlasti kulumata,
ilma aukudeta). Pintsaku all võib kanda
päevasärki, T-särki või pulloveri. Soovitatavad on ka vesti või kampsuni kombinatsioonid.
Tütarlaste riietus on samuti valikuterohke.
Sobib kanda kvaliteetset seelikut, pikki
pükse või teksaseid (kindlasti kulumata,
ilma aukudeta). Sinna juurde kombineerida
jakke ja pintsakuid, kootud džemprit, klassikalise lõikega pluuse. Nutikaks valikuks on
kindlasti tagasihoidlik ühevärviline kleit, mis
on oma olemuselt universaalne riideese.
Aksessuaarid, näiteks põnev ja praktiline
koolikott, võivad muuta riietuse veelgi isikupärasemaks.
Vältida tuleks suurte logode ja mustritega T-särke, toppe, liiga avara lõikega pluuse
ja kleite, spordirõivaid, ülemäära silmatorkavaid ehteid.

Taasiseseisvumispäev 20. august
KURESSAARE
Kell 11 taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud jumalateenistus armulauaga Laurentiuse kirikus. Kell 13 kirikukohvilaud koos aastapäevakõnede ja
akordionimuusikaga.

KIHELKONNA
Kell 18.30 rahvamaja ees ühislaulmine,
esineb Kihelkonna segakoor, sõnavõtt ja
rahvamajas ülekanne Tallinna lauluväljakult – võimalik armsaid isamaalisi laule
kaasa laulda.

Kell 16 Kuressaare Raekoja saalis vestlus
endise Kuressaare linnapea ja praeguse
vallavolikogu esimehe Jaanus Tamkiviga,
vestlust juhib Tõnis Kipper. Muusikat
teevad Kärt Männa ja Linda Kanter. Tasuta.

Kell 19–00.30 Laulupesa rahvamajas.
Ühislaulmine ERR-i vahendusel.
Kell 00.30 Krista Palmi Tule-show.
ORISSAARE
Kell 21 NOËP Illikul

facebook.com/saaremaavald

SPORT
Kell 11 Reinu Kapp ratsavõistlused Reinu
talus Kõruse külas Kihelkonnal.
Kell 16 Mölkky ja petanki turniir
Vanakubja külaväljakul.
Ke l l 1 8 Ku re s s a a re
linnajooks – lastejooks
Kuressaare Linnastaadionil.

Valla arengukava ja
eelarvestrateegia
avalik arutelu 23.08

Vallavalitsuse 27. juuli istungil kiideti heaks ja
suunati avalikustamisele Saaremaa valla arengukava 2019–2030 muutmise eelnõu ning Saaremaa
valla eelarvestrateegia 2022–2025 eelnõu.
Lähtuvalt Saaremaa valla arengudokumentide
menetlemise korrast vaadatakse valla arengukava
üle igal aastal ning avalikustamisperioodi käigus saavad kõik soovijad selle kohta ettepanekuid
teha ja arvamust avaldada.
Saaremaa vallas järgitakse järgmisi üldiseid
arengusuundi: jätkusuutliku arengu tagamine,
elukeskkonna väärtustamine, ühtse ja turvalise
valla kujundamine, piirkondliku pärandi, külaelu
ja keele hoidmine, Saaremaa eripära arvestava
konkurentsivõimelise majanduskeskkonna arendamine, Saaremaa kui külalislahke ja erinevaid
puhkamisvõimalusi pakkuva sihtkoha arendamine ja turundamine ning Kuressaare kui ajaloolise linna identiteedi hoidmine ja linnalise elukeskkonna arendamine. Need suunad kajastuvad
arengukava kuue teemavaldkonna strateegilistes
eesmärkides ja tegevustes: 1) haridus ja noorsootöö, 2) kultuur ja sport, 3) sotsiaalne kaitse, 4)
ettevõtluskeskkond ja innovatsioon, 5) taristu ja
keskkond ning 6) juhtimine ja koostöö.
Arengukava juurde kuulub eelarvestrateegia
ehk valla finantsplaan, mis hõlmab nelja eesseisvat aastat.
Arengudokumentidega saab tutvuda valla
veebilehe vahendusel: https://tinyurl.com/arengukava2030 ja https://tinyurl.com/eelarvestrateegia2022-25.
Kirjalikke ettepanekuid saab esitada kogu
avalikustamisperioodi vältel (aadressile vald@
saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare linn 93819) ning viimane aeg selleks on
23. augustil kell 20.
Arengukava muutmise ja eelarvestrateegia
avalik arutelu toimub 23. augustil algusega kell
17 Kuressaare raekojas ning arutelu on võimalik
jälgida ka veebiülekande vahendusel.

Kogukonna kõnelused
kutsuvad kaasa rääkima

16. augustil algusega kell 16 kutsuvad Saaremaa
Vallavalitsus ja Saarte Koostöökogu kõiki kogukonna heaks tegutsejaid Karujärvele võtma osa
Saaremaa tulevikku suunavast arutelust, mis
põhineb avatud ruumi meetodil. Osalema on
oodatud kõik, kes tegutsevad Saaremaal ükskõik
millise kogukonna hüvanguks, mille tegevuse
hea mõju on laiem oma otsesest pere- ja sõpruskonnast (laulukoor, spordiklubi, erialaühendus,
külaselts, heategevusorganisatsioon, tutvuskond
jne).
Ühtlasi on Kogukonna kõnelused Saaremaa
valla kogukondliku tegevuse arengukava eelnõu
avalikustamisperioodi kulminatsiooniks. Eelnõu
osas on kõigil soovijail võimalus kaasa rääkida
kuni 23. augustini (k.a), saates oma ettepanekud e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või
Tallinna tn 10, Kuressaare linn 93819. Eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel: https://tinyurl.
com/kogukondlikarengukava.
Uue kaasamise praktikaga on soov ühiselt
sõnastada Saaremaa kogukondliku tegevuse
väärtused ning mõelda läbi, millised konkreetsed
tegevused planeerida aastani 2030, et täielikult
täituks visioon: Saaremaa valla kogukonnad on
koostööle avatud, hästi toimetulevad ja traditsioone väärtustavad.
Tulekust palume anda teada registreerumisvormil: https://tinyurl.com/kogukonnad21.
Arutelu juhivad Ivika Nõgel, Margus Timmo ja
Robert Oetjen.

Järgmine Saaremaa Teataja
ilmub 2. septembril!
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Projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 12. augustist kuni
26. augustini k.a on avalikul väljapanekul Tehnika tn 10
projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse
2002. a kehtestatud Tehnika 10 ja 10a detailplaneeringut.
Kuressaare linnas Tehnika tn 10 krundile kavandatakse püstitada puistematerjalide ladu, mille ehitamisel on
kavas kasutada PVC materjali erinevalt detailplaneeringus kavandatust.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse
kodulehel ja aadressil Kuressaare Tallinna tn 10. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10 Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Täpsem info: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee
või tel 452 5042).

Lõppes Saare maakonna tervist
ja heaolu toetavate tegevuste
2021. aasta taotlusvoor
Tervist ja heaolu toetavate tegevuste 2021. aasta taotlusvooru esitati kokku 13 projekti, taotlusi rahuldati summas
8162,80 eurot. Hindamiskomisjon, analüüsinud projektide eelarveid kuluartiklite kaupa, tegi vallavalitsusele ettepaneku rahuldada kuus projekti osaliselt ja seitse projekti
täies mahus:
• MTÜ Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu projekt
„Kuulmispäev Saaremaal“. Toetus 374 eurot.
• MTÜ Orissaare Sport projekt „Suvel Zumbaga
vormi!“. Toetus 552 eurot.
• Kärla Põhikooli projekt „Õpetajate vaimse tervise
toetamine“. Toetus 800 eurot.
• MTÜ Saaremaa Spordiliit projekt „Meditsiiniline
koolitus Saare maakonnas 2021“. Toetus 800 eurot.
• MTÜ Vätta Külade Selts projekt „Vätta poolsaare
kogukonnapäev“. Toetus 800 eurot.
• MTÜ Saaremaa Diabeediselts projekt „Ülemaailmne
Diabeedipäev“. Toetus 800 eurot.
• Muhu Noortekeskuse projekt „Muhu Noortefestival“.
Toetus 800 eurot.
• MTÜ Aadam ja Eva projekt „Seksuaalkasvatuslikud
loengud Saaremaa valla koolinoortele“. Toetus 548 eurot.
• MTÜ Orissaare Sport projekt „Orissaare ja Pöide
eakate liikumispäevad terviseradadel. Toetus 448,80 eurot.
• SA Kuressaare Haigla projekt „Kogukonnale suunatud terviseteadlikkuse tõstmise üritused 2021“. Toetus
600 eurot.
• MTÜ Saaremaa Võrkpalli Liit projekt „Kogukonna
suvised liikumisüritused“. Toetus 700 eurot.
• MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda projekt
„Uued võimalused“. Toetus 500 eurot.
• Saaremaa Ühisgümnaasiumi projekt „Liikuma kutsuv
heaoluprogramm õpetajatele“. Toetus 400 eurot.
Tervist ja heaolu toetavate tegevuste taotlusvooru rahastab Tervise Arengu Instituut.
Riina Allik
tervisedenduse peaspetsalist

TÄPSUSTUS

Mürakaart ei ole koostatud
motokrossiraja kohta

Saaremaa valla üldplaneeringu koostamise raames tellis vallavalitsus OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER uuringu
„Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise
tegevuskava koostamine“.
Kuna vallavalitsusse on tulnud mitmeid päringuid
Inseneribüroo STEIGER koostatud mürakaardi ja planeeritava motokrossiraja kohta, on ilmselt vaja täpsustada
mürakaardi lähteülesannet ning selle vajadust Saaremaa
vallas.
On arvatud, et mürakaart on koostatud planeeritava
motokrossiraja kohta, millega see töö tegelikult otseselt
üldse seotud ei ole. Saaremaa valla välisõhu mürakaart on
koostatud, et saada selgust vallas leiduva müraallikatest
tuleneva müra ulatusest. Müra on mõõdistatud mitmes
tööstuspiirkonnas, sealhulgas modelleeritud on ka liiklusmüra, lennuliikluse müra ning ka elektrituulikutest
tulenev müra. Uuringu raames on koostatud müra
hajumiskaardid, mis kajastavad nii päevasel kui ka öisel
ajal leiduvat müra. Hajumiskaartide abil on võimalik määrata mürarikkad piirkonnad ning kindlaks teha ka müra
vähendamise vajadus võimalikes probleemkohtades, kus
müra ületab normtaseme.
Täpsustaks veel, et käesolev mürakaart kajastab siiski
peamiselt ainult müra lähteandmeid ning on aluseks edasiseks tööks abivahendina maakasutuse juhtotstarvete
määratlemiseks ning planeeringute koostamiseks. Seega
mürakaart ise müraprobleeme ei lahenda, vaid lihtsalt
kaardistab need.
Lähtudes mõõdistatud müraandmetest, koostatakse
lähitulevikus veel probleemsete müraallikate puhul müra
vähendamise tegevuskava.
Kirjutame uuringust ja tutvustame mürakaarti lähemalt
pärast selle Inseneribüroolt STEIGER vastuvõtmist.
Siim Kuusik
planeeringuteenistuse juhataja

12. august 2021

Lähenemas on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Saaremaa vallavalitsus tuletab meelde,
et selle aasta 17. oktoobril aset leidvatel
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on kandideerimisõigus hääleõiguslikul
Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise
viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks ja
kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles kohalikus omavalitsuses. Olulisemad kuupäevad valimistel kandideerijatele:
• valimisliit tuleb esitada valimiskomisjonile registreerimiseks perioodil
18.08.2021 kuni 2.09.2021;
• kandidaatide registreerimiseks esita-

mine valimiskomisjonile algab 18.08.2021
ja lõpeb 7.09.2021;
• vigade parandamine kandidaatide
dokumentides lõpeb 9.09.2021 kell 18.00;
• hiljemalt 7.09.2021 võib esitada vallasekretärile jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi ühe valimisjaoskonna kohta (kokku moodustatakse Saaremaal 16
valimisjaoskonda).
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi
korraldab valla valimiskomisjon, mis asub
Saaremaa vallavalitsuse hoones aadressil
Lossi 1, Kuressaare linn. Valimiskomisjoni
tööaeg on:
• tööpäevadel ajavahemikus 18.08.2021

kuni 02.09.2021 kell 13.00–16.00 (v.a järgmistes punktides nimetatud kuupäevadel);
• 19.08.2021, 27.08.2021 ja 03.09.2021
kell 09.00–12.00;
• 06.09.2021 ja 07.09.2021 kell 09.00–
12.00 ja kell 13.00–16.00;
• 09.09.2021 kell 13.00–18.00;
• 10.09.2021 kell 13.00–16.00;
• 11.09.2021 kell 10.00–11.00.
Vastavalt töö mahule ja vajadusele
koguneb valimiskomisjon toiminguid ja otsuseid tegema ka väljaspool kinnitatud aega.
Lisainfo: valimiskomisjoni esimees
Liis Juulik (liis.juulik@saaremaavald.ee,
tel 5324 6793).

Vallavalitsus ja raamatukogud pakuvad abi koroonapassi väljaprintimisel
Saaremaa vallavalitsus teavitab, et tulenevalt koroonapassi kontrollimise võimalikust nõudest sise- ja väliüritustel ning
-tegevustes pakub Saaremaa vald oma elanikele ja teistele abivajajatele abi Euroopa
Liidu digitaalse COVID tõendi väljaprintimisel. Vastavat TASUTA teenust pakutakse vallavalitsuse hoonetes Kuressaare
linnas, teenuskeskustes maapiirkondades
ning raamatukogudes üle maakonna.
Digitaalseid COVID tõendeid saab
kasutada selleks, et kinnitada tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi saa-

detud andmeid kolmandale osapoolele.
Patsiendiportaalis www.digilugu.ee saab
luua ja välja printida kolme erinevat tõendit:
• immuniseerimise tõend (viimase immuniseerimise teatise andmete pealt);
• testi tõend (kuni 14 päeva tagasi tehtud
negatiivse testitulemuse pealt);
• läbipõdemise tõend (esimese vähemalt 11 päeva tagasi tehtud positiivse
testitulemuse pealt).
Kuna patsiendiportaali on vaja esmalt
siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-

ID-ga, on vajalik vähemalt ühe neist olemasolu ning vastavad PIN-koodid – need
peaks jätma meelde või kaasa võtma.
ID-kaardi või muu digitaalse dokumendi
PIN- ja PUK-koodide ära unustamisel või
kaotamisel saab Politsei- ja Piirivalveameti
teenindusest taotleda uue koodiümbriku.
Kuressaares asuvates vallavalitsuse hoonetes aitavad infosekretärid soovi korral
alla laadida digitõendi ka nutiseadmesse.
Kui soovid proovida luua ja välja printida
digitõendit ise, leiad vastava juhise lehelt
www.bit.ly/covid-pass.

DETAILPLANEERINGUD
Tagaranna külas Haldi, Kallase ja
Mere detailplaneeringu algatamine
Tagaranna küla Haldi, Kallase ja Mere detailplaneering (DP) algatati
Saaremaa Vallavalitsuse 29.06.2021 korraldusega nr 2-3/1173. DP
eesmärk on katastriüksustele ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, 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.
Planeeringuala hõlmab Tagaranna külas Haldi (48301:001:0487),
Kallase (48301:001:0486) ja Mere (48301:001:0485) katastriüksusi ja suuruseks on arvestatud u 7,9 ha. Vastavalt Ninase poolsaare
üldplaneeringule on kogu üldplaneeringu ala detailplaneeringu kohustusega ala. DP on kooskõlas kehtiva Ninase poolsaare üldplaneeringuga. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.

Rootsikülas Papissaare sadama teise
kaiga piirneva maa-ala detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
Rootsikülas Papissaare sadama teise kaiga piirneva maa-ala (aadressil Papissaare kalasadam, katastritunnus 30101:003:0498 ja osaliselt aadressil Laevaehituskoha, katastritunnus 30101:003:0276)
detailplaneeringu (DP) koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse
06.07.2021 korraldusega nr 2-3/1191. DP algatati Kihelkonna
Vallavalitsuse 15. märtsi 2006 korraldusega nr 37. DP eesmärk oli
maa-ala piiride kindlaks määramine, sihtotstarbe muutmine, sadamakai
taastamine, hoonestusala piiritlemine ja hoonestustingimuste määramine sadamahoone ehitamiseks.
Praeguseni ei ole detailplaneeringut koostama asutud ja käesoleval hetkel puudub vajadus DP lõpuni menetlemiseks. Saaremaa vald
detailplaneeringust huvitatud isikuna soovib selle koostamise lõpetada. DP koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.

Kudjape alevikus Piiri ja Kuressaare linnas
Kelluka tn 26 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 20.07.2021 korraldusega nr 2-3/1252 algatati Piiri ja Kelluka tn 26 detailplaneering (DP). DP eesmärk on tänavavõrgustiku lahendamine Kelluka, Mündi ja Sepavere teede pikenduste
jaoks, transpordimaa kinnistute ja elamumaa kruntide moodustamine,
ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks ning
tehnovõrkude ja haljastuse põhimõtete määramine.
Planeeringuala suurus on u 10,1 ha ja hõlmab Kudjape alevikus Piiri
katastriüksust (43301:001:1027) ja Kuressaare linnas Kelluka tn 26
katastriüksust (34091:015:0130). DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare
linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.

Vanamõisa külas Kadaka
detailplaneeringu algatamine
Vanamõisa küla Kadaka detailplaneering (DP) algatati Saaremaa
Vallavalitsuse 20.07.2021 korraldusega nr 2-3/1253. DP eesmärk

on ehitusõiguse määramine tallikompleksi, teenindavate hoonete ja
taristu rajamiseks, arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste
asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse
määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu
elluviimiseks, seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.
Planeeringuala hõlmab Vanamõisa külas Kadaka katastriüksust
(katastritunnus 59201:005:0026) ja suuruseks on arvestatud u
3,5 ha. Vastavalt Pihtla valla rannaala üldplaneeringule on määratud
DP koostamise kohustus kõigi uute tööstus- ja tootmishoonete ja
-rajatiste ehitusprojekti koostamiseks ja püstitamiseks. Tallikompleks
on loomakasvatushoone ehk tootmishoone, mille ehitusprojekti koostamiseks on vajalik DP koostamine. DP on kooskõlas kehtiva Pihtla valla
rannaala üldplaneeringuga. Planeeringu algatamisel ei ole teada täiendavate uuringute vajadusest.
DP algatamise materjalidega saab tutvuda valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.

Muratsi külas Kingu
detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr 2-3/1274
algatati Muratsi külas Kingu detailplaneering (DP). DP eesmärk on
ehitusõiguse määramine üksikelamu koos kõrvalhoonetega püstitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside
ja tehnorajatiste asukoha määramine, haljastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.
Planeeringuala hõlmab Kingu katastriüksust (katastritunnus
27003:003:0616) ja suuruseks on arvestatud 2,6 ha. Vastavalt
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule on
määratud DP koostamise kohustus Muratsi küla haldusterritooriumil. Kingu DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.

Kuressaare linnas Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 03.08.2021 korraldusega nr 2-3/1314
algatati Kuressaare linnas Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 detailplaneering (DP). Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas Tallinna tn 32
(katastriüksuse tunnus 34901:009:0065) ja Transvaali tn 51 (katastriüksuse tunnus 34901:009:0061) katastriüksuseid ja planeeringuala
suuruseks on arvestatud u 0,2 ha.
DP eesmärk on kruntide liitmine, moodustatavale krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine äripindade ja korterelamute ehitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse
ja parkimise lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine.
DP koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1.
DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringuga, kuna reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
DP koostamiseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Enne
DP vastuvõtmist on vajalik läbi viia arhitektuurivõistlus. Saaremaa
vallale teadaolevalt ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi
täiendavaid uuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et
planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid
uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning
planeeringusse lisada.
DP materjalidega saab tutvuda valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.

12. august 2021

Hariduskonverents tuleb taas

Saare maakonna hariduskonverents 2021 „Teeme õpetajale pai“ toimub 26. augustil
algusega kell 9.30 Saaremaa
gümnaasiumi hoones. Igal
aastal on konverents võtnud
fookusesse mõne aktuaalse
teema. Seekordsel konverentMargit Düüna
sil meenutame maakonna
koolituskeskuse
haridusvõrgu arenguid ning
Osilia juhataja
tegeleme vaimse tervisega.
Kuidas me oleme jõudnud hetkel toimiva
koolivõrguni? Saaremaa Muuseumi vanemteadur Maret Soorsk teeb ettekande teemal
„Koolinõunik Juhan Koppeliga mööda Saaremaa algkoole“ ja Saaremaa endine haridusjuht
Raivo Peeters räägib maakonna koolivõrgu
arengutest aastatel 1978–2021.
Kuressaare Ametikooli õpetaja ja MTÜ
Saaremaailm juhatuse liige Merit Karise teeb
ettekande teemal „Õpime saarlust! Kes, miks ja

kuidas?“. Saaremaa Gümnaasiumi direktor Ivo
Visak tutvustab uue kooli tegemisi 2021/2022.
õppeaastal. Psühholoog ja koolitaja Tiina
Saar-Veelmaa räägib rituaalidest töökohal ja
tööõnnest. Psühholoog Karmen Paltsi ettekanne keskendub laste vaimse tervise muredele.
Pärast ettekandeid teeme õpetajatele pai ja
tunnustame Saare maakonna haridustöötajaid.
Ja see ei ole veel kõik. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras 30. sünnipäeva
tähistamiseks istutatakse maakonna elukestva
õppe puu kell 15. Puu istutatakse Kuressaare
linna peatänava äärde Tallinna ja Kevade tänava ristmiku lähedale. Maakonna suurt hariduspäeva modereerib Eesti Rahvusringhäälingu
saatejuht ja toimetaja Urmas Vaino.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse (29.07.2021)
tehtud otsusele langetada alates 9. augustist
veelgi nakkusohutuse kontrollita üritustel ja
tegevustes osalejate piirarve, kehtivad Saaremaa
hariduskonverentsile ja tunnustusüritusele üht-

sed sissepääsureeglid kõigile osalejatele.
Konverentsil ja sellele järgneval tunnustusüritusel saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi
põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed (test peab olema tehtud maksimaalselt
72 tundi enne ürituse algust). Sissepääsul kontrollitakse kõigi inimeste COVID-19 tõendeid
(vaktsineerimis-, läbipõdemis- või negatiivse
testitulemuse tõendit), nende ehtsust ja kehtivust ning kahtluse korral on korraldajal õigus
tuvastada ka tõendi esitaja isikusamasus. Kohapeal testimist ei toimu.
Konverentsile on oodatud kõik maakonna
haridustöötajad ja loomulikult kõik haridushuvilised! Kellel on soov konverentsil osaleda, aga ei ole jõudnud tähtajaks registreeruda,
palume ühendust võtta Osilia e-posti aadressil
osilia@oesel.edu.ee. Konverentsi korraldab
koolituskeskus Osilia koostöös Saaremaa
vallaga.

Täiskasvanute Gümnaasium on pidevas arengus

K

uressaare Täiskasvanu t e Gü m n a a s i u m
(KTG) on mittestatsionaarse õppevormiga üldhariduskool, kus jätkatakse
katkenud haridusteed 7.–12.
klassides õppides. Kooli allüksusena töötab Kuressaare
Ly Kallas
Rahvaülikool, kus on võimaKTG koolijuhtlik osaleda erinevatel täiendandragoog
koolitustel kõigil soovijatel,
alates koduperenaistest ja lõpetades tippjuhtidega.
2020/21. õ-a on olnud täiskasvanute gümnaasiumile töine, samas pikalt distantsõppel olles ka
keeruline, eriti lõpuklasside õppijatele, kuna paljudel meie lõpetajatel on kodus kooliealised lapsed, keda paralleelselt oma töö ja õppimise kõrvalt tuli aidata ja toetada. Vaatamata keerulisele
ajale said kevadel lõputunnistused 72. lennu 49
lõpetajat.
Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis
õpivad üldjuhul täiskasvanud, kellel kunagi
mingil põhjusel põhikool või gümnaasiumiharidus on pooleli jäänud. Enamasti õpitakse
töö- ja pereelu kõrvalt. Samas on meie õppijate hulgas ka nooremaid, kellele terviseprobleemide tõttu või muudel põhjustel statsionaarne õpe ei sobi. Nooremad õpilased tulevad põhikooliossa õppima enamasti Rajaleidja
soovitusel.
Paindlik õppetöö korraldus ja valikud
Täiskasvanute gümnaasiumi üks põhiväärtusi on paindlikkus ja individuaalne lähenemine
õppijale. Õppida on võimalik päevases, õhtuses,
e-õppes, üksikaine või kombineeritud õppes.
Täpsema õppevormide kirjelduse võib leida
kooli kodulehelt www.ktg.edu.ee.
KTG pakub õppijatele ka erinevaid valikaineid: finantskirjaoskust, soome keelt, giidindust, arvutiõpetust, usundiõpetust, karjääriõpetust, ettevõtlusõpet, projektijuhtimist,
merenduse aluseid.
Lisaks on võimalik omandada madruse kutse,
mida õpetame koostöös Tallinna Merekooliga.

Baasväljaõpe tehakse Tallinnas ja tublimatele
õppijatele on see tasuta.

Täiendõpe rahvaülikoolis
Täiendõppeosakonnana töötab meil Kuressaare
Rahvaülikool, kus viiakse läbi erinevaid tasulisi ja tasuta koolitusi, loenguid, õpitubasid igas
vanuses täiskasvanutele, kes on huvitatud nii
enesearengust kui vaba aja kasulikust ja huvitavast sisustamisest.
Kuressaare Rahvaülikool on Eesti Rahvaülikoolide Liidu (ERL) liige ning Eesti Töötukassa koolituskaardi partner ning haridusministeeriumi strateegiline partner ERL-i kaudu.
Uus õppeaasta rahvaülikoolis algab 2. septembril 2021 kell 16.30. Seekord toimub avaseminar meie naabri, Saaremaa Riigigümnaasiumi ruumides, kus peale tunnustatud koolitaja Jaanus Kanguri räägib meile lühidalt riigigümnaasiumi arengutest direktor Ivo Visak.
Juba augustikuu lõpus alustab ERL riigi toetusel üle Eesti lastevanemate koolitustega, et
pakkuda lastevanematele erinevate professionaalsete koolitajatega teadmisi laste motiveerimiseks ja vaimse tervise toetamiseks. Kuressaare Rahvaülikool alustab antud koolitustega
septembris. Osalejatele on need koolitused tasuta või mõnel juhul sümboolse tasu eest. Lähiajal tuleb selle kohta täpsem info, kus huvilised
saavad ka juba ennast kirja panna.
Endiselt jätkame erinevate juttude sarjadega: kultuurijutud, naistejutud, kodujutud, tervisejutud, haridusjutud jne. Nii asutustel kui
üksikisikutel on jätkuvalt võimalik tellida meilt
arvutialaseid ja erinevaid keeltekursusi.
KTG õpetajaskond
KTG 19 õpetajat on suurte kogemustega ja teevad oma tööd sooja südamega. Samas töötab
uuest õppeaastast KTG-s lisaks Anu Rannamale
täiskohaga uus matemaatikaõpetaja Linda Kuuseok, kes andis koolis vähese koormusega tunde
juba möödunud õppeaastal ja võeti väga hästi
vastu.
Täiskasvanute gümnaasiumis saavadki töötada väga paindlikud ja individuaalse lähenemis-

oskusega õpetajad. Oleme tänulikud, et finantstarkuse valikainekursust oli sellest õppeaastast
nõus õpetama saarlasest doktorikraadiga õppejõud Tarvo Vaarmets. Püüame edaspidigi kutsuda vahelduseks õppijate ette külalisõppejõude, kes on oma eriala tipud ja pärit Saaremaalt.
Projekt „Teisel ringil targaks Saaremaal“
KTG osaleb juba 6. aastat ESF-i projektis „Teisel ringil targaks Saaremaal“, mille eesmärk on
julgustada katkenud haridusega inimesi oma
haridusteed lõpetama. Saaremaal on kahjuks
selliseid inimesi protsentuaalselt rohkem kui
Eestis keskmiselt. Püüame teavitustööga ja erinevate üritustega kutsuda inimesi õppima.
Oleme tänulikud, et meie tegevust toetavad
Eesti Töötukassa, Saaremaa vald, Külaliikumine
Saaremaal ja mitmed teised organisatsioonid.
KTG on pälvinud oma tegevuse eest Saaremaa
rahva huvides ka EV 100 tunnusplaadi.
Meeldiv on tõdeda, et järjest enam on inimesed motiveeritud õppima tulema ning saavad
aru, et alla gümnaasiumihariduse on tänapäeval valikud üsna kesised. Paljudel on toetavad
tööandjad, aga ka pered. Mitmedki lõpetajad
on öelnud põhjuseks, miks kunagi katkenud
gümnaasiumihariduse lõpetamise ette võtsid,
et tahavad olla oma lastele eeskujuks.
Tavaliselt lähevad pärast KTG juures gümnaasiumihariduse omandamist edasi õppima
umbes pooled lõpetajatest – kes kõrgkooli, kes
kutsekooli. Paljud säilitavad tänu gümnaasiumiharidusele oma töökoha.
Sageli kardetakse, et ollakse õppimiseks liiga
vana. Meie koolis vanusepiire pole. Pole oluline,
oled sa 17 või 57. Oluline on oma eesmärgid
ellu viia ja kui seda aitab haridustaseme tõus,
siis meie koolipere julgustab seda tegema, sest
haridus on kõige kindlam investeering tulevikuks.
Täpsem info KTG kodulehel www.ktg.edu.ee
või õppehoones, Garnisoni 16, Kuressaare.
Kuressaare täiskasvanute gümnaasium alustab uut õppeaastat 1. septembril kell 16 kooli
aulas.
Olete oodatud!

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine
Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise
transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada
hiljemalt 5. septembriks taotlus valla iseteeninduskeskkonnas (sisenemine valla kodulehe esilehelt). Taotlusi saab esitada 24. augustist
kuni 5. septembrini suvekuudel tehtud kulu-
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tuste eest. Peredele makstakse 0,1 €/km kohta,
kuid mitte rohkem kui 40 € kuus, kui huvialaga
tegelemise koht on elukohast kaugemal kui
5 km. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud.
Nõutud ei ole kuludokumentide esitamine,

kuid taotlusesse tuleb märkida arve numbrid
ja summad. Mitme õppuri transpordikulude
hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm.
Lisainfo: lindia.lallo@saaremaavald.ee.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist
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KÜSIMUS
Kus saab ennast Saaremaal
COVID-19 haiguse vastu
vaktsineerida ja miks ikkagi
on vaja ennast vaktsineerida?

C OVID-19 haigus e
vastane vaktsineerimine on ilmselt ainus
jätkusuutlik lahendus
viiruse leviku tõkestamiseks ning meie
ühiskonna normaalse
elukorralduse juurde
Riina Allik
tagasi pöördumiseks.
tervisedenduse
Tänases olukorras on
peaspetsialist,
Saare maakonna tähtis iga inimese panus, et COVID-19 panvaktsineerimise
koordinaator
deemiat peatada!
Kõik Eestis kasutatavad COVID-19 vaktsiinid on efektiivsed
raske haigestumise vältimiseks. Teiseks,
isegi kui mõni vaktsineeritud inimestest
haigestub, põeb ta haiguse läbi kergemalt
ning üldiselt haiglasse sattumata. Selle
tulemused on näha ka Eestis, kus tervishoiutöötajate seas on COVID-19 haigusesse haigestumine langenud. Sama kinnitab ka teiste riikide kogemus: näiteks nii
Ühendkuningriigis kui ka Iisraelis on juba
praeguseks raske haigestumine ja hospitaliseerimised vähenenud enam kui 80%.
Praeguseks teadaolevate andmete ja varasemate teadmiste põhjal võime eeldada, et
COVID-19 vaktsiinid kaitsevad ka viiruse
edasikandumise eest suhteliselt hästi.
Kokkuvõtvalt, vaktsineerimine on kordades ohutum kui COVID-19 haiguse
läbipõdemine. Selle haiguse kulg on ettearvamatu ja patsienditi erinev – teiste
kaasuvate haiguste, aga ka kõrge ea tõttu
võib haigus kulgeda väga raskelt. Samuti ei ole hetkeseisuga teada COVID-19
haiguse läbipõdemisega kaasneda võivad
pikemaajalised mõjud tervisele.
Oluline on veel, et ennast vaktsineerides kaitseme loomulikult peale endi
ka neid, kes ise end kaitsta ei saa – meie
hulgas on inimesi, kes oma terviseseisundi tõttu ennast vaktsineerida kahjuks
ei saa. Samuti on see tähtis terve Eesti
ühiskonna kaitseks, seda nii rahvatervise, majanduse kui ka sotsiaalse heaolu
vaatest.
Saare maakonnas on end võimalik vaktsineerida alates 12. eluaastast (alaealistel
on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek):
• Kuressaare Haiglas (Aia 25, Kuressaare) C-korpuses kabinetis C1408 (haigla vanas osas). Eelregistreerimine tel 5198 2986.
II dooside saajad saavad oma süstid kätte
endiselt seal, kus said I doosi (konverentsisaal).
• Kuressaare Perearstikeskuses (Aia 25,
Kuressaare) vaktsineeritakse augustis teisipäeviti ja neljapäeviti. Eelregistreerimine
tel 452 4300.
• Erakliinikus Hanvar (Kauba 19, Kuressaare) vaktsineeritakse 12.–13.08.2021
kell 10.00–16.00. Eelregistreerimine tel
453 3380.
• Auriga keskuse Apotheka apteegis
(Tallinna 88, Kudjape alevik) vaktsineeritakse kolmapäeviti kell 17.00–20.00 ja
laupäeviti kell 11.00–15.00. Eelregistreerimine tel 614 6000 või www.apotheka.ee.
• Muhu Perearstikeskuses (Muhu ambulatoorium, Liiva küla, Muhu vald) vaktsineeritakse alates 11.08.2021, kolmapäeviti kell 8.00–16.00. Eelregistreerimine tel
454 8963 või muhuarst@gmail.com.
Lisaks on võimalik lasta end vaktsineerida Saaremaa Gümnaasiumi (Väljaku 8,
Kuressaare) lahtiste uste päeval 24.08.2021
kell 10.00–15.00.
Lisainfo www.vaktsineeri.ee. Registreerida on võimalik ka lehel www.digilugu.
ee. Telefonis saab nõu küsida vajadusel
perearsti infoliinil 1220 ning riigiinfo
telefonil 1247.

Ivo Visak
Saaremaa
Gümnaasiumi
direktor

Hea haridus on Eesti
Nokia, kuid me saame
haridusinimestena
seda kõige efektiivsemalt anda ainult siis,
kui meie õpilased saavad käia koolis. Selleks soovitan kindlasti
õpilastel kaaluda vaktsineerimist, mis aitab
vähendada raskelt haigestumise võimalust.

4

Saaremaa Teataja

ARVAMUS
Kaugtöötajad on
Kuressaare üles leidnud

M

öödunud poolteist
aastat on õpetanud
meid üle kogu maakera kodukontorites hakkama saama. Tööelu ümbermõtestamise tulemusena
saame täna töötada paindKristel
likumalt kui kunagi varem.
Oinberg-Kelder
Töötajad ootavad vähemalt
Kuressaare
osaliselt kaugtöö võimaluste
Edukontori
jätkumist ja üha rohkem töötegevjuht
andjaid on valmis suunama
oma kontoritöötajad kaugtööle.
Kuressaare Edukontoris tajume neid muutusi väga selgelt ning arvud näitavad, et töölauda rentivate kaugtöötajate arv kasvab aastast
aastasse. Eriti märgatav on tõusutrend seoses
COVID-19 levikuga. Ühelt poolt avaldub suurenenud siseturismi mõju, mis toob inimesi ka
rohkem vabakontorisse. Teisalt aga otsivad inimesed üha enam väljapääsu linnakeskkonnast
ja seovad end meelsasti mõneks ajaks saareeluga.
Kuressaare Edukontor panustab oma tegevusega Saaremaa konkurentsivõimelise elu- ja
ettevõtluskeskkonna arengusse ning siinsete
rentnike hulgas leiab kaugtöötajaid, väikeettevõtjaid, start-up’e, vabaühenduste esindajaid ja vabakutselisi, keda kõiki ühendab vajadus keskendumist soosiva kontorikeskkonna
järele.
Edukontori kliendid jagunevad üldjoontes
kaheks: aastaringselt kindlat töölauda rentivad
püsirentnikud ning lühiajaliselt töölauda kasutavad ajutised rentnikud. Kui esimeste jaoks on
Edukontor igapäevane töötegemise koht, siis
teised rendivad töölauda vastavalt vajadusele
– kes vaid tunnikese, kes kasvõi mitu nädalat.
Mõlema jaoks on Edukontor loonud mugavad
tingimused ning baasteenuste – kontorimööbel,
kiire ja stabiilne internetiühendus, printimise ja
kohvinurga kasutamise võimalus jne – olemasolu võimaldab sisuliselt kohe tööle asuda.
Edukontoris on praegu 26 püsirentnikku.
Enamik neist saaks oma töö tehtud igal pool,
kus piisav netiühendus ja võimalus sülearvuti
pistikusse pista, kuid nad eelistavad vabakontoris töötamist siinsete sünergiat, koostööd ja
enesearengut soodustavate tingimuste tõttu
ning tänu võimalusele suhelda inimestega väga
mitmekülgsetest valdkondadest. Edukontor
pole pelgalt koht, kus tööd teha, vaid siinsete
rentnike vahel toimub info vahetamine, nõu
andmine, inspireerimine ettevõtlusega tegelema, praktiline abistamine, kontaktide vahetamine, koostööideede tekkimine ja ka elluviimine.
Lühiajaline töölaua rent on populaarne eelkõige Saaremaa külastajate hulgas (suvesaarlased, Saaremaa juurtega inimesed, siin sugulaste
juures peatuvad, või saarel puhkavad inimesed,
digirändurid). Ent teenust kasutavad ka paljud
Saaremaal paiksed inimesed, kes ei vaja püsivalt kontorikohta, aga periooditi kasutavad kas
(video)kõnede läbiviimiseks, koosoleku pidamiseks või mõnel muul põhjusel töökeskkonda,
kus oma tööasjad kiirelt ja efektiivselt ära teha.
Lühiajaliste rentnike hulgas on viimase aasta
vältel olnud kliente väga erinevatest tegevusvaldkondadest: disain, IT, arhitektuur, koolitus,
ehitus, mentorlus, coaching, teadus, riigiasutused. Tagasiside lühiajalistelt rentnikelt on väga
positiivne – hinnatakse kõrgelt võimalust ühes
Kuressaare-suguses väikelinnas töölauda rentida ja kiidetakse siinset vaikset, rahulikku ja tööle keskendumist soosivat õhustikku ning mis
peamine – kiiret ja stabiilset internetiühendust.
2020. aastal töötasid lühiajaliselt töölauda rentivad ajutised rentnikud Kuressaare Edukontoris
ühtekokku 1641 töötundi (võrdluseks 2019. a
1433,5 töötundi).
Käesoleval aastal panustab Edukontor kaugtöö võimaluste laiendamisse saartel ja on eestvedajaks Saarte kaugtöövõrgustiku loomisel.
Võrgustiku loomiseks planeeritud tegevuste
käigus otsime üles ja koondame kokku Saare
maakonna saarte (Saaremaa, Muhu, Abruka,
Ruhnu, Vilsandi) ettevõtted ja organisatsioonid,
kes juba pakuvad või soovivad luua töökeskkonda nii kohalikele kui ka saartel periooditi
või lühiajaliselt viibivatele kaugtöötajatele.
Heade näidetena saame esile tõsta Orissaare
spordihoonet ja Lahhentagge keskust, kus sel
suvel on esmakordselt olnud võimalus töölauda
rentida, ning Muhu pastoraadi vabakontorit,
mis juba 2020. aasta kevadel oma uksed avas.
Soovime, et kaugtöötajad need kohad üles
leiaksid ja meie saarte võludest seeläbi veelgi
enam osa saaksid!
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Mida peab teadma hoonetele
kasutusloa taotlemisest
Toomas Rihvk
Ösel Consulting OÜ tegevjuht,
volitatud ehitusinsener, tase 8

2015. aastal võeti vastu uus ehitusseadustik, kus reguleeriti ehitiste
seadustamise protseduurid. Selle
valdkonna kohta on materjali palju,
aga inimestel tekib protsessis palju
küsimusi.
Esmapilgul lihtne ülesanne. Esitan ehitisregistri (EHR) elektroonses keskkonnas kasutusloa taotluse, tasun riigilõivu ja kohalik
omavalitsus väljastab kasutusloa.
Tegelikult on see protsess keerulisem ja
nõuab minimaalses mahus konkreetse ehituse/rajatise kohta korrektset tehnilist dokumentatsiooni ja kontrollmõõdistusi.
Iga ehitis on unikaalne oma asukoha, ehituse ajaloo, projektlahenduse, kasutatud materjalide, kvaliteedi ja hoolduse poolest.
Toon näiteks ühe 40 aasta vanuse kahekorruselise maja seadustamise. Maja on valmis
ehitatud, aga puuduvad ehitamise tehnilised
dokumendid. Kinnistul on veel teisi hooneid
ja insenerikommunikatsioone (puurkaev,
kanalisatsiooni reovee septik imbväljakuga).
Hoone asub ehitisregistris, aga tehnilised
andmed on muutunud.
Uus ehitusseadustik annab dokumentide
puudumise korral võimaluse olemasoleva
hoone ja kommunikatsioonide ohutust hinnata auditite vormis. Auditi tegemise õigus on
kutsetunnistust omavatel inseneridel. Hoone
tuleohutust, küttekollete tuleohutust ja elektriohutust hindavad vastava pädevusega spetsialistid.
Hoone omanikul on kasutusloa saamiseks
vaja tellida järgmised mõõdistused ja auditid:
• Kinnistu ja hoone ehitusjärgne geodeetiline mõõdistus koos hoone nurgapunktidega ja insenertehniliste kommunikatsioo-

nidega. Kui kinnistul asub mitu hoonet,
peavad kõik need hooned olema mõõdistusjoonisel, et saaks hinnata tuleohutuse
kujasid. Puurkaevul ja septikul/kogumismahutil on sanitaarkaitsevööndid, mis tuleb
tagada.
• Hoone tuleb ehitada vastavalt omavalitsuse poolt kooskõlastatud ehitusprojektile. Paljude vanemate hoonete puhul on
projekt paberkandjal. Vanemad projektid
ei vasta kehtivatele nõuetele. Sageli on hoones tehtud erinevaid ümberehitustöid, välja
ehitatud katusekorrus, ahiküte asendatud
maaküttega, mitu hoonet kokku ehitatud. Tegeliku olukorra fikseerimiseks ja hoone pindade täpsustamiseks tuleb tellida mõõdistusprojekt.
• Kui puuduvad ehitamist ja kasutatud materjale kirjeldavad tehnilised dokumendid,
tuleb tellida hoone kasutamise ohutust tõendav ehitusaudit. Kutsetunnistusega ehitusinsener peab hindama hoone kui terviku ohutust, kandekonstruktsioonide kandevõimet ja
ruumilist püsivust, hoone vastavust eluruumide ja energiatõhususe miinimumnõuetele.
• Kindlasti tuleb kontrollida välja ehitatud
tugevvoolusüsteeme, elektrikilpe, maandust
ja üldist elektriohutust. Ja tellida elektripaigaldise audit.
• Kui hoones on küttekoldeid (ahjud, pliidid, kaminad, saunakerised, korstnad jne)
on vaja kütteseadmete seisukorda ja kasutamise ohutust lasta kontrollida korstnapühkijal, pottseppmeistril või tuleohutuse eksperdil (eksperthinnangu andmise kompetents
on olemas: korstnapühkija-meister taset 5,
pottsepp III, pottsepp-restauraator III, pottsepp-meister taset 5, tuleohutusekspert taset
6 kutsetunnistust omavatel isikutel; kutsetunnistuse kehtivust saab kontrollida
www.kutsekoda.ee).
Vajadusel koostatakse ise ehitatud korstna
ja tulekollete passid. Kui sertifikaati omavad
kütteseadmed on paigaldatud ehitusfirma
või paigaldusfirma poolt, on vaja koostada
paigaldusakt. Lisada paigaldusjuhend, kasutusjuhend ja hooldusjuhend. Täpsem info on
Päästeameti kodulehel.

• Lisaks kontrollitakse korstna läbiviikusid
puidust konstruktsioonidest ja tuleohtlikest
konstruktsioonidest. Korstna läbiviigu kohta
puidust vahelagedest ja katusest tuleb koostada sõlme joonis koos kasutatud materjalide täpse margi ja nimetusega. Kindlasti tuleb
Päästeameti jaoks lisada fotod kütteseadmete
paigaldamisest.
• Samuti koostatakse auditid olmekanalisatsiooni septikutele, kogumismahutitele ja
imbväljakutele. Meie praktikas on kümned
majapidamised paigaldanud oma kinnistule
reovee kohtpuhastid – septikud imbväljakuga. Ei ole koostatud tööde akti, puudub info
mahuti suuruse kohta, septikut ei ole kordagi tühjendatud. Kohtpuhastitele esitatavate
nõuete kontroll tulenevalt seadusandlusest
on Saaremaa vallas tõhustunud ja nõrgalt
kaitstud põhjavee aladega piirkondades neid
seadustada ei lubata. Sellisel juhul tuleb paigaldada biopuhasti või septik ümber ehitada
kogumismahutiks (sulgeda imbväljakusse
viivad torustikud).
• Gaasikütte seadmete korral kontrollitakse gaasiohutust ja vormistatakse audit.
• Päikesepaneelide paigaldamisel ja soojuspuurkaevude rajamisel on vaja koostada tehnilised dokumendid, mida tuleb nõuda paigaldusfirmade käest.
• Tulekolletega hoonetes peab olema vinguandur ja suitsuandurid. Päästeamet nõuab andurite toimivusaja tõendamist.
• Uusehituste puhul peab läheduses olema
kontrollitud tuletõrje veevõtu koht, et oleks
tagatud tulekustutusvee olemasolu.
• Hiljuti ehitatud uute hoonete puhul on
vaja koostada jäätmeõiend.
• Insenerisüsteemidel peavad olema kasutusjuhendid ja hooldusjuhendid.
• Kasutusloa taotluse puhul on vaja tasuda
riigilõiv.
Iga objekt, selle ehitustehniline seisund,
kasutatud ehitusmaterjalid ja insenerisüsteemide lahendus on veidi erinev. Viimaste aastate kogemus ütleb, et kõige rohkem tehnilisi
probleeme ja eksimusi ehitamisel on tuleohutuse, elektriohutuse ja reovee käitlemise nõuete täitmisega.

PILTUUDIS

Üürimaja sai nurgakivi
4. augustil asetati nurgakivi Kitsas 16 Kodule,
mille puhul on tegemist valla ja erasektori
koostöös valmiva üürimajaga. Kõigi eelduste
kohaselt valmib maja 2022. aasta mais ning
selle valmimisel antakse oluline panus vajalike üüripindade kättesaadavusele Kuressaare
piirkonnas ning soodustatakse elamufondi
jätkusuutlikku uuendamist, avaldades positiivset mõju piirkonna ettevõtluskeskkonnale
ja majandusele ning kõrge kvaliteediga elukeskkonna väljaarendamisele.
Projekt viiakse ellu Kitsas 16 Kodu ja
Saaremaa Vallavalitsuse koostöös ning
Kredexi toetusel. Projekti kogumaksumus on
1 905 600 eurot, millest 50% on toetusena ja
50% projekti omaosalus.

Betoonrõngast biopuhastini
R

eoveekäitlus on asi,
millest lõunalauas
reeglina ei räägita.
Kanalisatsioon elab üsna
silma alt ära ja kaetuna
oma igapäevast salajast
elu. Linnatingimustes lõpevad mured hetkel, kui
Kairi Niit
vesi kraanikausist või tuaveekasutuse
letipotist alla voolab ning
ja -kaitse
saab vee-ettevõtja omaks.
peaspetsialist
Hajaasustuses sealt mured
reeglina alles algavad.
Tekkiv reovesi on maapiirkondades ennekõike tekitaja enda mure. Erinevalt korterelamust jääb olmega seotud küsimuste lahendamine ja kandmine omaniku õlule. Viimasel
ajal on märgata, et usinamalt kolitakse maale:
asutakse alaliselt elama suvilatesse, asustatakse ja taasasustatakse pikalt kasutuseta seisnud
kinnistuid.
Linnamugavused soovitakse aga ka uude
koju kaasa võtta. Reeglina ei olda tänapäeval
enam rahul kuivkempsuga hoovi kaugemas
nurgas ning vesi-ämbriga-sisse-solk-ämbriga-välja-lahendusega. Suvila puhul on see
võibolla isegi romantiline, kuid sügistalvise
perioodi saabudes saab sellest alalistele elanikele tõsine olmemure. Igati mõistlik on
enne elumuutvate otsuste langetamist, ehitamist, renoveerimist või hoonete olemasolevat
olukorda üle vaadates kalkuleerida, kuidas
lahendada veevarustus ja kanalisatsioon, kas
olemasolev lahendus on toimiv ja jätkusuutlik, kui suure investeeringuga peab arvestama
uute lahenduste rajamisel või vanade ümberehitamisel ning millised on rajatud lahendusega kaasnevad hilisemad jooksvad kulutused.
Toon allpool välja mõned sagedamini
päevakorrale kerkivad teemad, millele tasuks
otsa vaadata neil, kes plaanivad maamaja ehitada, osta või tühjalt seisnud tallu elama kolida.
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Otsid uut kodu, hakkad kolima esivanemate tallu või suvemajasse?
Uuri välja, kuhu läheb majast või saunast kanalisatsioonitoru, kui hoones juhtub
olema trapp, kraanikauss või WC. Pole harvad
juhtumid, kus reoveesüsteemi puudumise või
seisukorra osas tärkab huvi siis, kui tõsisemad
probleemid on juba tekkinud (reostus kaevus,
reovee lekkimine vundamendi alla vms). Selle eest, et kanalisatsioonilahendus oleks asjakohane ega reostaks pinnast ega põhjavett,
vastutab ennekõike kinnistu tänane omanik,
mitte eelmine omanik, kinnisvaramaakler või
manalateed läinud vanaisa.
Kui ise ei julge hoovinurgas asuva mahuti
kaant kergitada või seal nähtu paneb südame
pööritama, on mõistlik pöörduda ettevõtte
poole, kes veevarustuse ja kanalisatsioonitöid
teostab. Enamik selliseid ettevõtteid oskab
hinnata olemasoleva reoveesüsteemi olukorda
ning vajadusel pakkuda ka uue ehitamise ja
rekonstrueerimise võimalusi kinnistu olusid
silmas pidades. Tõsisemalt tasub muret tunda
juhul, kui lahendused on rajatud asbest-torudest, silikaadist ning betoonrõngastest, sest
reeglina on need oma eluea tänaseks juba ära
elanud. Süsteemist saab kindlasti parema ülevaate, kui mahutid on äsja tühjendatud ehk
vahetult pärast fekaaliveo teenust osutava
ettevõtte visiiti.
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Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist

Nurgakivi asetavad vallavanem Mikk Tuisk,
Oliver Akenpärg (Kitsas 16 Kodu OÜ juhatuse
liige) ning Markus Nimik (PIN Arhitektid, arhitekt).
FOTO: Liisu Ots

Saaremaa vallavalitsuse, Kitsas 16 Kodu OÜ,
PIN Arhitektid OÜ, Spetsiaalne Ehitus OÜ, Ösel
Consulting OÜ, Tartu Ehitus AS, Infragate Eesti AS
esindajad. FOTO: Liisu Ots
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Kust saab kinnistu oma vee?
Kas seda jätkub aastaringselt ning mis
on selle kvaliteet? Kas kaevu sanitaarne seisund kannatab kriitikat (rakked korras,
manteltoru nõuetekohane)? Suuremad probleemid kaasnevad vanade madalate salv- ja
puurkaevudega, mis võivad põuasel suvel
kuivaks jääda ja mille vee kvaliteeti mõjutab
sissevoolav sademe- ja pinnavesi ning tihtipeale ka amortiseerunud reoveesüsteemist
pärinev kraam.
Salvkaev võib olla piisava veeandvusega
olukorras, kus vesi viiakse tuppa ämbriga. Paraku aga veevärgi väljaehitamisega ning voolava vee hoonesse toomisega suureneb veetarve kordades ning tihti ei ole salvkaevu
veeandvus siis enam piisav ning mõelda tuleb

Kuidas tellida nõudetransporti Sõrves?
Mika Männik
transpordinõunik

A

Enne maakodu ostmist või maale kolimist vaata üle, milline on kodu veevarustus ja kanalisatsioon ning
kalkuleeri, kas olemasolev lahendus on toimiv ja jätkusuutlik ning milliste kulutustega pead ümberehitamisel arvestama. FOTO: Irina Mägi

puurkaevu rajamisele.
Kui kaev on kaua kasutuseta seisnud, vajab
see enne kasutuselevõttu reeglina läbipesu ja
puhastamist. Salvkaevu puhastamisega saab
reeglina hakkama omanik ise, kuid on ka ettevõtteid, kes sellega tegelevad. Puurkaevu
puhastamise soovi puhul tuleks pöörduda
puurkaevude rajamisega tegeleva ettevõtte
poole. Kui on kahtlusi vee kvaliteedis, on võimalik lasta kaevuvett analüüsida Kuressaares
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Suurt
osa vee kvaliteediga seotud probleeme on
võimalik lahendada veetöötlusseadmetega.
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Kui suur kinnistu on piisavalt suur?
Üsna tavapärane on see, et hajaasustuses müüakse ajalooliselt hoonestatud õueala (nt 2000–5000 m2) eraldi katastriüksusena. Linnalise asula mõistes on tegemist
üsnagi suure maatükiga. Maapiirkonnas, kus
veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendamine
on plaanis kinnistusiseselt, saab mõistlikuks
suuruseks pidada aga ligikaudu ühe hektari
suurust maaüksust. See võimaldab kinnistuomanikul kaaluda lisaks reovee kogumismahutile ka omapuhasti paigaldamist.
Kuna kaevu ja immutuse minimaalne nõutud vahekaugus on reeglina 60 m, siis tasuks
veenduda, kas see on tagatud või kas selle
tagamine on kinnistu suurust ja naaberkinnistute paiknemist silmas pidades üldse võimalik. Muu hulgas peaks immutus asuma
ümbruskonna kaevudest ka allamäge ehk
põhjavee liikumise suunas allavoolu.
Väiksema pindalaga või erikujuliste kinnistute puhul vajab omapuhasti rajamine üldjuhul kooskõlastamist naabritega. Väikeste
kinnistute puhul ning tihedamalt asustatud
külasüdametes ei pruugi puhasti kinnistule
kaevu olemasolul ära mahtuda. Siis jääb ainsaks võimaluseks lekkekindel reovee kogumismahuti, mida purgimisteenuse osutaja
vastavalt täituvusele tühjendab.
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Suvemaja, nädalavahetuse kodu või
alaline elamu?
Üldiselt kehtib põhimõte, et mida
madalam on kinnistu kasutusintensiivsus,
seda paremini toimivad algelisemad veevarustuse ja kanalisatsioonilahendused. Vaid
suvise kasutusega kinnistutel ei ole reeglina võimalik kasutada biopuhastil baseeruvat omapuhastit, kuna puhastusprotsessi
käivitamine üksi võtab juba ca kuus nädalat
aega ning ilma reovees sisalduva „toiduta“
puhastusprotsess peatub.
Kui põhjavesi piirkonnas on pinnaselt tuleneva reostuse eest kaitsmata, siis sellistes
piirkondades on reovee kogumismahuti ainus
võimalik reoveelahendus. Pidades silmas puhasti rajamismaksumust, võib tegemist olla ka
majanduslikult mõttekama lahendusega.
Alalise või aastaringses kasutuses oleva kinnistu puhul tasuks siiski võimalusel eelistada
omapuhastit – see võimaldab kokku hoida
jooksvatelt tühjenduskuludelt. Kui reovee

kogumismahuti tuleb tühjaks vedada vastavalt täitumisele, siis omapuhasti puhul sõltub
tühjendusintervall lahendusest ja kinnistu
kasutusintensiivsusest.
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Kogumismahuti, septik või biopuhasti – mis on mis?
Reovee kogumismahuti (nimetatud
ka kogumiskaevuks) on ilma väljavooluta
suletud mahuti, mida tuleb tühjendada vastavalt täitumisele. Septik on reeglina kolme
kambriga läbivoolumahuti, mis tagab reovee
mehaanilise puhastuse, tegemist on üldjuhul
omapuhasti ühe osaga. Septik vajab reeglina
tühjendamist 1–2 korda aastas, pärast igakordset tühjendust tuleb septik täita puhta
veega selleks, et see oleks võimeline reoveest
paksema ainese välja setitama.
Biopuhastite puhul sõltub hooldus juba
konkreetsest tehnilisest lahendusest ning
tootjapoolsetest juhenditest – üldjuhul vajavad aeratsiooni ehk õhutuse põhimõttel töötavad biopuhastid liigmuda eemaldust 1–2
korda aastas.
Omapuhasti kavandamisel tasub ennast
vähesel määral kurssi viia reoveekäitlust puudutavate nõuetega – tootja ja edasimüüja
poolsetesse reklaamtekstidesse tuleks suhtuda
kriitiliselt. Biopuhastist väljavoolav heitvesi ei
ole ka pärast puhastusprotsessi läbimist päris
kindlasti sobilik aia kastmiseks või auto
pesemiseks. Ükski puhasti ei ole ka päris
hooldusvaba, seega tasub enne paigaldust
endale selgeks teha, millist hooldust puhasti
vajab ja kes hooldust tulevikus teostab (seadistamine, rikete kõrvaldamine, tühjendamine).
Tühjendamise all on silmas peetud purgimisteenuse osutaja ehk fekaalivedu teostava
ettevõtte poolset tühjendust, mille toimumise kinnituseks saab kinnistuomanik ka arve/
tšeki. Reovee kogumismahuti, septiku või
biopuhasti sisu peab jõudma suuremale puhastile edasiseks käitlemiseks. Kuigi see tuleb
veel paljudele üllatuseks, siis reovee kogumismahuti sisu ei ole lubatud pumbata enda või
naabri kinnistule, laotada seda põllule, marjapõõsaste või metsa alla.
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Paberiga või paberita?
Reoveesüsteemi ja kaevu rajamiseks
on vajalik ehitusteatise või ehitusloa
taotluse esitamine vallavalitsusele ehitisregistri portaalis. Isegi kui rajatav hoone ei vaja
rajamiseks kohaliku omavalitsuse täiendavat
luba, on hoonet teenindava reoveesüsteemi
ning veevarustuse rajamiseks ehitusteatis või
ehitusluba enamasti vajalikud. Pärast ehitustegevuse lõppu tuleb kasutuselevõtuks esitada
kasutusteatis.
Täiendava info saamiseks võib pöörduda
valla keskkonnaosakonna veekasutuse ja
-kaitse spetsialistide poole (Kairi Niit, tel 452
5079, Meelis Albert, tel 452 5150) või heita
pilk valla kodulehele www.saaremaavald.ee/
reovee-kaitlus.

KÜLAVANEMAD JA VANEMATE VALIMISED
Vallavalitsuse 6. juuli istungil kinnitati
Kaarma piirkonna Pähkla küla külavanema ülesandeid täitma alates 23. juu-

LUGEJA KÜSIB

nist viieks aastaks MTÜ Pähkla Küla
Arenguselts.
27. juuli istungil kinnitati alates 12. juunist

viieks aastaks Mustjala piirkonna Ninase küla
külavanemaks Virve Kaiste ning külavanema
asetäitjaks Andres Haller.

lates 19. juulist käivitus Torgu ja Salme
piirkonnas nõudepõhise transpordi
pilootprojekt, mille eesmärk on kombineerida tavapärane liinivedu mugavama ja inimeste vajadustele paremini vastava ühistranspordi teenusega.
Nõudetranspordi teenust osutatakse pilootprojekti perioodil (esialgu selle aasta lõpuni ja
kui projekt õnnestub, siis 30. juunini 2022) iga
päev alates kell 8.00 kuni kell 21.00. Pilootprojekti ajal ei pea reisija teenuse eest tasuma. Teenusega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.
Tellimusi saab esitada dispetšeri vahendusel
telefonil 452 5135 esmaspäevast neljapäevani
kell 8.30–16.00 ja reedel kell 8.30–14.30. Reisija
peab tellimuse esitama vähemalt 24 tundi enne
soovitud sõitu. See tähendab, et laupäevased,
pühapäevased ja esmaspäevased sõidud tuleb
tellida ette vähemalt reedel.
Kui logistiliste järjekordade koostamisel
selgub, et reisija poolt soovitud aeg ei sobi
logistikasse, võtab dispetšer reisijaga ühendust
ja lepib temaga kokku uue sõiduga alustamise
ja sihtkohta saabumise aja, mis ei tohi erineda
üle 30 minuti reisija poolt soovitud esialgsetest
aegadest.
Reisija on kohustatud ilmuma kokkulepitud
ajal kohta, kust ta sõidukisse võetakse. Juhul,
kui ta loobub tellitud teenusest, on ta kohustatud tellimuse tühistama. Tellimust on võimalik tühistada mitte vähem kui 12 tundi enne
soovitud sõidu alustamise aega. Tellimusi saab
tühistada dispetšeri vahendusel (tel 452 5135
esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–16.00 ja
reedel kell 8.30–14.30). Juhul, kui reisija tellimust ettenähtud aja jooksul ei tühista ja samal
ajal pealevõtmise kohta määratud ajaks ei ilmu
ning see on juhtunud vähemalt kaks korda, on
dispetšeril õigus keelduda selle kliendi edaspidisest teenindamisest.
Ühissõiduki juht võib keelduda joobes või
agressiivselt käituva reisija teenindamisest ja
mitte lubada teda ühissõidukisse, olenemata
reisija sõiduõiguse olemasolust. Reisijal ei teki
sellisel juhul õigust nõuda vedajalt hüvitist muu
transpordivahendi kasutamise kulude katmiseks.
Miks viibib Hariduse tänav 13 koolihoone
rekonstrueerimistöödega alustamine?
Helle Kahm
abivallavanem hariduse,
noorsootöö, kultuuri ja spordi alal

H

ariduse tänava koolihoone rekonstrueerimistöödega alustamine viibib riigihankes osalenud ühispakkujate kaebuse
tõttu. Nimelt vaidlustasid koolihoone rekonstrueerimiseks korraldatud riigihankes osalenud
ühispakkujad Tesman Ehitus OÜ ja aktsiaselts
Level Saaremaa vallavalitsuse otsuse tunnistada hankes edukaks AS Megaron-E pakkumus
ning esitasid vastava vaidlustuse riigihangete
vaidlustuskomisjonile.
Riigihangete vaidlustuskomisjon leidis oma
22. juuli otsuses, et esitatud vaidlustus on põhjendamata ning vallavalitsus oma otsuse tegemisel vigu teinud ei ole.
Seepeale esitasid Tesman Ehitus OÜ ja
Aktsiaselts Level 2. augustil Tallinna Halduskohtule kaebuse nõuetega tühistada vaidlustuskomisjoni otsus ning tunnistada kehtetuks
vallavalitsuse 15. juuni 2021 otsus AS Megaron-E pakkumuse edukaks tunnistamise kohta.
Koos kaebusega esitasid kaebajad esialgse
õiguskaitse taotluse keelata vastustajal ja edukaks tunnistatud pakkujal hankelepingu sõlmimine ja täitmine, kuni käesolevas asjas sisulise
lahendi jõustumiseni.
Tallinna Halduskohtu 3. augusti 2021 määrusega võttis kohus kaebuse menetlusse, määrates vastustajaks Saaremaa valla ning kaasates
kolmanda isikuna menetlusse AS Megaron-E.
Sama määrusega rahuldas kohus kaebajate
esialgse õiguskaitse taotluse, keelates sellega
Saaremaa vallal riigihanke „Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine” osas
sõlmida hankelepingut. Saaremaa vald esitas
seepeale 5. augustil Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse esialgse õiguskaitse taotluse
rahuldamise kohta.
Esitatud kaebuse tõttu ei ole suure tõenäosusega koolihoone rekonstrueerimistööde alustamine 1. septembrist 2021 võimalik ning vallavalitsus ja koolipere peavad esialgsel hinnangul
arvestama kahjuks kuni 3-kuulise viivitusega.
Hariduse Kool alustab aga sel õppeaastal
1. septembril tööd Upal, nii nagu planeeritud
oli.
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JALGRATTURILE
Jalgratturitega juhtunud
liiklusõnnetused. 9. lugu

J

algratturitega juhtuvad sageli õnnetused liiklusseaduses toodud liiklusreeglite rikkumiste tõttu. Jalgratturid
rikuvad liiklusreegleid, kuna ei tea seaduses sätestatud
nõudeid jalgrattaga liiklemisel ning sellega seoses ei teadvusta endale, et juhtides jalgratast, osaletakse liikluses sõidukijuhina.
Lisaks on ka neid jalgrattureid, kes küll teavad liiklusreegleid, kuid rikuvad neid tahtlikult ning seeläbi tekib liigeldes
olukord, mille tagajärjel juhtub liiklusõnnetus.
Üldiselt juhtuvad kõige raskemad liiklusõnnetused siis,
kui toimub kokkupõrge jalgratturi ja mootorsõiduki vahel,
kus alati saab enam kannatada jalgrattur, kuna tema on selles
olukorras kõige vähem kaitstud liikleja.
Mootorsõiduki ja jalgratturi vahel toimunud liiklusõnnetuste asjaolusid uurides selgub sageli, et autojuht ei osanud
arvestada jalgratturi kiiruse ja paiknemisega teel ning seetõttu toimus õnnetus. Kuna jalgrattur on liikluses mootorsõidukijuhtidele raskemini märgatav, on kindlasti väga oluline,
et rattur teeks ennast liikluses ise paremini nähtavaks, kasutades kõrgnähtavat riideeset või märgutulesid. Sama oluline
on liiklusohtlike olukordade vältimist silmas pidades, et autojuhid oskaksid liikluses jalgratturit märgata ning arvestada
tema liikumiskiirusega ja jätta jalgratturile piisavalt ohutut
liikumisruumi.

Traagilised tagajärjed
Saare maakonnas on viimase viie aasta jooksul juhtunud kaks
ülirasket jalgratturiga toimunud liiklusõnnetust.
Esimene neist toimus 6. septembril 2018. aasta pealelõunasel ajal Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare mnt 126.
kilomeetril, kus mootorsõidukit juhtinud autojuht sõitis otsa
jalgratturile, kes hukkus sündmuskohal. Kriminaalmenetluse
käigus ekspertiisiga tuvastati, et paremal teepeenral liikunud
jalgrattur tegi ootamatu manöövri risti üle sõidutee vasakule,
keerates eesõigust omavale mootorsõidukile ette, mistõttu
sõitis mootorsõiduk kiirusega 90 km/h jalgratturile otsa.
Seega oli selles liiklusõnnetuses süüdi jalgrattur, kes ei
veendunud enne manöövrit selle ohutuses. Selline tegevusetus maksis jalgratturile elu. Kui jalgrattur oleks enne vasakule
pööramist veendunud, et tema tagant autot ei lähene, ei oleks
kokkupõrget toimunud ning inimene oleks elus, kuid seda ta
kahjuks ei teinud. Seega ainult hetk hooletust ning tagajärjed
on traagilised.
Teine raske õnnetus toimus tänavu 5. märtsil samuti pealelõunasel ajal Upa-Leisi mnt 35. kilomeetril, kus mootorsõidukit juhtinud autojuht sõitis samuti otsa jalgratturile,
kes tegi vasakmanöövrit. Ka selles kriminaalasjas tuvastati
ekspertiisiga, et paremal teepeenral liikunud jalgrattur tegi
ootamatu manöövri risti üle sõidutee vasakule, keerates eesõigust omavale mootorsõidukile ette, mistõttu mootorsõiduk
sõitis kiirusega 54 km/h jalgratturile otsa. Jalgrattur jäi küll
kokkupõrke tulemusel ellu, kuid sai üliraskeid tervisekahjustusi.
Ka selles liiklusõnnetuses oli süüdi jalgrattur, kes ei veendunud enne manöövrit selle ohutuses. Samuti ei kandnud
jalgrattur kiivrit ning peamised vigastused olid tal just pea
piirkonnas, mille raskust kiivri kandmine oleks võinud
leevendada.
Ole valvas ka ülekäigurajal
Lisaks üks liiklusõnnetuse näide, mille tagajärjed ei olnud
õnneks nii rasked. Tänavu 22. mail toimus liiklusõnnetus
Kuressaare linnas Tallinna mnt 84 juures, kus jalgrattur ületas
ülekäigurada sõites, andmata teed eesõigusega teel vasakult
lähenevale Auriga ringristmiku suunas liikuvale mootorsõidukile, mille tulemusena toimus mootorsõiduki ja jalgratta kokkupõrge. Liiklusõnnetuse tagajärjel tekitas jalgrattur
endale tervisekahjustuse.
Nimetatud liiklusõnnetuse põhjustajaks oli jalgrattur, kes
ei andnud teed sõiduautole. Kuigi ülekäigurajal või ülekäigukohal võib sõiduteed ületada ka jalgrattaga, kergliikuriga või
pisimopeediga sõites, ei ole neil sõidukijuhi suhtes eesõigust,
välja arvatud juhul, kui ületatakse ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Lisaks peab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõitma jalgrattaga, kergliikuriga
või pisimopeediga jalakäija tavakiirusega.
Seega on jalgratturitega toimunud nii üliraskete kui ka
kergemate liiklusõnnetuste peamisteks põhjusteks hooletus
ja tähelepanematus, mis võib väga valusalt kätte maksta.
Selleks, et selliseid liiklusõnnetusi ei toimuks, peavad nii
autojuhid kui jalgratturid ennast pidevalt täiendama, lugema
liiklusnõudeid ning olema liikluses hoolikad. Enamik õnnetusi on ärahoitavad. Rohkem hoolimist ja märkamist tagab
ohutu liiklemise.
Küsimus: Mida saab jalgrattur ise ära teha, et ta liiklusõnnetusse ei satuks?
Vastus saada 20. augustiks e-mailile: ratas@saaremaavald.ee.
Vastusele lisa oma nimi, vanus ja kontakttelefon.
Eelmise küsimuse õige vastus oli: Korraga võib kergliikuril
sõita üks inimene.
Seekord said loosi tahtel auhinnad Matti Sirel, Ada Tuulik ja
Janne Reinfeldt.
Marika Luik (Transpordiamet)
Riina Allik (Saaremaa Vallavalitsus)
Rainer Amur (Prokuratuur), Meelis Juhandi ja Ahto Aulik
(Kuressaare Politseijaoskond), Riho Räim (Bivarix rattapood)

12. august 2021

TEATED

SAAREMAA TOIDUFESTIVAL –
kohaliku ja eestimaise toidu pidu

V

ara alanud kuum suvi on vaikselt
taandumas; aedades, põldudel,
metsas valmivad viljad ... Enne
veel, kui jõuame suvekuumust taga igatsema ning sügisvihma ja -jahedust kiruma hakata, võtame 11 päeva, et nautida
looduse ja inimeste loodut. Tuletame
meelde, et nii nagu aastaaegade vaheldumine tuleb paratamatu järjekindlusega,
tuleb taas kohaliku ja eestimaise toidu
pidu – Saaremaa Toidufestival. 2.–12.
september olgu kalendrisse punasega ära
märgitud!
Saaremaa Restoranide Nädal on
koht, kus 11 päeva jooksul saavad kokku
kuraditosin restorani, meie suurepärased
kokad, kohalikud tootjad ja sina, kes sa
tuled kõike valmistatut nautima. Söögikohtade kõrval tasub pikemalt peatuda
nii mõneski poes, kus kogu festivali ajal
toimub palju põnevat, mis annab aimu
kohalikest toodetest ja tootjatest.
Saaremaa ja Muhu tootjate esinduspood Ehtne Saaremaa teeb festivali puhul
toodete superkampaania – Saaremaa toit
kui vaatemäng su pidulaual.
Coop Saaremaa on kohal võimsamalt
kui kunagi enne, tuues tarbijate rõõmuks
just festivali ajal välja Saaremaa Köögi
uue tervisetoodete sarja.
Saaremaa Kaubamaja kutsub tutvuma
muljetavaldavate kampaaniapakkumistega ja osalema tervisliku toitumise teemalistes töötubades/loengutel.
Juubeldame koos Saarte Sahvriga, mis
oma 10. sünnipäeva puhul kutsub kohale
kümne väikesaare maitsed.
Tootjad nii kohapealt kui ka Mandri-Eestist ja võib juhtuda, et kaugemaltki,
tulevad rahva sekka oma tooteid ja tegemisi tutvustama 3. ja 4. septembril Sügislaadal.
4. septembril on veel teinegi mõjuv
põhjus seada sammud Kuressaare kesklinna. Just nimelt jala, sest sel päeval on
kesklinnas sõidukiliiklus suletud – jälle
on pidu! Meie oma saarte tootjate pidu-

Saaremaa Toidufestival 2020 koogikontsert.
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päev – Suur Turupäev.
Üle kümne aasta tagasi Salmelt välja
kaevatud ja viikingiajaloo ümber kirjutanud leidude erakordsust tähistavad
saarlased tänavu Viikingiaastaga. Sellest
ei saa mööda vaadata ka Toidufestival.
4. septembril kutsub Asva Viikingiküla kõiki kogupere pajapäevale „Peenralt patta“. Kes aga 5. septembril Nasva
klubi uksest sisse astub, leiab end korraga mitmes viikingiteemalises LASTE
Snäkikohvikus.
Festivali eelviimasel päeval, 11. septembril saad lausa 14 erilises kohas
maitsta viikingi lõuatäit, just nii kutsuvad
tänavu Saaremaa ja Muhu külad sind endale külla külla. Lisaks saad tutvuda külade ajalugudega, osta aiasaadusi, maitsta
põnevaid maitseid ning otsida üles peidetud pärand. Külast külla sõites on võimalus minna külla kohalikule tootjale, 11. ja
12. septembril kutsutakse kõiki huvilisi
uudistama uut keskust – Lahhentagge
Joogid ja Koogid. Ainulaadne võimalus saada põhjalik ülevaade n-ö Alfast
Oomegani: tootmisprotsessidest
destilleerimisvabrikus kuni valmistoodete degusteerimiseni.

12. august 2021

Toiduelamus ei piirdu vaid sellega, mis
taldrikult kahvli otsa jääb. Seepärast on
toidufestivali alati kaunistanud erilised
kultuuri- ja spordisündmused. 5. septembri Koogikontsert toob sinuni noorte
muusikute Rute Trochynskyi ja Robin
Mäetalu loodud muusika ning kuulajate ja kogukonna küpsetushuviliste tehtud koogid. Koostöös Saaremaa Spordikooliga saab 8. septembril end proovile
panna sarja Liikudes Tervemaks etapil
„Tund mölkky’ga“. Kõigi osalejate vahel
lähevad loosi Asva Viikingiküla, GoodKaarma, Hotell Saaremaa, Johan Spa
Hotelli, Saaremaa Spa Hotellide ja WOW
Elamuskeskuse kingitused. Kohapeal
pakub kehakinnitust Saarte Sahvri müügilaud.
Teoks saab ka Saaremaa Toidufestivali
korraldajate ammune unistus – Toidufilmide Festivali ning Thule Kino abil
tulevad 9.–11. septembrini ekraanile
toiduteemalised dokumentaalfilmid.
Ja nagu sellest veel vähe oleks, avatakse festivali viimasel päeval, 12. septembril maitseelamustele Kuressaare hoovid.
Õunakohvikute päev annab tunnistust
iga saarlase võimekusest teha midagi erakordset, kordumatut ja põnevat. Kohvikute registreerimine on avatud, pane ruttu kirja.
Saaremaa Toidufestivali korraldab SA
Saaremaa Turism, mis aastast 1998 koondab endas teotahtelisi, saari armastavaid
ning uudsusele avatud turismiasjalisi.
Jälgi programmi festivali virtuaalkanalites. Igast vajalikust muutusest, mille
tingib selle aasta eriline olukord, saab seal
kohe teada antud.
Koduleht toidufestival.ee, Facebookis
ja Instagramis Saaremaa Toidufestival.
Ootame 2.–12. septembril kõiki vanu ja
uusi sõpru nautima Saaremaad ja Muhumaad, saarte toitu ja tundma rõõmu elust
– kenast sööjast on ka söögil hea meel!

Kanissaare külas asuvale sadamale
määratakse kohanimi
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et
valminud on eelnõu Kanissaare külas Sitme
paadisadama katastriüksusel (katastritunnus 63401:001:0672) asuvale sadamale
kohanime Sitme sadam määramiseks.
Eelnõuga on võimalik tutvuda aadressil
www.saaremaavald.ee/teated/.
Maa-ameti enampakkumine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Saare
maakonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks.
Pa k ku m i s te e s i ta m i s e tä h ta e g o n
03.09.2021. Täpsemat infot saab
Maa-ameti kodulehelt aadressil www.
maaamet.ee.
Tornimäe põhikool avab pingi oma kauaaegsele õpetajale ja koolijuhile Marta
Kivile, kes oma 108,5 eluaastaga jõudis
edasi anda palju elutarkust ning sai nautida
maailma vanima saarlase tiitlit.
Oled lahkesti oodatud pingi avamisele
Tornimäe kooli ette 23. augustil kell 14.
Raili Nõgu
Tornimäe põhikooli direktor

Anname teada, et RMK plaanib alustada metsatöödega Saaremaal Triigi küla ja
Praakli küla metsas. Oleme hinnanud, et
tegu võib olla metsadega, mida kohalik
kogukond igapäevaselt agaralt kasutab.
Kirjeldasime iga ala ja koostasime
selle ala piires kasvavate metsade kaardid ja iseloomustuse. Metsaala piiride
ja seal paiknevate metsade kirjeldusega
saab tutvuda RMK kodulehel, kirjeldused on leitavad alammenüüs „kõrgendatud avaliku huviga alad“: www.rmk.ee/
metsa-majandamine/metsamajandus/
korgendatud-avaliku-huviga-alad.
Enne täpsemate plaanide paikapanekut
ootame kohalikelt elanikelt ning teistelt
asjast huvitatud inimestelt ja ühendustelt kõigepealt ettepanekuid selle kohta,
millised on kohapealsed eripärad, millele
tuleb kindlasti metsa majandamise kava
koostades tähelepanu pöörata. Näiteks,
kas saaks raietöid teha selliselt, et need
kogukondi võimalikult vähe häiriksid;
kas teha neid ühel aastal rohkem või teha
vähemal määral ja pikema perioodi jooksul; kuidas raiealasid metsa paigutada;
mismoodi pannakse uus mets kasvama
jms.
Kutsume kohalikke kogukondi suhtlema kõrgendatud avaliku huviga aladel
plaanitavate metsatööde osas. Selleks

oleme plaaninud esimesed kohtumised,
et üksteist ära kuulata ja arutada juba
täpsemalt, millised oleks võimalused
metsatööde mõistlikuks korraldamiseks
neil aladel.
Praakli küla metsaala majandamise
ettepanekute ühine arutelu on plaanis Kudjape-Vaivere ja Kelgumäe teede
ristis 23. augustil kell 16, Triigi küla
arutelu Orissaare-Leisi-Mustjala ja Kase
teede ristis 24. augustil kell 16.
Kõigi alade puhul ootab RMK ka kirjalikult kohaliku kogukonna, elanike ja
kohaliku omavalitsuse ettepanekuid,
millele pöörata metsatööde plaanimisel
tähelepanu. Ettepanekud palun saata
aadressile saaremaa@rmk.ee 23. augustiks 2021.
Igaühel on võimalus juba metsatööde
kavatsusest teavitamisest alates RMK
plaanides kaasa rääkida ja meile teemakohaseid ettepanekuid esitada. Üheskoos
vahetult ja regulaarselt suheldes leiame
kogukondadega kõiki osapooli rahuldava
parima lahenduse, mis arvestab kohalike
vajadustega kodumetsade kasutamisel.
Lisainfot jagab Saaremaa metsaülem
Jaan Prants, tel 505 3706.
Kristiina Viiron
RMK kommunikatsioonispetsialist

LÕIKUSKUU Kuressaare Päevakeskuses
Neljapäeval, 19. augustil pakub tasuta õigusabiteenust eakatele advokaadibüroo A. Ratnikov&Partners advokaat Kaupo Kask. Vajalik
eelnev registreerimine telefonil 551 5583.
Teisipäeval, 24. augustil kell 13 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Neljapäeval, 26. augustil kell 13 Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva tähistamine.

Petangiturniiri võitis Silla küla võistkond (Urmo Auväärt, Alex Lember ja
Monika Põld). Teine koht kuulus Mustjala küla võistkonnale (Jaan Kaju, Raivo
Heinmets ja Reet Mägi), kolmas koht
Abula küla esindusele (Jaan, Reigo ja
Karmen Eller) ning neljas Tagaranna
külale (Anneli Saarts, Oscar Helmut ja
Julia Laffrangue).
Karikad ja medalid pani välja Mustjala
spordiseltsing ja toetas Saaremaa vald.
Täname kõiki korraldajaid!
Kalle Kolter
Mustjala teenuskeskuse juhataja

Seitsme kuuga on valla elanike arv kasvanud 41 inimese võrra

Avo Levisto
rahvastikutoimingite
peaspetsialist

Elanikke
Loomulik Rände- Muutus Elanikke
Sünnid Surmad Elamaasumine Lahkumine
1/1/2021
iive
saldo kokku 1/7/2021
Kuressaare
linn
Kaarma
Kihelkonna
Kärla
Laimjala
Leisi
Lümanda
Mustjala
Orissaare

12851

63

100

304

335

-37

-31

-68

12783

4973
799
1517
681
1943
859
691
1752

29
6
10
4
11
5
1
3

34
11
14
8
23
10
5
21

181
42
44
38
55
18
23
57

106
16
50
22
48
36
13
25

-5
-5
-4
-4
-12
-5
-4
-18

75
26
-6
16
7
-18
10
32

70
21
-10
12
-5
-23
6
14

5043
820
1507
693
1938
836
697
1766

Pihtla

1563

11

15

45

47

-4

-2

-6

1557

Pöide
Salme
Torgu
Valjala
Aadressita
Kokku vald

882
1167
331
1355
71
31435

0
4
1
8
0
156

5
17
4
7
0
274

25
45
19
45
23
964

21
36
9
32
9
805

-5
-13
-3
1
0
-118

4
9
10
13
14
159

-1
-4
7
14
14
41

881
1163
338
1369
85
31476

Saaremaa valla rahvastiku muutumine 2021.

Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele. Enampakkumise võidab isik, kelle pakutud tasu on kõige kõrgem.
Pakkumise võitjaga sõlmitakse leping.
Lisainfo ja nõuded: www.saaremaavald.ee/muugipakkumised
või vallavaranõunik Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee,
tel 452 5114).

Saarema
Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:
Valjala Rahvamaja juhataja
(tähtaeg: 18.08)
Arhitekt
(tähtaeg: 30.08)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või
Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Lasteaiaõpetaja Kärla Lasteaias
(tähtaeg: 15.08)
Tšelloõpetaja Kuressaare Muusikakoolis
(tähtaeg: 20.08)
Matemaatikaõpetaja Kuressaare Nooruse Koolis
(tähtaeg: 23.08)
Ujula teenindaja Kuressaare Nooruse Koolis
(tähtaeg: 15.09)

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED

Saaremaa Toidufestivali korraldajad

VALD ARVUDES
Tänavu seitsme kuuga on Saaremaa
vallas sündinud 156 uut ilmakodanikku
ja surnud 274 elanikku. Selle ajaga on
valda elama tulnud 510 ja vallast lahkunud 351 inimest. Kui 1. jaanuaril elas
vallas 31 435, siis 1. augustil 31 476
inimest.
Samas, kui Kuressaare linna elanikkond on kahanenud 68 inimese võrra, siis
Kaarma piirkonna elanike arv on kasvanud 70, Kihelkonna 21, Laimjala 12 ning
Orissaare ja Valjala piirkonna elanike arv
14 inimese võrra.
Juulikuus kasvas valla elanike arv 33
inimese võrra – 31 443-lt 31 476 inimeseni. Juulis sündis vallas 33 last ja suri 48
inimest. Valda asus elama 90 ja lahkus 42
inimest, enim tuli elanikke Kuressaare
linna (40) ja Kaarma piirkonda (22).

Saaremaa Vallavalitsus korraldab
kirjalikud enampakkumised:
Keskuse kinnistu Valjala alevikus
(tähtaeg: 27.08)
Posti 15 teenuskeskuse keldrikorruse ruum Valjala alevikus
(tähtaeg: 27.08)

Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Mustjala külas toimusid sportmängud
Ader, Peeter Jürisson, Henr y Saar,
Kalmet Harjus, Helar Pullisaar ning
vennad Rasmus ja Robert Lõhmus, kes
Mustjala kooli noorte poistena head
mängutehnikat näitasid ja publikule
meelde jäid. Kolmanda koha pälvis Tagaranna küla tulevikumeeskond koosseisus
Oliver ja Kaspar Aring, Raien ja Keitlin Paur, Tobias Louis Laffranque, Otto
Alman ning Hans-Andres ja Andres
Haller. Meeskonda juhtis Tagaranna
külaseltsi esindaja Andres Tarvis ja oma
koduküla publiku ergutuslauseks kõlas
üle staadioni „rand-rand-Tagarand“.

Saarema

RMK metsatööd Triigi ja Praakli metsas

SPORT
Juulikuu viimasel päeval toimus Mustjala staadionil piirkondlik traditsiooniline külade XXVI jalgpalliturniir ja XII
Mustjala petank. Jalgpalliturniiri võitis
Küdema küla meeskond, mängides üle
Tagaranna küla 7/3 ja Võhma 3/1.
Võidukasse meeskonda kuulusid Alari
ja Oliver Põlder, Karl Karlos ja Kristofer
Burk, Tanel Tool, Jarno Vahho ja Andi
Brauer.
Teise koha saavutas Võhma küla esindusmeeskond, võites Tagarannat 9/3 ja
jäädes alla Küdemale 1/3. Meeskond oli
koosseisus Laur Justin Auväärt, Timo
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Austatud Kaali Kooli vilistlased,
endised õpetajad ja koolitöötajad!
OOTAME TEID VILISTLASTE
KOKKUTULEKULE
28. AUGUSTIL 2021 KELL 16.00
Palun teata oma osalemisest hiljemalt 20. augustiks
telefonidel 459 1143, 459 1130, 521 7023 või
meiliaadressil kaalikool@gmail.com
Osavõtutasu 10 € saab maksta Saaremaa Vallavalitsuse arveldusarvele EE362200221068434358
(Swedbank).
Selgituseks märkida osavõtja nimi ja Kaali Kooli
kokkutulek.
Kui ei ole võimalik pangakontole tasuda, saab maksta ka
sularahas kokkutuleku päeval.

Rõõmsa kohtumiseni!

KAARMA
18. augustil Kaarma öölaulupidu:
kl 19 Kaarma kirikus „Mõtisklused“ – kammerkoor Head Ööd
Vend, kõlab Pärt Uusbergi looming autori juhatusel. Pääse 5 €;
kl 20.30 Kaarma maalinnal Curly
Stringsi kontsert, kaasa teevad
Kaarma kandi rahvatantsijad.
Muusikaline ilutulestik. Pääse 5 €.
NB! Sissepääs vaktsineerimistõendi/neg.testi/läbipõdemistõendi kontrollimisel!

tervisetõend. Kohapeal on ka
olemas tasuta COVID-kiirtesti
tegemise võimalus.

Abruka
14. augustil kl 11 Abruka
maleturniir.

PIHTLA
Sandla Rahvamaja
12. augustil kl 15 Laidevahe
looduskaitseala kaitse-eeskirja
eelnõu korduv avalik arutelu.
14. augustil kl 10 juuksur Gerli
rahvamaja II korrusel. Aegade
broneerimine tel 5194 8424 või
saaremanner@gmail.com.
21. augustil kl 15 Sandla
rannavõrkpalli väljaku avamine
rahvamaja õuel. Sandla kandi
külade rannavõrkpalli võistlused.
Oodatud on igast külast 4-liikmeline võistkond, Sandla ja Tõlluste võivad olla esindatud kahe
võistkonnaga. Võib moodustada
ka kahe küla ühisvõistkonna või
“laenata” mängijaid teisest külast.
Registreerimine 18. augustiks tel
5302 5620. Sandla Külade Selts.

KIHELKONNA
Kihelkonna Rahvamaja
14. augustil kl 19 Germán
Gholami ja Margus Riimaa romantiline suveõhtukontsert. Muusikalised palad tuntud ooperitest ja muusikalidest. Täispilet 20,
pensionärile ja lastele alates 16.
eluaastast 10 €, sooduspilet (2
külastajat) 30 €. Piletid müügil
Piletilevis ja enne kontserdi algust
kohapeal (sularahas).
27. augustil kl 21 tantsuõhtu
ansambliga Härra Kuu. Sissepääs
5 € ja pidu on 50 inimesele. Koha
saad broneerida alates 23.08
tel 452 5183.
Raidi Rebase fotonäitus „Metsik orhidee“, avatud 29. augustini.
Kõik Kihelkonna rahvamaja
üritused on võimalused, mitte
kohustused!
21. augustil kl 12 Abaja
sõudevõistlus Kihelkonnal.
KÄRLA
15. augustil kl 10 Piirkonnamängude kurn Kärlal.
Kärla rahvamaja
12. septembril KINOPÄEV: kl 14
komöödia „Vee peal“ (EST 2020).
Pilet 5 €, sooduspilet 3,50 €.
Kl 16 fantaasiafilm „Kratt“ (EST
2020). Pilet 5 €, sooduspilet 4 €.
LEISI
Triigi sadama lava
14. augustil kl 19 Triigi
Filharmoonia hooaja lõppkontsert
„Lainete vahel“. Tõnu Kaljuste ja
Tallinna Kammerorkestri esituses
kõlab Heino Elleri keelpillimuusika.
Piletid ja sooduspiletid saadaval
Piletilevist ja tund enne algust kohapeal. Kontserdile pääsemiseks
on vaja esitada COVID-

Tuhkana
15. augustil kl 12.30 Tuhkana
mängud Tuhkana rannas.
LÜMANDA
Taritu
15. augustil kell 10–13 Taritu
koolimaja juures Taritu 29. perespordipäev.

SALME
Salme rannapark
19.–20. augustil Salme rahvusvaheline viikingiturg.
VALJALA
15. augustil kl 11 piirkonnamängude jalgrattakross.
Jööri küla laululava
15. augustil kl 16 Muhumaa ja
Saaremaa pillipidu.
KURESSAARE
Kuressaare Raegalerii
Kunstnik Urmo Rausi näitus
„Capri“, avatud 7. septembrini.
Arensburgi hotelli terrass
29. augustil kl 17. 23 aastat
hiljem on nad Kuressaares tagasi!
EPLIK/VÕIGEMAST “JOYGUNS”.
Piletid www.piletilevi.ee. Laudade
broneerimine arensburg@arensburg.ee.
Taasiseseisvumispäeva,
20. augusti sündmustest
loe lk 1.
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SAAREMAA

12. august 2021

VIIKINGIAASTA 2021
ERILEHT

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

VIIKINGIAASTA –
uue ajastu algus!

FOTO: Visit Saaremaa, Elson‘s photography

ML VEOAUTO- JA
VÄRVIKESKUS

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

Remont, hooldus ja varuosad
kõikidele automarkidele.

OLEMEOLEME
ERIOLUKORRA
AJAL
AVATUD
AVATUD

E-R 8-17

2021. aasta on kuulutatud viikingiaastaks. Mida see õigupoolest
saarlasele tähendab? Ühest küljest on meil juures uus lugu, mida
mandrilt ja kaugemaltki tulnud külalistele rääkida, kuid teisalt võiks
see lisada vürtsi ka meie enda ellu.

mistõttu segunesid kultuurid ja teadmised.
Tänu arheoloogilisele leiumaterjalile aga
teame, et sellest hoolimata säilisid ka siiski erinevused Skandinaavia, slaavi ja Eesti
aladel.

Virgutav on mõelda, et saarlased pole olnud mitte ainult meremehed ja maaharijad,
vaid ka vaprad sõdalased. Seda on tõestanud kümmekond aastat tagasi Salmelt ehitustööde käigus leitud kahe muinaslaeva
vrakid, mis osutusid viikingilaevadeks. Aga
see pole veel kõik! Hilisema uurimise käigus on Salme leiud kirjutanud ümber kogu
Euroopa viikingiajaloo. Vot see on juba midagi, mille üle uhkust tunda!
Teema-aasta ei ole ühekordne sündmus,
vaid kui uue ajastu alguse pidulik avalöök!

Teadmised viikingite riietest on küllaltki
vähesed. Peamised põhjused on selles, et
orgaanilised materjalid säilivad maapinnas
halvasti. Terviklikumaid materjale on leitud
rabamatustest ning võimaliku pildi annavad ka Skandinaavias levinud ruunikivid,
mida kirjeldavad erinevad kirjalikud allikad,
näiteks meile hästi tuntud “Liivimaa Henriku
kroonika“.
Naiste rõivad olid tõenäoliselt piirkonniti
ja eri maades väga erinevad nagu ka hilisemal ajal. Idapoolsete soomeugrilaste seas
kandsid naised ka pükse. Tuginevalt hilisematele paralleelidele ja hoolimata arvatavasti üsna lühikesest seelikust, rekonstrueeritakse Eesti naiste muinasrõivastus
enamasti ilma püksteta.
Eestis võisid muinasajal olla levinud
peploselaadsed kleidid, mida kinnitati nõeltega. Kui sellised kleidid olid levinud, oli
ilmselt tegu peoriietusega ja vaid teatud
sotsiaalsele kihile kättesaadava rõivaga. Ka
Skandinaavias olid õlapaeltega kleidid kõrgema sotsiaalse kihi tunnuseks. Tõenäolisemalt olid levinuimad vaesemate naiste rõivad ja igapäevasemate riietena umbkuued
ja vaipseelikud. Ka Skandinaavias ja liivlaste asualadel on mitmed naiste rõivajäänused rekonstrueeritud eest lahtise mantli või
umbkuuena.
Meeste rõivad, nagu ka nende juurde
kuuluvad aksessuaarid ja ehted, olid ilmselt rahvusvahelisema iseloomuga. Ranniku-Eesti sõdalased kandsid samasuguseid
naastudega kaunistatud nahkvöösid nagu
Ida-Rootsi ja Ojamaa sõdalased. 9.–10. sajandi Hedebyst tänapäevasel Loode-Saksamaal on leitud nii pükse kui ka meeste kuubesid. On leitud erineva lõikega pükse, kuid
üsna sageli esineb väga laiu pükse, mis olid
säärte ümber kinnitatud sääremähiste ja
paeltega. Kuubedest on leitud nii erineva
kaeluselõikega umbkuubesid kui ka eest
lahtisi lühemaid mantleid.
On tõendeid, et viikingid olid suured
puhtuse ja hügieeni hoidjad ning hindasid
kõrgelt saunakultuuri. Salme leidude seaski
olid habemekammid, mille koopiaid saab
soetada ka Saaremaa muuseumipoest.

KES NEED VIIKINGID OLID?

Jälgime kõiki eriolukorra nõudeid!

Oleme
avatud
Oleme eriolukorra
ajal
avatud E-R 08-17

+372 4522550
www.mlauto.ee

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

Nimetus viiking tuleb vanaskandinaavia
sõnast “víkingr”, mis tähendab mereretkel
käijat. Viiking ei olnud rahvus, vaid amet –
iga vaba elanik võis soovi või vajaduse korral viikingiks käia, seeläbi tõusta sotsiaalses
hierarhias ja koguda varandust. Viikingid
olid enamat kui lihtsad rüüstajad – nad olid
kavalad kaupmehed, kogenud meresõitjad,
osavad käsitöölised ning laevaehitajad.

MILLAL OLI VIIKINGITE AEG?

POSTIMAJA

VOOLU 4

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

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

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

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

Viikingiaja alguseks loetakse tinglikult 793.
aasta 8. juunit, mil Anglo-Saxoni kroonika
järgi ründasid põhjast tulnud sõjamehed
Põhja-Inglismaal rahumeelset Lindisfarne‘i
kloostrit, kuid Salme leiud pärinevad varasemast ajast ehk umbes aastast 750 pKr,
mis on erakordne avastus terve viikingiajaloo jaoks.
Viikingiaja lõpuks loetakse 1066. aastal
Lõuna-Inglismaal toimunud Hastingsi lahingut, kus viikingipealiku Rollo järglane
William Vallutaja alistas anglosaksid ja tõusis
Inglismaa kuningaks. Lindisfarne‘i kloostri
rüüstamine kuulutas uue ajajärgu algust,
kus järgneva 3. sajandi jooksul külvasid
peamiselt Norra, Rootsi ja Taani sõdalased
hirmu Lääne-Euroopast kuni idamaades
Bagdadini.

KUIDAS VIIKINGID JAGUNESID?

Viikingeid saab jaotada kahte gruppi:
Lääneviikingite ründeretked toimusid
piki Euroopa suuri jõgesid – Rein, Seine,
Loire – kuni Pariisini välja. Pariis rüüstati
845. aasta lihavõtete ajal; kutsumata külalistest vabanemiseks pidi Prantsusmaa
kuningas maksma viikingitele 3150 kg

hõbedat. Lisaks võttis viikingite pealik suveniiriks kaasa tükikese linnaväravast. Aja
möödudes hakkasid viikingid talvituma
vallutatud paikades ja rüüsteretked venisid vahel aastatepikkuseks; kulusid veel
mõned aastad ning osa viikingeid, nagu
näiteks need, kes olid jäänud pidama Normandiasse, Iirimaale ja Põhja-Inglismaale,
sulasid kohaliku rahva sekka ning võtsid
omaks kohaliku keele ning kombed.
Idaviikingid, keda kutsutakse ka varjaagideks, purjetasid üle Läänemere ning piki
Venemaa suuri jõgesid alla lõuna poole.
Seda teed kutsuti idateeks ehk Austrvegriks. Paljude taoliste reiside sihtpunktiks
olid tolleaegse maailma rikkamad linnad,
Bütsantsi keisririigi pealinn Konstantinoopol (praegune Istanbul) ning Araabia kalifaadi pealinn Bagdad. Bütsantsi keisririigis
tõestasid viikingid enda osavust nii hästi,
et keisri personaalne ihukaitsemeeskond
koosnes viikingitest. Teame tänu Bütsantsi
heale arvepidamisoskusele, et ihukaitsjate
nimede seas oli ka mitmeid soome-ugri ja
balti isikunimesid.

VIIKINGITE ELUKORRALDUSEST

Viikingid elasid peamiselt väikestes kogukondades ning kogunesid erinevate ühiskondlike või religioossete sündmuste ajal.
Igapäevast elu juhtisid küllaltki ranged eeskirjad ning kogukonna tähtsamaid otsuseid
võtsid vastu ülikud ehk jarlid, kes allusid
kuningatele. Tihti langesid igapäevased
tööd ja toimetused naisperele ja seetõttu
on arvatud, et naistel oli ühiskonnas suurem roll kui hilisemal keskajal.

MIS USKU OLID VIIKINGID?

Viikingite religioon oli polüteistlik, kus oli
palju jumalaid ning jumalannasid, kes kõik
toetasid erinevaid elutahke. Lisaks usuti
erinevaid müütilisi olendeid, nagu mäekollid, hiiglased ja kääbikud. Tihti kaunistati
erinevaid kunstiteoseid ja ehteid omale sobiva jumala kujutisega. Jumalad oli saagades kujutatud üliolenditena, kuid neil olid
tihti ka halvad kombed, mida saab lugeda
saagadest, kus näiteks selgub, et Thor sattus oma seiklustesse tavaliselt peale ohtrat
vägijoogi tarbimist.
Viikingiajal suheldi paljude naabritega,

KUIDAS VIIKINGID RIIETUSID?

Jätkub erilehes lk 2

FOTO: Visit Saaremaa, Elson‘s photography

FOTO: Visit Saaremaa, Valmar Voolaid

Salme laeva mälestusmärk. FOTO: Visit Saaremaa, Elson´s photography

KOLM SOOVITUST
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SAARLASTELE, KUIDAS VIIKINGIAASTAST PAREMINI OSA SAADA

KÜLLA KUTSUB SAAREMAA MUUSEUMI
PROGRAMMIJUHT TANIEL VARES:
„Salme laevmatused on teaduslikus mõttes ainulaadsed. Laevade leiumaterjal – hauapanustena
meestele kaasa pandud skandinaaviapärased
mõõgad, vaalaluust mängunupud, kilbijäänused, nooleotsad jms – on Eesti ja lähiümbruse
kontekstis erakordne. Laevaleidude teaduslikku
kaalukust alles hakatakse taipama. Muinaslaevad on üleeuroopalistes kogukondades saavutanud palju tähelepanu ja tähendusi. Saaremaa
jaoks on laevad seni olnud eelkõige populaarne
turismiatraktsioon alates esimese laeva leidmisest 2008. aastal. Salmel on täna võimalik
näha laevade leiukohti, kuhu on installeeritud
betoonskulptuur ja infostend. Salme jõe ääres on 2011. aastast kolm puidust valmistatud
muinassõdalase kuju, kelle pilk on suunatud üle
jõe, muinaslaeva leiukoha poole, kuhu teised 41
sõdalast on maetud.

VIIKINGIAASTA –
uue ajastu algus!
VIIKINGID JA SAAREMAA

Viikingi igapäevane toit. FOTO Kristina Mägi

ASVA VIIKINGIKÜLA
Põlisesse viikingite kantsi Asva muinaslinnuse
veerele on end nüüdisajal sisse seadnud Asva
Viikingiküla. Paigas, kus on maid haritud ja sõdu
peetud juba pronksiajast saati, on nüüd osavalt
põimitud viikingiajastu tegevused tänapäeva atraktsioonidega. Seikluspargi rajad pakuvad ronimis- ja õhusõiduelamust nii väikestele kui suurtele. Viikingilinnuses saab oskuseid lihvida nii
vibulaskmises, kirveviskes kui erinevates vahvates viikingimängudes. Loomapargis ootavad
avastamist karvased ja sulelised ning linnuselavalt saab nautida erinevaid kauneid suvekontserte. Asva viikingiküla võtab külalisi vastu hooajaliselt. Igapäevaselt ollakse lahti kuni
22. augustini, septembri lõpuni ollakse avatud
nädalavahetustel.
www.saaremaaviikingid.ee    

Ehted. FOTO Kristina Mägi

gutesse asja. Arvatakse, et Tartu linna tagasivallutamine Vana-Vene vürsti vägede
käest ning hilisem Pihkva lahing toimus
samuti saarlaste eestvõttel.

Loo koostamisel on kasutatud
viikingituru korraldajate Hardi Lipandi
ja Triin Varraku teksti.

FOTO Kristina Mägi

Saaremaa muuseumis viikingiteemaline näitus. Fotod: Liisu Ots

SALME LAEVAD

Saaremaal Salme alevikus tulid 2008.
ja 2010. aastal kaevamiste käigus välja
viikingi laevamatused. Kahe laeva peale
kokku leiti enam kui neljakümne sõdalase
luustikud ja umbes sama palju mõõku. Paljudel luustikel olid lahingvigastuste jäljed:
läbiraiutud õlavarred, terariistade jäljed
koljudel, roietel, selgroolülidel ja kämblaluudel ning nooleots reieluupeas.
Hilisem süsiniku ehk 14C analüüs tõestas, et hukkunud olid pärit Rootsist, tõenäoliselt Mälari kandist. Tegemist pidi olema rikaste või ühiskondlikult väga tähtsate
inimestega, sest igale mehele oli kaasa
pandud mõõk. Salme leid on ainulaadne
kogu Euroopas, sest suurema laeva puhul
on tegemist Läänemere vanima teadaoleva purjelaevaga. Samuti pole kusagilt
mujalt leitud nii palju sellest ajastust pärinevaid langenud sõdalasi üheskoos.
Mehel, kelle juurest leiti kõige uhkem
mõõk, olid kaelalülid omavahel kokku kasvanud, mis tähendab seda, et tema pea
liikumine oli seetõttu tõenäoliselt piiratud.
Selle mehe suust leiti viikingite lauamängu
(hnefatafl) kuninganupp. Lisaks leiti hulgaliselt muid esemeid, nagu kammid, nooleotsad jne.
Kuidas kaks laevatäit mehi Salme rannal
oma viimase puhkepaiga leidis, jääb veel
segaseks ning teha võib vaid oletusi. Nii
võisid Salme laevadesse maetud mehed
tulla Saaremaale röövretkele või olla mõne
kauge kuninga saatkond või hoopis rikkad
kaupmehed tagasi teel koju. Mehed võisid
võidelda nii eestlaste vastu kui ka omavahel. Hiljutised uuringud on leidnud kinnituse, et Sõrve oli 8. sajandil eraldi saar,
mis muust Saaremaast eraldatud.
Salme laevade leid muudab senist arusaama viikingiaja algusest, vahest toob tulevik viikingiaja alguse kaugelt Inglismaalt
kodusele Saaremaale?

SALME VIIKINGITURG 21.–22.08
Eesti esimest ja seni ainust viikingiturgu peetakse ei kuskil mujal kui Salmel. Juba kuuendat
aastat püstitatakse üheks nädalavahetuseks
Salme rannaparki uhke viikingiküla, kus käib ringi sadu autentsete kostüümidega tegelasi. Salme
viikingiturul võib näha viikingite traditsioonilisi
käsitöövõtteid, võitluskunste ja muid etteasteid
ning toimub suur käsitöölaat. Viikingite elu lahutamatuks osaks on vägevad merereisid, mis kuuluvad samuti Salme Viikingiküla tegevuste hulka.
www.facebook.com/salmeviking/

Lõika välja see kupong ja mine vaata näitust soodsamalt alates 1. septembrist.

KESKAJA ELAMUSKESKUS ARCHEBALD
Keskajaks loetakse Euroopas vahemikku
5.–15. sajand. Just varasema keskaja perioodi jääb ka viikingiajastu. Eheda kogemuse
keskaegsest elust saab Archebaldis mitte
ainult vaadates, vaid kogedes. Tutvuda saab
nii vanaaegsete töövõtete kui tehnoloogiatega. Oma viikingioskused saad proovile
panna näiteks köiekeerutamise masinal või
vibulaskmises. Sootuks huvitav maailm avaneb sõjariistade kambris, kuhu sel aastal on
lisandumas just mitmeid viikingiaegseid kirveid, odasid ja turviseid. Keskaja elamuskeskus Archebald on avatud kuni 19. augustini,
muul ajal kokkuleppel.
archebald.ee

FOTO: Hiievälja viburada

Sel aastal ootab Sind Saaremaal
avastusterohke viikingiretk, mille
raames soovitame vallutada järgmised kohad:

FOTO: Archebald

SAA OSA VIIKINGITEEMALISTEST ELAMUSTEST!

HIIEVÄLJA VIBURADA
Vibulaskmine on ajalooline sõjakunst, mis ei olnud võõras ka viikingitele. Saaremaal saad käe
ja täpsuse vibulaskmises proovile panna Hiieväljal, kus viburajale oodatakse nii kogenud
vibulaskjaid kui ka päris algajaid. Et mitte metsas sambla seest nooli otsida, tehakse algajatele
vibu ja noole käsitsemine esmalt harjutusplatsil selgeks. Siis saab suunduda metsa, põnevale
14 laskmismärgiga viburajale. Viburaja peremehe sõnul on seni kõige suuremad üllatajad
olnud naised. Selgub, et naised ei ole mitte ainult tublid korilased, vaid ka üllatavalt täpsed
kütid. Avatud aastaringselt.
www.hiievalja.ee
KAHVELKUUNAR HOPPET
Viikingikultuuri lahutamatuks osaks on kartmatud merereisid. Tõenäoliselt oli Salme teine
viikingilaev üks esimestest Läänemerel seilanud
purjelaevadest. Umbes 1200 aastat peale viikingeid hakkas Läänemere laineid kündma Hoppet, vanim seni seilav ajalooline Eestis ehitatud

FOTO: Hoppet

Viikingipere. FOTO: Visit Saaremaa, Valmar Voolaid

FOTO: Kristina Mägi

Kuni kevadeni 2022 on Saaremaa
muuseumis üleval näitus, kus saab näha Salme
viikingilaevade väljakaevamiselt leitud esemeid,
aga ka palju muud põnevat!
Enne, kui näitus läheb üle maailma rändama, mine tutvu oma kodukoha ajalooga silmast
silma.

FOTO: Visit Saaremaa, Valmar Voolaid

purjelaev. Pole küll viikingilaev, aga purjede all
seilamise uhket tunnet pakub Hoppet kindlasti.
www.purjelaevad.ee

KÜLASTA SAAREMAA
MUUSEUMIS VIIKINGITEEMALIST NÄITUST!

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!
„Mängime viikingite orienteerumismängu“
Teksti autor: Kristina Mägi
Visit Saaremaa turismispetsialist
Kas pole mitte põnev? Kõik need saagad sajandite tagant ootavad Sind sel aastal meie oma
viikingisaarel!

AVASTA UUSI JA PÕNEVAID VIIKINGITEEMALISI SUVENIIRE!

FOTO: Kristina Mägi

Algab erilehes lk 1

Uurijad on Eesti ala jaotanud kaheks
teineteisest selgelt eristuvaks kultuurialaks: Ranniku-Eestiks ja Sise-Eestiks. Ranniku-Eesti hõlmas Põhja-Eestit, LääneEesti saarestikku ja Lääne-Eesti mandriosa
kuni Pärnu jõeni lõunas. Sise-Eesti hõlmas
ajaloolist Tartumaad, Viljandimaad ja Võrumaad ehk Lõuna- ja Kagu-Eestit. Nende
kahe piirkonna vahele jääb suur metsade
ja rabadega kaetud alade vöönd, kus põllumajandusliku püsiasustuse jälgi ei ole
leitud.
Viikingiaegset Saaremaad nimetati
Skandinaavia saagades Eysyslaks, mis hõlmas nii Saaremaad kui ka Hiiumaad, kuigi
viimases on muinasaegseid leide leitud
vähem. Saaremaa asus idatee lähtepunktis ning kontroll kaubatee üle võimaldas
tagada tugeva majanduse, millest annavad
aimu rohked muinasaegsed leiud. Saaremaa tähtsaim ekspordiartikkel oli raud,
mida toodeti kohalikust soomaagist. Selle
jälgi leiab Tuiult veel tänagi.
Saaremaa merenduslik võim kujunes aja
jooksul nii tugevaks, et preester Hendrik
pidi Liivimaa kroonikas märkima, et saarlased koos kuralastega on kõige kardetum merenduslik suurjõud Läänemerel.
Ka Taani kuningriigi huvi Saaremaa alade
vastu tulenes just tugeva merekultuuri ja
teadmiste vajadusest.
Saaremaa asustuse ja linnuste asukohad on seotud põllumaade paiknemisega ning lähedal olevate sadamatega. Selle
aja linnustest on kindlalt teada Pöide linnus ja taas kasutusele võetud Asva linnamägi, mis olid arvatavasti kohaliku eliidi
kontrolli all. Nende tegevust reguleerisid
tavad ja seadused ning need olid peatumispaigaks kaugelt tulnud külalistele.
Saaremaa kõrgajaks peetakse 12. sajandit, mil Skandinaavia viikingiretked
olid lõppenud ja nüüd mängisid saarlased
olulisemat rolli Läänemere sõjanduses.
Kuulsamaks sündmuseks kujunes Rootsi
suurlinna Sigtuna hävitamine, mille puhul
on saarlaste rolli hinnatud väga oluliseks.
On see ju inspireerinud ka kirjanikke ja
heliloojaid: Sigtuna hävitamisest saab lugeda nii Karl August Hermanni jutustusest „Auulane ja Ülo“, mille süžee põhjal
lõi helilooja Evald Aav ooperi „Vikerlased“,
kuid ühtlasi on selle sündmuse põhjal kirjutanud novellid ka Karl Ristikivi („Sigtuna
väravad“) ja Karl August Hindrey („Sigtuna
häving“).
Aga saarlastel oli ka Mandri-Eesti lahin-
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Kui tulevad külalised või lähed mandrile külla, siis tea, et Saaremaa suveniiride valik on
tänu viikingiaastale nüüd täienenud!
Saaremaa muuseumi poest leiad uusi ja põnevaid viikingilaevade leidudest inspireeritud kingitusi sõpradele.

VIIKINGILAEV ORM
Saarlastes voolava kange viikingivere ehe
näide on Viikingilaeva ORM kapten, kes
ehitas enda viikingilaeva otsast lõpuni vaid
oma pere jõududega. Ajaloolistele allikatele
ja vanadele töövõtetele tuginedes sai valmis
autentne viikingilaev, millega nüüd ka saarekülalised sõita saavad. Uhke viikingipaat on
sinust vaid ühe telefonikõne kaugusel. Helista ette ja ehe viikingielamus vurab üle Saaremaa sulle sobivasse sadamasse.
www.facebook.com/Ussjasmadu
MÄNGI VIIKINGITE
ORIENTEERUMISMÄNGU!
Saaremaa 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.
Mängus osalemiseks pead alla laadima
NaviCupi mobiilirakenduse. Sisene mängu
„Viikingite jälgedes“ ja registreeri end võistlejaks. Avaneval kaardil näed kõiki mängu kontrollpunkte. Kui jõuad mingile punktile piisavalt
lähedale, avaneb äpi ekraanil 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 paremale kohale. Aega arvestatakse sekundi täpsusega.
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 elamusi Saaremaal. Selle saab
endale võistleja, kes on 31. detsembriks 2021

FOTOD: Saaremaa Muusem



SAAREMAA MUUSEUMI
VIIKINGIMÄNG
Vaalaluust mängunupud kuuluvad viikingite strateegiamängu Hnefatafli juurde.
Mängud on kaunis nahast kotis, mis on samas ka mängualus. Mängu juures on eestija ingliskeelne õpetus.



SAAREMAA MUUSEUMI
VIIKINGIKAMM
Hügieen oli iidsetele viikingitele väga tähtis. Põdra- ja põhjapõdrasarvest valmistatud kamme oli Salme laevaleius ohtralt,
kammid olid kaunistatud ohtrate graveeringutega ja 20 cm pikad.



SAAREMAA MUUSEUMI
VIIKINGIEHTED
Laevadest leiti ohtralt erinevatest materjalidest helmeid. Saaremaa Muuseumi
poe valikust leiab nii klaasist, luust ja luuportselanist Salme leidude koopiaid kui ka
viikingite mustritest inspireeritud disainehteid.



VIIKINGIMAGNETID
Ei ole midagi saaremaisemat kui kadakast magnet või kaelaehe. Eriti uhke, kui
neid kaunistab Viikingiaasta sümboolika.

FOTO: Sakadak

Kui soovid tootjana kasutada viikingi temaatikat, siis logod leiad Visit Saaremaa lehelt!
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VIIKINGIAASTA AUGUSTIKUU SOOVITUS
Külasta Salme viikingiturgu 21.–22. augustil

Viikingitemaatika on tegelikult Saaremaal tuure kogunud juba kümmekond aastat, millele
andsid tõuke Salmelt leitud muinaslaeva vrakid.
Uurimise käigus on selgunud, et Salme leiud
on pärit varasemast perioodist, kui seni teadaolevad vanimad viikingite mainimised. Seetõttu on täiesti kohane Saaremaad tutvustada
ühe viikingiajaloo märkimisväärse peatükina
või suisa – kuulutada saar viikingiajastu hälliks.
Teema-aasta üheks eesmärgiks ongi esimese
sammu tegemine, et leida Saaremaale vääriline koht viikingite ajaloos ning määratleda end
olulise osalisena nende loos. Ühtlasi pakkuda
inimestele võimalust saada osa erinevatest
põnevatest üritustest ning mitmekülgsetest
elamustest.
Viikingiaasta läbivaks teemaks on muinaslaevade leiu olulisus, mis on Saaremaa viikingiajaloo alustalaks. Salme laevaleiud on jõudnud
tagasi koju. Kindlasti on paljud mitte korra, vaid
juba paar käinud Saaremaa Muuseumis leide
esitleval näitusel „Viikingid enne viikingeid“.
Kellel pole seni veel aega või võimalust olnud,
siis näitus on Kuressaares kuni 2022. aasta
kevadeni.
Neil, kes käinud ja näinud, on kindlasti suur
soov seda kõike ka ise kogeda, mis viikingitega seostub. Näiteks kartmatud merereisid,
võitlusvaim, omanäolised traditsioonid, erilised söögikombed ja palju muud põnevat, mis
tundub nüüd eriti kutsuv. Kõike eelmainitut
pakkusid Viikingilaagrid juuli nädalavahetustel.
Hammas on ju verel, sestap soovitamegi taas
sammud seada Salmele, sest just seal saab toimuma 21.–22. augustil Eesti esimene ja seni
ainus viikingiturg.
Retk Salmele pole ehk pikk, kuid elamus
on vägev. Juba kuuendat aastat püstitatakse

üheks nädalavahetuseks Salme rannaparki
uhke viikingite küla, kus käib ringi sadu autentsete kostüümidega tegelasi. Salme viikingiturul
võib näha viikingite traditsioonilisi käsitöövõtteid, võitluskunste ja muid etteasteid ning
toimub suur käsitöölaat. Samuti kuuluvad
Salme viikingiküla tegevuste hulka vägevad
merereisid, mis olid viikingite elu lahutamatuks
osaks.
Viikingituru korraldaja Hardi Lipand ütles, et
Viikingituru korraldamine on tema jaoks osa

suuremast väljakutsest, mis Eestil ees seisab.
Nimelt on viimastel aastatel meie aladelt tulnud välja hoomamatu hulk aardeid ning arheoloogilisi leide. Need on justkui kinnituseks
teatud ringkondades levivatele arusaamale, et
Eesti roll viikingi- ja muinasajal oli seni arvatust märksa suurem. Nii on Salme laevaleiud
pannudki liikuma ajaloo ümber mõtestamise
ning kinnistanud meie koha selles. Ei tulnud
ju rikkad naabrid külla suvalisele põllule, vaid
kindlasti samaväärsetele. Nii tekkis ka aastaid
tagasi idee tähistada seda kauget ajalugu üritusega, kus saaksid kokku kõik viikingiaja taaselustajad, et näidata oma oskusi ja teadmisi.
Salme Viikingilaager on oma kindla koha
leidnud saare kultuurisuves. Säti end kindlasti
21.–22. augustil Salmele, et uhkest viikingiturust osa saada. Rohkem infot: www.facebook.com/salmeviking/

Saaremaa sündmuste kalender on
kirju kut rahvariide siilik. Selleks, et nii
meie saare elanikud kui ka külalised
oleksid kursis, kuhu end sättida, ning
oleksid informeeritud toimuvatest
üritustest, tasub silma peal hoida
sündmuste kalendril. Löö otsingusõnana sisse sündmused Saaremaal
või külasta lehekülge www.saare.
events.
SÜNDMUSTE KALENDER ON

INFORMATIIVNE – veebikeskkond annab ülevaate kõigil meie saartel toimuvatest üritustest
ja huvitegevustest. Mõiste “meie saared” hõlmab Saare maakonna suuremaid saari – Saaremaa, Muhu, Ruhnu, Abruka ning Vilsandi!

FOTO: Visit Saaremaa, Elson´s Photography

Sel aastal on viikingid Saaremaal tähtsamad kui kunagi varem. Oleme
viikingitele pühendanud terve aasta, sest meie, saarlased, oleme ümber
kirjutanud kogu Euroopa viikingiajaloo. Müstilised ja ehk kaugena näivad
viikingid on nüüd ära kodustatud! Ja üsna julgelt väidame, et mitte saarlases ei ole viikingi verd, vaid viikingis on saarlase verd!

Mis on
saare.
events?

MUGAV – keskkond on kättesaadav nii veebis
kui ka nutitelefonis. Sisu saab jagada näpuvajutusega teistes meelepärastes platvormides.
AUTONOOMNE – selleks, et kalendri sisu
oleks võimalikult aja- ning asjakohane, loovad
värske sisu korraldajad ise. Olles korraldamas
üritust, lisa see ka elektroonilisse kalendrisse saare.events, et huvilised saaksid üritusele
juhatatud. Kalendrit saab kasutada iseseisvalt
ning tasuta. Kindlasti tõlgi enda ürituse sisu ka
inglise keelde – nii oskavad ka väliskülalised
end sinu üritusele seada.

MIS
SAARTEL
TOIMUB?
Kõik
sündmused
leiad siit.

www.saare.events

