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TUNNUSTAME ÕPETAJAT –

majakat teadmiste meres

K

ohalikul haridusmaastikul on sel sügisel mitmeid muudatusi – nii nimelisi kui
vormilisi. Kuid selles, et oktoobrikuu
5. päeval saame tähistada järjekordset õpetajate päeva, pole midagi muutunud.
Saaremaa vallavalitsusel on viimastel aastatel heaks traditsiooniks saanud õpetajate päeval meie armsaid pedagooge meeles pidada ja
tänada. Eelmisel aastal kingiti haridusasutustele meepurk Saaremaa usinatelt mesilastelt ja
Mare Kallase raamat „Laimjala muistsed maitsed“. Raamat viib meid rännakule oma juurte
juurde ning on tulvil esiemade häid retsepte. Mis siin salata, meie maa vanaemadel on
märkimisväärne roll ka hariduse edendamisel.
Valdur Mikita raamatus „Kukeseene kuulamise kunst“ on autor toonud huvitava paralleeli, et just maavanaema võiks kutsuda läänemeresoome kultuuri tõeliseks haridusministriks. Maavanaemad on olnud läbi aegade suulise kultuuri järjepidevuse kandjaiks.
Aga kes on 2021. aasta formaal- ja mitteformaalõppe õpetaja kõige laiemas tähenduses –
hariduse suunamudija, teadmiste sütitaja,
majakas teadmiste meres, mentor videosilla
taga, meistertreener kinnistamises, üldpädevuste guru, koolirõõmu ametlik maaletooja,
õnneliku õppija juhendaja?
Ka sel aastal pidasime kõiki neid eriilmelisi
ja põnevaid rolle kandvaid õpetajaid meeles
ning pakkusime neile võimaluse võtta osa ühisest teatrikülastusest ning käisime ka ise lasteaedades, koolides, noortekeskustes kohapeal.

Ühine teatrikülastus etendusele „Issid“ toimus 2. oktoobril Kuressaare Linnateatris. Haridusasutustele kingiti teatripiletid, mida iga
asutus jagas oma töötajatele. Enne etendust
tervitas külalisi abivallavanem Helle Kahm.
Etenduse vaheajal pakuti kutsutuile hooajale kohaselt turgutavat ingveri-tšillimokteili ja
magusat hõrgutist. Osalejatelt jäi kõlama siiras
tänu meelespidamise ning kultuurielamuse
eest. Hellitati lootust, et sellisest ühisest teatri

külastusest võiks saada uus traditsioon.
Haridusasutustes käisime õpetajate päeva
eel 4. oktoobril. Osakonna esindajad tänasid asutuste töötajaid ning soovisid õpetajate
päeva puhul koolirõõmu, säravaid silmi ning
jätkuvat indu ja teotahet. Iga asutus sai koos
sooja käepigistuse ja heade mõtetega purgikese mett, millel kirjas „Väärtustame iniMESI“.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist

Saaremaa valla kuu hariduslugu

S

aaremaa valla haridus- ja noorsootööosakond hakkab välja andma tunnustust – kuu hariduslugu. Idee sündis koostöös Saaremaa Gümnaasiumiga, et
tunnustada ja märgata õpetajat, õpetajatööd,
koolielus toimuvaid põnevaid, loomingulisi
ja uuenduslikke tegevusi rohkem kui kord
aastas.
Alates oktoobrist kogume kokku erinevaid
hariduslugusid ning valime iga kuu välja ühe
loo, mida tutvustame vallalehes ja valla sotsiaalmeedias. Oktoobrikuu hariduslugusid
saab esitada 5. novembrini valla kodulehel
https://bit.ly/hariduslugu-oktoober.
Saaremaa valla kuu hariduslugu:
• toetab iga õppija individuaalset arengut ja

individuaalse õpitee rakendamist, mis hõlmab formaalset või mitteformaalset õpet
ning kutse- ja kõrgharidust;
• seab õppimises fookusesse uute ja tulevikku suunatud oskuste arendamise ning toetamise;
• kasutab süsteemselt ja innovaatiliselt nüüdisaegseid õpimudeleid;
• rakendab muutunud õpikäsitust;
• tugineb kaasava hariduse põhimõtetele;
• on kooskõlas Saaremaa valla arengukavaga;
• on edulugu.
Kuu haridusloo konkursile saab kandidaate esitada kuni järgmise kuu viienda kuupäevani.
Rohkem infot: kelly.erin-uussaar@saaremaavald.ee

Oktoobris toimuvate valimiste tulemusel
otsustatakse uus Saaremaa Vallavolikogu koosseis

J

ärgmisel nädalal saavad Eesti kohalike
omavalitsuste elanikud valida oma esindajad linna- ja vallavolikogudesse, kokku
üle Eesti 1717 volikogu liiget. Saaremaa Vallavolikogu järgmise nelja-aastase koosseisu
liikmete arv on nagu seni (31) ning liikmeks
pürgib 264 kandidaati.

Valimised peavad olema vabad, üldised,
ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on
salajane. Igal valijal on üks hääl.
Kes saavad hääletada?
Valimistel saavad hääletada vähemalt 16-aastased Eesti Vabariigi või muu Euroopa Liidu
liikmesriigi kodanikud ning isikud, kes elavad

Eestis pikaajalise või alalise elamisõiguse alusel. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud, ning isik,
kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab
vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab,
et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud
elukoha aadress.
Kus ja millal saab hääletada?
Valimiste periood koondub sel korral ühte
nädalasse (11.–17. oktoober). Esmaspäevast
laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga
jaoskonnas (avatud kell 12–20) kui ka elektrooniliselt (E kell 9 kuni L kell 20).
Esmaspäevast neljapäevani saab Saaremaal

hääletada Kuressaare kultuurikeskuses (Tallinna tn 6). Samal ajal võivad mandril asuvad
Saaremaa valijad hääletada ka valimisjaoskonnas väljaspool Saaremaa valda – nt Tallinnas
või Võrus. Reedest pühapäevani saab valija
hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses
valimisringkonna hääletamisruumis – kuna
Saaremaal on üks valimisringkond, siis tähendab see ükskõik millises 16-st valimisjaoskonnast, mis meie valla territooriumil asuvad.
Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult
pabersedeliga hääletamine, jaoskonnad on
avatud kell 9–20.
Loe edasi lk 6

AITAME
KOGUKONNAD
LIIKUMA

Nõudetransport
laienes ka Lümanda ja
Kärla piirkondadesse

S

aaremaa vald töötab koostöös Transpordiameti, Modern Mobility OÜ ja Toyota
Balticuga välja uudset nõudluspõhist
ühistranspordi teenust VEDAS, mis aitaks
kooskõlas tavapärase liinivõrguga inimeste
liikuvusvajadusi paremini lahendada. Senised fikseeritud marsruutide ja sõiduaegadega
liiniveod ei ulatu paratamatult kõikide inimesteni ega pruugi vastata ka tegelikele liikumisvajadustele. Siin tulebki appi nõudluspõhine
ühistransport, mida saavad kõik inimesed
oma vajadustest lähtuvalt ette tellida aegadel
ja kohtades, mis jäävad tavalise liinibussi teenindusest välja. Juulikuus esialgu vaid Salme ja
Torgu piirkondades tööd alustanud uus teenus
on alates 1. oktoobrist kättesaadav ka Lümanda
ja Kärla piirkonnas.
Juulist septembri lõpuni on Saaremaal seda
teenust kasutanud 450 inimest, sõidetud on
10 000 km ja saadud tagasiside reisijatelt väga
positiivne. Peamiselt ollakse rahul uue teenuse
paindlikkusega nii sõiduaegade kui ka sihtkohtade osas. Esmajärjekorras on rahul inimesed,
kellel puudub isikliku sõiduauto kasutamise
võimalus.
VEDAS teenust saavad Saaremaal tellida
kõik Salme, Torgu, Lümanda ja Kärla piirkonna
elanikud ja külalised ning sarnaselt tavalisele
ühistranspordile on see reisijale tasuta. Teenust
osutatakse kella kaheksast hommikul kuni kella
üheksani õhtul ja kellaaegadel, kui sõita soovijal ei ole võimalik kasutada liinibussi. Juhul,
kui vähemalt 30 minuti vältel on võimalik sõita
liinibussiga, nõudepõhist teenust ei osutata.
Modern Mobility OÜ on vallavalitsusele
andnud kasutada väljatöötamisel oleva nõudluspõhise transpordi tarkvara VEDAS, mida
arendatakse edasi lähtuvalt teenuse kasutajatelt saadud tagasisidest. Toyota Baltic AS on
andnud Saaremaa vallavalitsusele kasutada
7-kohalised sõidukid – Toyota Proace City
Verso väikebussi ja hübriidmaasturi Toyota
Highlander.
Mika Männik
vallavalitsuse transpordinõunik
Tanel Talve
Modern Mobility OÜ nõudluspõhise
transpordi valdkonna juht
Kuidas sõidusoovist teatada?
Sõit tuleb tellida dispetšeri kaudu, helistades
vähemalt 24 tundi ette telefonil 452 5135.
Telefon töötab E-N kell 8.30-16 ja R kell 8.3014.30. Tellimuse esitamisel on vaja määrata
sõidu alustamise koht ja aeg ning sihtkoht.
Seejärel koostab dispetšer laekunud tellimuste
põhjal autojuhtidele logistilised sõiduringid.
Juhul kui teenuse tellimist tahetakse tühistada, peab seda tegema vähemalt 12 tundi
enne soovitud väljasõidu aega.

Järgmine
Saaremaa Teataja
ilmub 21. oktoobril!
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DETAILPLANEERINGUD
Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 14.09.2021 korraldusega nr
2-3/1449 kehtestati Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneering (DP). DP eesmärk on ühe olemasoleva talukoha
taastamine ja lisaks 3 üksikelamu maa krundi planeerimine,
ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks,
keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude
määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga
piirnevale supelrannale.
DP-ga jagatakse ala neljaks krundiks. Igale krundile on
planeeritud ehitusõigus pereelamu ja 2 abihoone rajamiseks
(maksimaalne hoonetealune pind 400 m2, maksimaalne korruselisus 2, katusekalle 35–45 kraadi, elamu maksimaalne
kõrgus 8,5 m). Õueala ei tohi olla suurem kui hoonestatav ala.
Juurdepääs kruntidele on lahendatud Kalmu-Kuralase-Neeme teelt mööda olemasolevaid pinnasteid. Kruntidele on kavandatud individuaalsed puurkaevud ja reovesi puhastatakse
biopuhastites või lubatud on paigaldada ka kogumismahutid.
Parkimine lahendatakse krundil. DP on kooskõlas Kihelkonna
valla üldplaneeringuga.
DP ja selle kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda
valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtestatud.
Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu algatamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu algatas 30.09.2021 otsusega nr
1-3/60 Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu (DP) ja jättis
algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. DP ala
hõlmab Saaremaa vallas Mustjala külas Sirgu katastriüksust
(katastriüksuse tunnus 48301:002:0539).
DP eesmärk on Sirgu katastriüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, olemasolevate hoonete seadustamine ehk
ehitusõigust soovitakse elamu ja abihoonete püstitamiseks
ning võimalikuks juurdeehituseks. DP-ga muudetakse Mustjala valla külade üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe ja
minimaalse krundi suuruse osas.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole
vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.
Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid,
analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata,
kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et DP kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne
eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu
(kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452
5002).
Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452
5094).
DP koostaja on Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek Himmist,
indrek@klotoid.ee, tel 508 4489).
DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda
tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Digitaalselt on otsus kättesaadav Saaremaa valla avalikus dokumendiregistris www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
algatatud.
Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu algatamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine
Saaremaa Vallavolikogu algatas 30.09.2021 otsusega nr
1-3/59 Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu (DP) ja jättis
algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. DP ala
hõlmab Saaremaa vallas Kübassaare külas Kopli katastriüksust
(katastriüksuse tunnus 63401:005:0032).
DP eesmärk on välja selgitada ehitusõiguse võimalikkus 1
elamu ja 1 abihoone ehitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi
vähendamiseks.
DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse
§ 125 lg 1 p 1 ning looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2.
DP-ga muudetakse Pöide valla üldplaani ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole
vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.
Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid,
analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata,
kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et DP kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning kavandatav
tegevus maastikukaitseala kaitse-eesmärkidele mõju ei avalda.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu
(kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452
5002).
Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308.
Digitaalselt on otsus kättesaadav Saaremaa valla avalikus
dokumendiregistris www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
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VOLIKOGU
30. septembri 2021 volikogu istungil:
• Vallavolikogu esitas pöördumise keskkonnaministrile seoses Laidevahe looduskaitseala laiendamise plaaniga ja tegi ettepaneku kaaluda täiendavate elustikinventuuride läbiviimist praeguse hoiuala territooriumil, tõestamaks rangema kaitserežiimi vajadust ning kohaliku elanikkonna
võimalikult varast ja laiapõhjalist kaasamist
hilisemas protsessis.
• Kinnitati Saaremaa valla 2021. aasta III
lisaeelarve kogumahuga 1 123 944 eurot
ning nõustuti vallavalitsuse poolt esitatud
põhitegevuse kulu ümberkannete ja investeerimistegevuse ümberpaigutustega.
• Kinnitati Saaremaa valla jäätmekava
2021–2026, milles kirjeldatakse jäätmehoolduse olukorda Saaremaa vallas, seatakse jäätmehoolduse korraldamise ja
arendamise eesmärgid ning kavandatakse
tegevused eesmärkide saavutamiseks.
• Kinnitati Saaremaa valla eelarvestrateegia
aastateks 2022–2025.
• Muudeti Saaremaa Vallavolikogu 12. oktoobri 2018. a määrust nr 54 „Saaremaa
valla arengukava 2019–2030“ ja kinnitati
selle uus redaktsioon, milles on ajakohastatud hetkeolukorra analüüsi, sh rahvastiku, maksumaksjate ja tööhõive alapeatüki
andmeid, ning esitatud riikliku strateegia

„Eesti 2035“ põhiseisukohad.
• Algatati Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 ja Saare maakonna terviseja heaoluprofiili ülevaatamine ning muutmine.
• Kinnitati Saaremaa valla kogukondliku
tegevuse arengukava 2021–2030, et tagada Saaremaa piirkondade tasakaalustatud
areng ning anda kogukondadele tegutsemiseks selge siht ja kindlustunne.
• Kinnitati Rahandusministeeriumile esitatavate projektide nimekiri, et kasutada
Saaremaa vallale eraldatud 661 000 eurost
COVID-19 meetme toetust valla teede ja
tänavate remondiks.
• Anti nõusolek TTÜ Kuressaare Kolledžiga sõlmitud lepingu pikendamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks kolledži toetamiseks perioodil 2023 kuni 2025 iga-aastaselt
50 000 euroga.
• Kehtestati Liikülas (Mustjala osavald)
Merekivi detailplaneering.
• Jäeti algatamata Vaigu-Rannakülas
(Kihelkonna osavald) Oki detailplaneering.
• Lõpetati Rootsikülas (Kihelkonna
osavald) Muda detailplaneeringu koostamine.
• Algatati Kübassaare külas (Pöide osavald)
Kopli detailplaneering ja jäeti algatamata

keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Algatati Mustjala külas Sirgu detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
• Anti luba osaühingule Lauja Mets kinnisasja omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 kohaselt
Leisi piirkonna Purtsa külas.
• Anti luba osaühingule Merisiil kinnisasja omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 kohaselt
Kaarma piirkonna Kasti külas.
• Otsustati seada otsustuskorras tasuta
hoonestusõigus 25 aastaks MTÜ Võhma
Kultuuri- ja Spordiselts kasuks Saaremaa
vallale kuuluvale Võhma külas asuvale
Võhma koolimaja kinnistule.
• Otsustati seada otsustuskorras tasuta hoonestusõigus 25 aastaks MTÜ Leisi
Kogukonnamaja kasuks Saaremaa vallale
kuuluvale Leisi alevikus asuvale Mustjala
mnt 3 kinnistule.
• Pikendati Saaremaa valla ja MTÜ Mäebe
Rannaseltsi vahel 2018. aastal sõlmitud
Saaremaa vallas asuva Mäebe külaplatsi
kinnistu hoonestusõigusega koormamise
lepingut ja asjaõiguslepingut 25 aastale.
• Tunnistati kehtetuks 14 ühinenud omavalitsuste varasemat määrust.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 11.
oktoobrist kuni 24. oktoobrini k.a on
avalikul väljapanekul Kihelkonna–Papissaareteerekonstrueerimiseprojekteerimistingimuste eelnõu. Kavas on olemasoleva
tee rekonstrueerimine munakivitee säilita-

mise (restaureerimise), rekonstrueerimise
ja konserveerimisega.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa
Vallavalitsuse kodulehel ja Kuressaares
Tallinna tn 10 asuvas vallamajas. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult

Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal
aadressil Tallinna 10 Kuressaare 93819 või
e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Täpsem info: Maria Reimal,
mar i a . re i ma l @ s a are ma av a l d. e e või
tel 452 5043.

Huvihariduse ja huvitegevuse projektivoor on avatud
Huvihariduse ja -tegevuse osutajad on
oodatud esitama projekte huvihariduse ja
huvitegevuse täiendava toetuse projektikonkursile, mille eesmärk on parandada
valla noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust, rakendada kaasaegseid meetodeid ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi kultuuri, spordi, hariduse, kunsti, tehnoloogia ja loodus- ning
täppisteaduse valdkonnas.
Toetust saavad taotleda juriidilised isikud,
mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest
isikust ettevõtjad ja vallavalitsuse hallata-

vad asutused tegevusteks, mis on suunatud
Saaremaa valla 7–19-aastastele noortele.
Prioriteediks on tegevused, mis loovad
osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad põhikooliealisi õpilasi; toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist;
seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust.
Toetatakse juhendajate töö tasustamist ja ka
vahendite soetamist. Toetust ei saa taotleda
kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks
ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste
ehitamiseks, kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulude eest tasumiseks.

Taotlusvooru summa on 50 000 eurot.
Ühe taotluse minimaalne taotletav toetussumma on 300 eurot ja maksimaalne toetussumma 3000 eurot. Ühest asutusest rahastatakse kokku maksimaalselt nelja projekti.
Toetuse kasutamise aeg kuni 31.08.2022.
Projektid tuleb esitada hiljemalt 14. oktoobriks Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas (sisenemine valla kodulehe esilehe
kaudu).
Lisainfo ja küsimused: Lindia Lallo,
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist,
lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 4525 5069.

Erahuvikoolid ja spordiklubid saavad taotleda toetust
Erahuvikoolid ja spordiklubid laiendavad
meie õpilaste võimalusi tegeleda erinevate
huvialadega ja loovad lisavõimalusi osaleda
ka selliste huviringide tegevustes, mida munitsipaalhuvikoolid alati ei paku.
Saaremaa vallas tegutsevad erahuvikoolid ja spordiklubid, kelle tegevus on seotud
6–19-aastastele lastele ja noortele huvihariduse pakkumisega, saavad taotleda huvihariduse toetust. Toetuse taotlemine toimub
Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas.

Taotlus järgnevaks kalendriaastaks antava
toetuse osas tuleb esitada hiljemalt 10.
novembriks 2021.
Toetust antakse sihtotstarbeliselt juhendajate või treenerite töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude
katteks, õppevahendite soetamiseks ning
muude õppetegevusega seotud kulude katteks.
Erahuvikool või spordiklubi on kohustatud esitama oma andmed Saaremaa valla huvihariduse registrisse. Täpsem info

taotlejale on Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/huviharidus.
Vallavalitsus kinnitab toetuse suuruse
ja toetatavate laste arvu pärast 2022. aasta
vallaeelarve vastuvõtmist.
Täiendav info: erahuvikoolid: Anne
Põder, hariduse ja noorsootöö peaspetsialist, tel 452 5064, e-post: anne.poder@saaremaavald.ee; spordiklubid: Evelin Mesila,
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist, tel 452
5076, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Kuulutatakse välja spordiprojektide toetuste II taotlusvoor
Saaremaa vallavalitsus teavitab, et 19.
oktoobril kuulutatakse välja 2021. aasta
spordiprojektide toetuste II taotlusvoor.
Taotlusvoor on avatud kuni 31. oktoobrini. Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas.
Toetust eraldatakse spordiprojektidele,
mis on ellu kutsutud toetamaks Saaremaa
vallas toimuvaid ja valla mainet kujundavaid avalikkusele suunatud ja kogukonda kaasavaid projekte või esindama valda
laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.
Toetuse andmise eesmärk on valla ela-

nike ja juriidiliste isikute omaalgatuse,
ühistegevuse ja kestva arengu toetamine
kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega. Prioriteediks on tegevused, mis on
piirkonna jaoks prioriteetsed, kas jätkusuutlikkuse aspektist või luues innovaatilisi lahendusi.
Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite omandamine
ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste
ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulude eest tasumine. Toetust
saavad taotleda mittetulundusühingud ja
seltsingud, kes on registreeritud või tegut-

Vallavalitsus ootab ettepanekuid mürakaardi osas
Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele avaldas Saaremaa Vallavalitsus hiljuti
OÜ Inseneribüroo Steiger koostatud Saaremaa valla välisõhu mürakaardi. Mürakaardi koostamine ja avalikustamine on
kõigest töö esimene etapp, millele järgneb ka müra vähendamise tegevuskava
koostamine.
Jätkuvalt ootab vallavalitsus elanike tagasisidet mürakaardi osas. Uuringu ja vastavad lisad leiab aadressilt

https://uldplaneering.saaremaavald.ee
(alajaotus “Uuringud”). Tänaseni on tagasiside jäänud üsna kasinaks ning ettepanekuid laekunud vähe.
Kuigi märkimisväärset müra piirväärtuse
ületust mõõdetud asukohtades ei toimunud, siis müra vähendamise tegevuskava
saab rakendada ka teistes probleemkohtades, kus müra otseselt mõõdetud või modelleeritud ei ole.
Sellest tulenevalt kutsub Saaremaa vald

sevad valla haldusterritooriumil.
Toetust ei eraldata vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning valla või valla osalusega eraõiguslikele juriidilistele isikutele.
Taotlusvooru summa on 10 000 eurot. Ühe taotluse maksimaalne toetussumma on 1500 eurot. Ühest asutusest
rahastatakse ühte projekti. Tähtis on, et
varasematest projektivoorudest saadud
toetustele on esitatud aruanne või pikendamise taotlus.
Aivi Auga
spordinõunik

üles elanikke teatama müraprobleemidest, mida edaspidise müra vähendamise
tegevuskava koostamise käigus arvestada
saab.
Kuna müraprobleemidega hetkel tegeletakse, siis nende lahendamine on kindlasti
praegu ka märksa tulukam, kui aasta või
kahe pärast.
Müraprobleemidest ja ettepanekutest
palun teatada e-kirja teel aadressil
siim.kuusik@saaremaavald.ee.
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Saaremaa Haldus pöörab nüüd rohkem
tähelepanu võsastunud teedele

S

aaremaa Haldus on tänavu
sügisest rikkam uue võsatehnika võrra, mille vald otsustas soetada, et vältida teeäärte
võsastumist. Selleks on meil traktor Kubota 7152 koos Greentec
poomiga Scorpion, millel kasutada
erinevad lõikeorganid.
Seni oleme teinud teede äärtest
võsa käsitsi, kui oleme leidnud selleks aega teiste tööde kõrvalt. Eelkõige on meie tähelepanu olnud
teedel, mida on plaanitud remontida või kus liiklemine on läinud
juba ohtlikuks. Väiksemas mahus
oleme võsatöid ka partneritelt teenusena sisse ostnud.

Esmalt Torgu teedele
Võsatöödeks oleme koostöös teenuskeskuste juhtidega kaardistanud kõik Saaremaa vallale kuuluvad teed, kus võsa on liialt suureks
kasvanud. Vastavalt tee seisundinõuetele loetakse tee võsastunuks,
kui võsa on teekatte servale lähemal kui üks meeter.
Kaardistamise tulemusena märkisime ära ligikaudu 400 km võsastunud teid ja teelõike. Lisaks märkisime igale teelõigule ka prioriteedi
1–3, kuna kõiki teid korraga ette
võtta ei ole otstarbekas, vaid alustada tuleb kõige olulisematest teedest. Neid sai kaardile u 130 kilomeetrit. Prioriteetide märkimisel
oleme arvesse võtnud eelkõige teeäärse võsa seisukorda ja teede kasutatavust.

liiklust ega teeäärte niitmist.
Teine võimalus on kettniidukiga
võsa purustamine. Seda meetodit
on kindlasti paljud märgatud riigiteede ääres, kui pärast võsatöid
võivad jääda paistma rebitud oksad. Kettniidukit kasutades käivad
hiljem tee läbi eraldi meeskonnad,
kes käsisaagide ja võsalõikuritega
korrastavad rebitud võsa nii ohutuse kui ka esteetilise väljanägemise
pärast. Palume siin elanikel kannatust varuda, kui samal päeval ei
jõua töömehed käsitsi teeääri üle
korrastama – teeme seda aga mõne
päeva jooksul kindlasti.

Võsatööde traktor Kubota koos poomi ning saeketastega niidupeaga. FOTO: Ainer
Tiitson

Tänaseks oleme koostanud plaani, millistest piirkondadest alustame. Esimesena jõuame oma uue
tehnikaga Torgu teedele, kust liigume edasi Salme piirkonda. Praegu on vara veel prognoosida meie
jõudlust, aga loodame aasta lõpus
tulla välja konkreetsema ajakavaga järgmiseks aastaks. Eesmärgiks
oleme seadnud teha ühe aasta jooksul ära kõik kõrgeima prioriteediga
teed. Seejärel saame alustada madalama prioriteetsusega teedel.
Kaks meetodit võsa lõikamisel
Saame kasutada kahte erinevat
meetodit – saeketastega võsa lõikamine või kettidega võsa purustami-

ne. Kasutame neid vastavalt sellele,
milline antud teelõigus on sobivam. Mõlemal meetodil on omad
plussid ja miinused.
Saeketastega võsa lõikamine:
traktor sõidab tee mitmekordselt
läbi, lõigates võsa nii madalamalt
kui kõrgemalt, nii lähemalt kui ka
kaugemalt. Siin on meil traktorile abiks töömeeste brigaad, kes
korjab ära teele langenud oksad.
Oksad ladustatakse teest ohutusse
kaugusesse, et need mõne aja pärast tõstukautoga kokku korjata
ja ära viia. Võimalusel jäävad aga
tekkinud oksad (eelkõige väiksem
sarapuu- või pajuvõsa) maapinnale rammuks, aga nii, et ei takistaks

Palume mõistvat suhtumist!
Palume elanikel olla tähelepanelikud, kui koduteel kohtate meie
tehnikat võsa tegemas ja tekib
hetkeline mure möödasaamisega.
Valla teed on kitsad ja möödasõit
võib võtta teinekord mõne minuti. Kinnitan, et meie haldustöötaja,
kes traktoril võsatöid teeb, on professionaal, kelle eesmärgiks on teie
kodu teeäärse võsa likvideerimine. Samuti palume mõistvat suhtumist, kui mõni oks või puu jääb
ajutiselt tee äärde või kui rebitud
oksad mõneks ajaks välja paistma
jäävad. Anname endast parima,
et teie koduteed võsast puhtaks
saaksid, ja usun, et lühiajaline ebamugavus ei häiri kedagi.
Ainer Tiitson
Saaremaa Halduse juhataja

Saaremaa valla erateed said käesoleval aastal uue kuue
Tänavune aasta on olnud Saaremaa vallale märgiline, sest saime
esimest korda toetada erateede
remonti. Selle elluviimine oli teespetsialistidele paras väljakutse,
omamoodi väljakutse oli ka vastava meetme ülesehitamine: õigusloome, taotluste vastuvõtmine,
hindamine ja tööde korraldamine.
Kusagilt ei olnud ka snitti võtta,
sest ei tea, et teistes valdades oleks
midagi sarnast tehtud. Kuigi esimene aasta on õppimise aasta, võib
kokkuvõttes öelda, et kavandatud
toetamise skeem toimis ja ilmsiks
tulnud kitsaskohad saab edaspidi
parandatud.
Tööde käigus sai kinnitust, et paljude koduteede sõidutingimused
on pehmelt öeldes väga kasinad.
Ühe-kahe talu juurdepääsuteede
remondimure on jäänud eraomanikule, samas paljudel rahalised
võimalused selleks puuduvad.
Juurdepääsuteede korrastamiseks
on varem olnud võimalik saada
toetust hajaasustuse programmi
kaudu, kuid paraku on seal olnud

Angla Holding OÜ remonditud truup Parasmetsa külas. FOTO: Enno Reis

prioriteedid veevarustus ja kanalisatsioon.
Tänavu esimest korda rakendatud erateede remondi meetmele
alternatiive ei ole. Vastava korra
alusel sai toetada olemasoleva teekatte remonti, truupide ehitamist
või remonti, teeala kuivendamisega seotud töid (teekraavid, nõvad).
Abikõlbulikud tööd ei olnud uute
teede rajamine ega mustkatete

ehitamine. Toetuse määr oli 50%
teostatud tööde maksumusest,
kuid mitte rohkem kui 1500 eurot
kalendriaastas.
Erateede remondi toetamiseks
oli tänavusse eelarvesse planeeritud 50 000 eurot. Heameel on tõdeda, et kõik taotlused, mis kvalifitseerusid, rahuldati ning „joone
alla“ ei jäänud keegi. Kokku rahuldati 55 taotlust, kuid hiljem kuus

taotlejat loobusid toetusest erinevatel põhjustel.
Enamik töödest oli kruusatee
ülepindamine purustatud kruusaga. Kümnel korral valiti kruusa
kohaletoomise variant ja sooviti
see oma jõududega paika panna,
remonditi ka üks truup. Maksimummäära 1500 eurot rakendati
seitsmel korral. Tööd on üldiselt lõpetatud ja tagasiside on olnud positiivne. Põhilisteks koostööpartneriteks erateede remontimisel olid
Level AS, ValiceCar OÜ ja Verston
OÜ.
On heameel, et ka järgmise aasta
valla eelarve strateegias on erateede
remondi toetamiseks kavandatud
50 000 eurot. Oleme arutanud, et
kahte põhimõtet võiks järgmiseks
aastaks muuta: abikõlbulik võiks
olla ka tee aluskihtide ehitus ja toetuse maksimummäära võiks tõsta
2000 euroni. Vastava korra muutmine on vallavolikogu pädevuses.
Enno Reis
teede peaspetsialist

Kuressaares pinnati läinud suvel tänavaid ja kõnniteid
Kuressaares said tänavu suvel kümme tänavat või lõiku uue kulumiskihi ühekordse pindamise näol.
Kokku pinnati tardkivikillustikuga
3049 meetrit ja u 20 000 m2. Tänavate järjepidev pindamine vähendab teekattesse aukude tekkimise
võimalust. 2020. aastal pindasime
Talve tänaval ühe teepeenra 1–1,5
meetrit laiemaks. Tundub, et selline teeääre laiendamine viib jalakäijad sõiduteelt rohkem teepeenrale,
kus on ohutum liigelda. Seepärast
jätkasime tänavu sama tegevusega. Kitzbergi tänav sai laiendatud
ühelt poolt ja Aia tänav Kihelkonna mnt–Vahtra tänava nurgani mõlemalt poolt. Lisaks markeeriti sõidutee ja teepeenra vahele valge katkendjoon, mis lisab
ohutust.
Väga suur osa Kuressaare aedlinnaku tänavaid on väga kehvas sei-

sus. Varasemad trassikaeved ei ole
piisavalt hästi ära tihendatud, olles
vajunud kõrvalolevast teekattest
madalamale. Seega võtsime tänavu
kasutusele taas vana tehnoloogia,
mida Kuressaares ei ole vahepeal
kasutatud. Kevade tänaval lõigul
(Pihtla tee–Tallinna tänav) sai olemasolev tänavakate üles freesitud,
freesipuru profileeritud ja laotatud
maha uus kahekordne tardkivikillustik. Lõik sai valitud väheste
kaevude pärast ja kuna sellel lõigul
ei tohiks sadeveega probleeme tekkida. Jälgime, kuidas selline tehnoloogia ennast õigustab. Kui see
peab ilusti talvele vastu ja kate ei
lagune, plaanime samasugust tehnoloogiat kasutada ka järgmistel
aastatel. Miinuseks selliste tänavate
kordategemisel on see, et sõidukijuhid võivad hakata rohkem aedlinna tänavatel kihutama.

Suve esimeses pooles ehitasime
valmis kaks kõnniteed. Ühendasime Kalevi ja Merikotka tänavatel eelnevalt valminud kõnni- ja
kergliiklusteed. Merikotka tänaval sai kergliiklustee asfaltkatte ja
Kalevi tänaval kõnnitee kivikatte.
Väga palju kodanikke on pöördunud valla poole küsimusega,
millal saab mööda mustkatet
Merikotka 9 juurest golfiväljaku
parklani. Loodame lähiaastatel
selle teelõigu ära asfalteerida. Samuti plaanime ehitada välja kõnnitee Kalevi tänavast kuni Tehnika
tänavani.
Siiski ei ole teetööd sel aastal veel
lõppenud. Praegu toimub teekatete
ebatasasuste likvideerimine. Soovime parandada teekatte freesimise
ja uuesti asfalteerimisega u 800 m2
ebatasasusi. Lisaks sellele vahetab
Kuressaare Veevärk välja vajunud

või amortiseerunud kaevud. Väga
tähtis on pärast pindamist saada
kaevud õigesse tee tasapinda, et
oleks mugavam liigelda.
Kuna sügis on kätte jõudnud, siis
kutsun üles nende tänavate elanikke, kus meie tänavakoristusmasinad käivad kõnnitee äärt lehtedest
puhastamas – kui te näete, et tänavakoristusmasin puhastab kõnnitee ääres lehti, siis olge nii head
ja leidke oma sõidukile selleks 10
minutiks uus koht. See muudaks
meie töö efektiivsemaks, sest siis
ei peaks masin mitu korda päevas
teie elukoha eest mööda sõitma ja
lootma, et ehk nüüd on võimalik
kõnnitee äär puhtaks saada. Me ju
soovime kõik, et Kuressaare linn
oleks ilus ja puhas.
Marek Koppel
Kuressaare Linnamajanduse juhataja
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KÜSIMUS
17. oktoobril on kohaliku
omavalitsuse volikogu
valimised. Valimistulemuste jõustumisega lõpeb
ka Saaremaa valdade ühinemislepingu kehtivusaeg. Millise hinnangu
saab anda lepingu täitmisele?

L

eping on olnud
nelja aasta jooksul valla elu suunavaks dokumendiks.
Suur osa lepingus ette
nähtud tegevusi on ka
ellu viidud. Nii ei ole
Alo Heinsalu
suletud ühtegi vallale
tugiteenuste
olulist asutust, toimuosakonna juhataja nud on vaid väikeste
asutuste (näiteks raamatukogud, noorte
huviharidus) ühendamine ühise juhtimise alla. Vald on võtnud riigilt üle regionaalse teenuse ühistranspordi korraldamise näol. Vastu on võetud paljud valla
eluvaldkondi reguleerivad korrad, mis
toimivad üle Saaremaa ühetaoliselt. Samas ei olnud neli aastat tagasi kindlasti
võimalik kõiki asjaolusid ette näha.
Riigikontroll viis läbi laiapõhjalise
uuringu üle Eesti kümne ühinenud omavalitsuse (sh Saaremaa valla) baasil. Olgu
siinkohal ära toodud mõned uuringu seisukohad: „Teenuste kättesaadavuses ei ole
olulisi muudatusi toimunud, probleemsemad valdkonnad küsitletute hinnangul
olid planeeringud ja ehitus, teede hooldus
ja jäätmekorraldus. Üheltpoolt on e-teenuste arendamine jõudsalt arenenud, teisalt on paratamatult suurenenud ajakulu
asjaajamises ning bürokraatia määr. Vahetu teenindamise võimalused kohtadel
on säilinud, kuid vajadust selle järgi on
aga järjest vähem. Sotsiaalvaldkonna osas
ei ole rahastamine vähenenud, pigem on
muutunud abi andmise viisid. Rõhuasetus on nihkunud vajaduspõhisele sekkumisele ja varasemast enam ka teenustele.“
Ilmselt vaatab nendes riigikontrolli üldistustes vastu ka Saaremaa pilt.
Ühinemislepingu üheks oluliseks osaks
on investeerimisobjektide loetelu. Kokku
sooviti teostada 46 objekti kogumaksumusega 22,3 miljonit eurot. Seejuures ainult omavahenditest nähti ette ellu viia 26
objekti 16,6 miljoni euro eest.
Leping sätestas tingimuse, et kaasrahastusega objekte on kohustus teostada kaasrahastuse saamisel. Tänase seisuga on kas
täielikult, osaliselt või saanud tulevikuks
rahastuse 37 objekti. Teisalt on ellu viidud
objektide tegelikuks maksumuseks kujunenud juba 21,5 miljonit eurot. Seega pea
sama palju, kui lepingu täitmiseks kokku
raha planeeriti. Eks siinkohal on paslik
taaskord viidata riigikontrolli raportile:
„Ühelt poolt loodeti ühinemistoetuse
võimalustele rohkem, kui seda lõpuks
investeeringute tegemiseks kasutada õnnestus (praktikas kulus sellest suur osa nt
koondamishüvitisteks). Teiselt poolt sai
eri osapoolte toel kavadesse kirja ka investeeringuid, millele rahastuse leidmine
ei olnud realistlik või oli selge, et investeering ei ole uue omavalitsuse vajadusi
arvestades mõistlik. Sageli näidati ka objektide maksumust teadlikult tegelikust
väiksemana, et saada kavasse rohkem
objekte. Objektide valikut üldjuhul vastastikku vaidlustama ei hakatud, kuna see
oleks võinud ühinemise nurjata. Seetõttu
lepiti vaikimisi teadmisega, et kava on üle
paisutatud ja seda tervenisti ellu ei viida.“
Seega võib väita, et suures osas on
ühinemislepingu investeeringute osa
täidetud. Enamik tegemata asjadest on
kergliiklusteed. Nimelt toetati lepingu
kokkuleppimise ajal neid riigi poolt märkimisväärselt. Lepingu rakendamise ajal
see toetusmeede aga lõpetati. Ainult oma
vahenditest vald neid plaane lähiaastatel
realiseerida ei suuda. Seda saab teha kas
koostöös Transpordiametiga riigiteede
uuendamisel või siis riikliku toetusmeetme taastumisel.
Kuigi ühinemislepingu kehtivus eelseisvate valimistulemuste väljakuulutamisega lõpeb, ei tähenda see, et vald ei
panustaks lepingus olnud objektidesse
ka tulevikus. Nii on mitu objekti arvatud ka valla eelarvestrateegiasse aastateks
2022–2025.
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ARVAMUS
Ettevõtlik Saaremaa –
tunnustame maakonna
parimaid ettevõtjaid

K

äimas on üleriigiline
ettevõtlusnädal. Igas
Eestimaa nurgas on
neil päevil juba toimunud
ja toimumas sadu põnevaid sündmusi, innustamaks alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid, rääkimaks
Rainer Paenurk
muutustega kohanemise
SA Saare
olulisusest ja andmaks inspiArenduskeskus
juhataja
ratsiooni oma unistuste ellu
viimiseks.
Täna leiab aset ka Saare maakonna ettevõtluspäeva konverents, mil paljud ettevõtlikud
pilgud on Thule Koja lavale ning kodude ja
kontorite ekraanidele naelutatud. Tutvustame
innovaatilisi ja inspireerivaid ettevõtteid, kelle
eesmärk on minimaliseerida ühiskonna ökoloogilist jalajälge ja ringmajanduslikke võtteid,
kasutades tooraine väärindamist, olles nii teerajajaks kui suunanäitajaks meile kõigile. Just
rohepööre on see, mille kiiluvees seilamine
uusi ja põnevaid väljakutseid pakub ning mille
poolt üha kasvav tarbijaskond rahakotiga hääletades ostuotsuseid teeb.
Äsja lõppes üleskutse kandidaatide esitamiseks käesoleva aasta Saare maakonna ettevõtlusauhindadele. Tegemist on kõrgeima kohaliku tunnustusega ettevõtjatele, kelle tegevus ja
eeskuju on enim mõjutanud Saare maakonna
elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud
elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud
maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele, aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.
Ettevõtlusest tulenev tulu on ainuke sildita
sihtfinantseering omavalitsuste kaukas kohaliku elu edendamiseks. Saare Arenduskeskusel, Saaremaa Ettevõtjate Liidul, Saarte Koostöökogul ja kohalikel omavalitsustel on olnud
suur au ja vastutus juba kolmandat aastat ühiselt need meie tublimad ettevõtjad üles otsida
ja neid tänada.
Saare maakond on Eesti üks ettevõtlusaktiivsemaid piirkondi, kus registreeritud elanike arvu kohta sünnib kõige rohkem uusi ettevõtteid. Meie ettevõtjad on sel ettearvamatul
aastal teinud palju märkimisväärseid tegusid,
mis on silma paistnud meil ja kaugemalgi.
Edendatud on pere- ja seiklusturismi, loodud
ekstreemsportimise võimalusi, ellu kutsutud
ridamisi unikaalseid tootesarju kosmeetikas ja
toiduainetööstuses, vähendatud kolossaalselt
süsinikujalajälge jätkusuutlike pakendilahendustega, kogu suurtootmine on viidud täies
mahus üle taastuvenergiale, lihtsalt kättesaadavaks on tehtud pakendijäätmeid vähendavad mugavad lahendused toitlustajatele, ellu
on kutsutud mitmeid kaasahaaravaid haridusprojekte, võidetud üle-euroopalisi auhindu, saadud Green Key märgis, arendatud sadamaid, suurendatud ekspordimahte, avatud
näitusi ja palju-palju muud. Üks meie kohalik
ettevõte on oma tegevushaaret laiendanud sedavõrd, et toimetab sõna otseses mõttes juba
Kuul.
Tänavusele ettevõtlusauhindade konkursile
laekus kaheteistkümnesse erinevasse kategooriasse pea 200 ettepanekut ja meil otsustajatena polnud valikuprotsess sugugi lihtne. Hindasime majanduslikke näitajaid, ühiskondlikku
panust, uudset lähenemist toote- ja teenusdisainis, rahvusvahelisi tunnustusi ja kohalikku tähelepanu, uudisväärtust, meediakajastust,
kriisis toimetulekut ja paljusid teisi kriteeriume. Võitu väärinuks neist igaüks, kuid pingerida tuli luua ning juba 15. oktoobril aset leidval tunnustusgalal on Saare maakonna tänavused silmapaistvamad ettevõtjad teie ees. Kõigile teistele – teie kord laval auhindu vastu võtta
on juba järgmisel aastal!
Enda ja Saare Arenduskeskuse nimel kinnitan, et oleme teie kõigi üle siiralt uhked, Saaremaa ettevõtlusel läheb hästi ja soovin edaspidiseks innukat eesmärkide poole püüdlemist
ning nende saavutamist!
Pidulikust tunnustusõhtust on võimalik osa
võtta ka sinul, kui arenduskeskuse, koostöökogu, valdade, ettevõtjate liidu ja teiste partnerite poolt jagatavale üleskutsele reageerid
ja end hiljemalt 8. oktoobriks registreerid.
Lisainfot leiab muu hulgas meie sotsiaalmeediakanalitest.
Registreerumise link: www.bit.ly/ettevotted-2021.
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KAHN 120 oktoobris

sündmused

S

aaremaal sündinud maailmakuulsa
arhitekti Louis Kahni 120. sünniaastapäevale pühendatud teema-aasta on
jõudmas järgmiste üritusteni. Ürituste teravik on suunatud huvilistele välismaal, kuid
Kuressaares toimuvast on võimalus osa saada
ka kõigil saarlastel.
15. oktoobril toimub Kuressaare Raekojas
vestlusring Louis Kahni loomingust. Erikülalisteks on seekord Norra päritolu arhitekt Per
Olaf Fjeld ja Kuuba juurtega USA fotograaf
Abelardo Morell. Esitlus algab kell 15 ning
üritusest tehakse ka otseülekanne. Jälgige valla sotsiaalmeediakanaleid.
Samal päeval kell 17 avatakse Kuressaare Raegaleriis Morelli fotonäitus. Rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud Ameerika-Kuuba
fotograafi Abelardo Morelli näitus Kuressaare
Raegaleriis on kulminatsiooniks arhitekt Louis

Kahni 120. sünniaastapäeva tähistamisel.
Kuressaares saab näha kolme Abelardo
Morelli fotoseeriat, “Camera Obscura”, “Tent
– Camera” ja “Construction”. Oluline on märkida, et “Construction” seeria fotod on valminud tänavu ja tulevad Kuressaares esmaesitlusele, mis teeb näitusest kahtlemata ühe
Eesti kunstiaasta tippsündmuse. Abelardo
Morelli näitus saab teoks tänu Louis Kahni
Eesti Sihtasutuse, Edwynn Houk Gallery ja
Saaremaa valla koostööle. Näitus jääb avatuks
25. novembrini.
16. oktoobril jätkub Kahn 120 teema-aasta
otselülitusega New Yorki ja seekordseks esinejaks on Saaremaalt pärit saksofonist ja
helilooja Maria Faust, kes teeb kummarduse Louis Kahnile oma teose MO(NU)MENT
esmaettekandega Roosevelti saare Nelja Vabaduse pargis New Yorgis.

INTERVJUU

Ott Rätsep ütleb Kahni sünnilinna Kuressaare kohta: „Huvitudes Kahnist ja tema filosoofiast, pole võimalik
ignoreerida tema enda algust – kohta, kust ta tuleb.“ FOTO: Margus Sepman

OTT RÄTSEP: Kahni Keskus võiks

olla põhjamaid Vahemerega

ühendav kultuurisild

Ü

hel saaremaiselt soojal sügisesel pärastlõunal oli mu vestluspartneriks Ott
Rätsep Louis Kahni Eesti sihtasutusest,
kes on juba pikki aastaid teinud maailmas teavitustööd kuulsa arhitekti sünnipaiga kohta.
Rääkisime 15. oktoobril toimuvast Kahni 120.
sünniaastapäevale pühendatud sündmustest
ja ka paljust muust, mis saarlastele korda läheb.
Viimasel aastal on järjest aktiivsemalt hakatud rääkima vajadusest ehitada Saaremaale
uus ja moodne kultuurikeskus. Paljud kriitikud peavad võimaliku uue kultuurikeskuse seostamist Kahni nimega liialt kunstlikuks ja otsituks. Kas sinu meelest on Kahni
nime kasutamine õigustatud?
Alates 2006. aastal toimunud Kahni päevadest Saaremaal on Eestis kasvanud vaikselt,
kuid järjekindlalt huvi Kahni, ja mujal ilmas
tema sünnisaare vastu. Juba tullakse kõikjalt
Kuressaarde avastama Kahniga seotud kohti,
kuid oma aja Michelangeloks peetud mehe
sünnikohas puudub hetkel igasugune tähis.
Kahni väärikas mälestamine ta sünnisaarel
on igati õigustatud ja põhjendatud, eriti rahvusvahelist mõõdet silmas pidades. Kahn rõhutas alati oma päritolu, öeldes: “Ma sündisin
saarel, kus asub loss.” Kahn tavatses rõhutada
alguse olulisust – alguses peitub kogu tegevuse vaimsus ja leidlikkus. Huvitudes Kahnist ja
tema filosoofiast, pole võimalik ignoreerida
tema enda algust – kohta, kust ta tuleb. Seda

enam, et Kahni enda sõnul külastas ta Saaremaad uuesti 1928. aasta suvel oma Euroopa
Grand Touri algupoolel.
Kahniga seoses räägitakse tihti tema kolmest olulisest Euroopa reisist – 1928, 195051 ja 1959, mis on iga pisimagi peatuskohani
kaardistatud ja läbi uuritud. Seetõttu on loomulik, et kõik viimasel ajal Kahnist ilmunud
biograafiad ja monograafiad on pööranud pilgu Saaremaale. Varem polnud see võimalik,
sest olime maailmast ära lõigatud.
Seega tema sünnikohaga säilinud side on
üsna ilmne. See on isegi tugevam kui Mark
Rothkol, kellele lätlased rajasid Daugavpilsi
kunstikeskuse. Nagu me teame, siis Rothko
keskus sai juba avamisaastal Läti kõige edukama külastusobjekti tiitli ning valiti ka üheks
21. sajandi kõige ambitsioonikamaks kultuuriprojektiks Ida-Euroopas.
Eelmisel aastal soovis Saaremaa vald lisada
Kahni keskuse riiklikult oluliste kultuuriehitiste nimekirja, kuid see jäi lõplikust valikust välja. Kui selline n-ö konkurss oleks
korraldatud sel aastal, siis kas Kahni keskuse idee on nüüd küpsem ja kas tal oleks
rohkem edu?
Koht riiklikult oluliste kultuuriehitiste konkursi veerandfinaalis oli mingis mõttes suurem edu, kui oleks võinud eeldada. Kindlasti
ei piirdu Kahni keskuse idee ainult KULKA
vooruga. Näiteks on Saaremaale Kahni nimelise kontserdimaja rajamise vajadusest kõne-

Nelja Vabaduse parki (Four Freedoms Park)
peetakse ühtlasi Louis Kahni viimaseks teoseks.
Kontserdil on kaastegevad Peter Evans trompetil, Sam Kulik tromboonil ja Dan Peck tuubal.
Kontsert algab meie aja järgi kell 22. Kontsert
salvestatakse ning tuleb esitlusele hiljem.
Samal päeval toimub veel intervjuu Louis
Kahni õpilase ja Ameerika arhitekti Charles
E. Dagit jr-iga. Dagit räägib Kahnist kui õpetajast. Charles E. Dagit jr-it intervjueerib ajakirjanik Neeme Raud.
19. oktoobril on New Yorgi arhitektuurifestivalil Archtober eetris Kuressaare piiskopilinnus, kui festivali programmi raames viiakse
läbi virtuaalne tuur, mille käigus tutvustatakse linnust ja giidiks on arhitektuuriajaloolane
Christofer Herrmann Berliini Tehnika Ülikoolist. Virtuaaltuur on jälgitav internetist.
Jälgige valla sotsiaalmeediakanaleid.

lenud Eesti ajakirjandusele antud hiljutises
intervjuus METis debüteerinud Ain Anger.
Omamoodi märgiline, et samal ajal Angeri
läbimurdega METis tähistatakse New Yorgi
arhitektuurifestivalil pidulikult Louis Kahni
120. sünniaastapäeva, mis kannab pealkirja
“Saarelt saarele”.
Edu valem on kindlasti pühendunud ja
eesmärgistatud töö. Koostöös Saaremaa valla ja TalTechiga on ettevalmistusel arhitektuuri-töötoad, kus Kahni keskuse erinevad
stsenaariumid läbi mängitakse. Kahni ühingu
nõukogu liige Kristjan Järvi on tabavalt öelnud, et Kahni keskus peaks olema arhitektuurist ja muusikast suurema mõtte edastaja,
nagu kohane Kahnile. Arvestades saarlaste
kihku rajada sild mandrile, sobiks ka Kahni
keskust võrrelda sillaga, täpsemalt põhjamaid
Vahemerega ühendava kultuurisillaga, mille
keskpunkt paigutub Euroopa keskele – Saaremaale. Sellise Euroopa Kahni uurimiskeskuse
vastu on huvi tundnud nii itaallased, šveitslased kui ka iirlased.
Töötubade ajal külastab Kuressaaret ka
Kahni õpilane Per Olaf Fjeld, kes on mh täitnud Euroopa arhitektuurihariduse ühingu
presidendi ülesannet. Fjeld tunnustab Kahni
keskuse rajamise mõtet väga, seejuures eriliselt rõhutades Kahni kestvat mõju arhitektuuriharidusele. Ta leiab, et selline algatus on
olemuselt proaktiivne ja seetõttu suure potentsiaaliga. Kahtlemata on Kahni keskuse
idee praegu juba küpsem kui riiklikult oluliste kultuuriehitiste sõelumisel aasta tagasi
oktoobris ning pärast töötube on see veelgi
küpsem.
Kas eelmainitud töötubadest piisab, et me
oskaksime luua sellist kultuurikeskust?
Kahni keskuse loomisel on mitu eeldust.
Üks oluline eeldus on korralik lähteülesanne,
mida töötoad aitavad oma panusega koostada. Sama oluline on saavutada kooskõla suurplaneeringuga, leida ühine meeskondlik vaim
valla planeeringuteenistuse ja finantseerijatega ning last but not least, igal juhul ka valla
elanikega.
Ühiselt saame välja töötada vajalikud eeldused, et toimuks kõrge kvaliteediga rahvusvaheline arhitektuurikonkurss ning Kahni
keskus saaks valmis ehitatud. Iga okas loeb!
Louis Kahni Eesti SA on aastakümneid
tutvustanud Saaremaad kuulsa arhitekti
sünnikohana. Ühe olulise ettevõtmisena
toimub Saaremaal 15. oktoobril n-ö Kahni
päev. Viimane selline üritus toimus Saaremaal 2006. aastal. Kuidas nii pikk vahe?
Antud kontekstis on aeg suhteline. Akadeemilises maailmas pole tegu väga pika ajaga.
Loomulikult sooviks Kahni ühing, et Kahni
päevi Saaremaal, nagu seda sündmust 2006.
aastal kutsuti, toimuks tihedamini. Seegi kord
jõudsime pandeemiast tingitud kitsikuses
suurmehe mälestussündmuseni pigem kõige
kiuste.
Õnneks kasinamad olud ei kahjusta kvaliteeti. Abelardo Morell ja Per Olaf Fjeld on
oma ala maailma tipud ning nende osalus
ja loomingu esitused Kuressaares on heaks
hüppelauaks järgmistele õnnestunud Kahni
päevadele. Siis loodetavasti juba väiksema
välbaga, sest paljud olulised Kahniga seotud persoonid on auväärses eas. Loodan, et
Saaremaa vald toetab ka edaspidi Kahni
päevade traditsiooni jätku.
Valmar Kass
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
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Tugikeskusel algas kolmas tegus aastaring
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on
alustanud 2021/2022.
õppeaastat tugeva
meeskonna ja väärtuspõhjaga. Hindame empaatiat, süsteemsust,
partnerlust ja tarkust.
Aaro Nursi
Oleme säilitanud raSaaremaa Laste
huliku ja kindla meele.
ja Perede Tugikeskuse juhataja Usume, et ühiste eesmärkide sõnastamine
ning koostöö aitab perel ja haridusasutusel toetada tulemuslikumalt laste ja noorte
arengut.
Oleme jätkuvalt pannud rõhku koolides
eripedagoogi teenuste kättesaadavusele.
Kasutame sel õppeaastal lisaks leidlikke
lahendusi, et kompetents ja abi jõuaks lasteni vajadusel ka õpiabi- või tugiõpetajate
kaudu, keda toetavad eripedagoogid. Jätkame ka eelmisel õppeaastal edukalt käivitunud eripedagoogi kaugteenustega, mida
osutame distantsilt. Saame tõdeda, et iga
kolmas meie eripedagoogidest toetab ka
lasteaialapsi ning nõustab nende arengu
osas õpetajaid ja lapsevanemaid.
Varane sekkumine esmatähtis
Lasteaedades on logopeedi teenust tagamas kümmekond spetsialisti, sest varajane
sekkumine on meie jaoks prioriteetne. Hea
väljendus- ja suhtlemisoskus tagab lapsele
kooliedu ja aitab välja tuua tema tugevusi.
Meie logopeedid oskavad ka anda esmase
hinnangu ja nõustada söömis- ja neelamisprobleemide korral. Julgustame lapsevanemaid, kelle lapsed ei käi lasteaias,
konsulteerima kõnearengu osas tugikeskuses kohapeal töötavate logopeedidega.
Vastuvõtule saab aja broneerida tugikeskuses infosekretäri juures. Üldjuhul on logopeediline abi kooliõpilastele kättesaadav
keskuses kohapeal, aga pakume erandeid
nii Ida- kui Lääne-Saaremaal.
Psühholoogilise teenuse juures peame
oluliseks võimalust noorel inimesel või
perel ise vastuvõtule pöörduda. Oleme iga
lapse ja noorega seotud juhtumi puhul valmis kaasa mõtlema emotsionaalse arengu toetamisel ning kognitiivsete võimete
arendamisel. Sageli on lapsel või noorel abi

lähedasest täiskasvanust, kes ei pea ilmtingimata olema magistrikraadiga psühholoog. Lapsevanem, õpetaja või mõne teise
valdkonna tugispetsialistist, kes mõistab
lapse või noore vajadusi ja eripära, on
talle samuti suuteline pakkuma vaimset
tuge.
Vastuvõtud tugikeskuses ja koolides
Kuressaares Rootsi tn 7 võtavad tugispetsialistidest endiselt vastu psühholoog
Kaja Puck, eripedagoog Liisi Laum ning
logopeedid Aire Vaga, Leelo Laus ja Liisa
Nursi. Ravila tn 1a (Valsimajas) teeb vastuvõtte psühholoog Pirgit Põld. Kokkuleppel osutavad psühholoogid ka teenuseid
haridusasutuses kohapeal ja distantsilt.
Teenustele saab registreerida infosekretäri
Kairi Pirni (tel 5853 9286) või kodulehe
kaudu (tugikeskus.saare.ee).

Lisaks jätkub sotsiaaltugiteenuste osutamine: perelepitus, perenõustamine ja juhtumikorraldus. Ka nende teenuste kohta
saab rohkem infot tugikeskuse infosekretärilt või spetsialistidelt endilt.
Kooliõpilaste sotsiaalseid oskusi hindavad ja aitavad arendada sotsiaalpedagoogid. Hea on tõdeda, et meie spetsialistid ei
jää pelgalt kitsastesse raamesse, vaid vaatavad lapse heaolu kui tervikut.
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse
sotsiaalpedagoog Inga Teär, kes töötab
igapäevaselt Kuressaare Hariduse Koolis,
on sel aastal pööranud oma töös teraviku
laste heaolule ja vaimse tervise hoidmisele. Ikka koostöös lapsevanematega, sest
nemad annavad igapäevaselt panuse lapse
edukaks koolipäevaks.
Vaimne tervis on väga oluline – kui lapse käitumises või meeleolus on drastilised
muutused, tuleb tegutseda kohe ja vajadusel abi otsida. Nii nagu me tegutseme
siis, kui oleme sügavalt näppu lõiganud.
Spetsialist püüab muudatuste tingimustes hoida meele rahuliku ja pea selge. Inga
Teär rõhutab, et oluline on püüda märgata,
hoolida, toetada neid, kelle jaoks me igapäevaselt töötame. Sotsiaalpedagoogiline

abikäsi sirutub lisaks koolidele veel lasteaedades õpiraskuste ja käitumisprobleemide ennetamiseks.
Täpsemalt vaata meie teenuste kättesaadavuse kohta juuresolevast tabelist. Informatsiooni, missuguseid teenuseid (haridus)asutustes spetsialistid osutavad, leiate
lisaks meie kodulehelt. Juhul, kui teie soovitud teenust õpilase/lapse koolis või lasteaias tabelis märgitud ei ole, olete julgelt
palutud teenust kasutama tugikeskuses
kohapeal.
Teenused ka kodustele lastele
Alates sellest õppeaastast on tugikeskus
otsustanud pakkuda sotsiaalpedagoogi
teenuseid ka koduste laste vanematele. See
on vanematele võimalus oma muredega,
mis puudutab last, pöörduda sotsiaalpedagoogi poole. Selleks, et leida viise, kuidas edasi toimetada. Näiteks kui lapse elus
on toimunud muudatused ja selle tõttu on
käitumine muutunud. Ka siis, kui lapsevanem on lihtsalt mures lapse sotsiaalsete
oskuste pärast ja tekib küsimus, kas kõik
on ikka eakohane.
Sotsiaalpedagoogilise töö sisuks on:
• kuulata, mõista, toetada ja nõustada
lapsevanemat;
• hinnata ja arendada lapse sotsiaalseid
ja emotsionaalseid oskusi;
• ennetada ja leevendada erinevaid sotsiaalseid ning toimetulekuprobleeme.
Need koolieelsete laste vanemad, kes tahavad tulla vestlema, on oodatud julgelt
pöörduma Liina Kohu poole (tel 5196
8046, e-post liina.kohu@saare.ee).
Lisaks on spetsialist kuni 11-aastaste
laste vanematele koostöös perenõustaja
Aile Aedmaga alustanud viiest teemast
koosneva koolitusega veebikeskkonnas
septembrist detsembrini. Info tugikeskuse Facebooki lehel ja kodulehel jooksvalt.
Eesmärgiks lapsevanemate teadlikkuse
tõstmine laste arengus olulistel teemadel
nagu mänguoskus, enesehinnang, tähelepanuvajadus, kuulekus. See omakorda
aitab suurendada vanema juhtrolli positsiooni hoidmisel, lapsele hoolitsuse ning
juhendamise pakkumisel.
Meie meeskond soovib jätkuvalt tegusat
õppeaastat kõigile partneritele!

Kus osutatakse tugispetsialistide teenuseid?
Asutus
Tugikeskus

Logopeedi teenused Eripedagoogi teenused Sotsiaalpedagoogi teenused Psühholoogi teenused*


Kuressaare Nooruse Kool













Kuressaare Hariduse Kool







Kuressaare Vanalinna Kool







Orissaare Gümnaasium















Kaali Kool





Pihtla Kool











Leisi Kool

Salme Põhikool
Lümanda Põhikool









Kihelkonna Kool























Mustjala Lasteaed-Põhikool
Kahtla Lasteaed-Põhikool
Tornimäe Põhikool







Valjala Põhikool







Aste Põhikool







Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium





Saaremaa Noorsootöö Keskus





Kärla Põhikool







Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed









Kuressaare Ristiku Lasteaed









Kuressaare Rohu Lasteaed







Kuressaare Pargi Lasteaed







Kuressaare Tuulte-Roosi Lasteaed



Valjala Lasteaed














Orissaare Lasteaed









Lümanda Kati Karu Lasteaed















Kärla Lasteaed
Aste Lasteaed



Salme Lasteaed



Tornimäe Lasteaed










Pärsama Lasteaed

*Teenuseid osutatakse üldjuhul tugikeskuses või distantsilt, kokkuleppel asutuses kohapeal.









Saaremaa kriisistaap
harjutas valmisolekut
ekstreemseteks ilmaoludeks
16. septembril toimunud õppusel harjutas Saaremaa
kriisistaap, mille koosseisu kuulusid Päästeameti, Saaremaa Vallavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseliidu, Kuressaare Soojuse ja Kuressaare Veevärgi esindajad
ning Kuressaare Linnamajanduse ja Saaremaa Halduse
juhid, üleujutuseks ja elutähtsate teenuste katkemiseks
valmisolekut. Lauaõppuse stsenaariumi kohaselt katkes
elektri- ja sideühendus ning mereäärsed alad ja teed olid
üle ujutatud. Kriisistaabil tuli korraldada nii elanikkonna
teavitus ja inimeste evakuatsioon ohustatud aladelt kui ka
lahendada erinevate ametkondade koostöös probleeme,
mis üleujutuse korral Saaremaal tekivad.
Ekstreemsete ilmaolude korral võivad katkeda elutähtsad teenused, mis tähendab seda, et inimeste kodusid ei
saa varustada kaugkütte, vee ega kanalisatsiooniga ning
teed ei pruugi olla läbitavad. Elektri- ja sideühenduse puudumine muudab keeruliseks elanike teavitamise, sest tavapäraseid infokanaleid (nt valla koduleht ja sotsiaalmeedia)
pole võimalik kasutada. Lisaks võib korraga vajada abi
väga palju inimesi, kuid selle saabumine võtab tavapärasest rohkem aega.
Toimunud õppus võimaldas Saaremaa valla esindajatel
harjutada koostööpartneritega tegevus- ja kommunikatsiooniahelate toimimist ning mõelda läbi, kuidas tekkida
võivaid probleeme ennetada ja neid võimalikult kiiresti
lahendada. Mida selgemini on kriisi lahendamisel rollid
jaotatud ja mida kiiremini suudetakse reageerida, seda
väiksemad on kaasnevad kahjud.
Kas olete mõelnud, kuidas tegutseda, kui kodust kaovad
korraga nii elekter, vesi kui ka kanalisatsioon? Kas teil on
kodus patareitoitel raadio? Veebilehelt www.olevalmis.ee
ning vastavast mobiilirakendusest leiab praktilisi nõuandeid, kuidas erinevateks kriisiolukordadeks valmistuda ja
neis käituda.
Anu Vares
arendus- ja kommunikatsiooninõunik

Kas Saaremaa ja saarlased on kriisiks valmis?
Looduskatastroofid ja muud ühiskonda halvavad kriisiolukorrad on tänapäeva maailma igapäevane osa, seetõttu tuleb tagada kriisideks valmisolek.
Viimased aastad on näidanud, et pikem elektrikatkestus
halvab nii kohaliku omavalitsuse elutähtsad teenused kui
ka interneti- ja sideteenuse. Sel aastal avanes Saaremaa
valla kriisikomisjonil suurepärane võimalus liituda ESTER raadioside teenusega. Soetati viis raadiojaama, mille abil saab
kriisiolukorras sideteenuse katkemisel suhelda oluliste koostööpartneritega (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet,
Kaitseliit jt).
Kohalike omavalitsuste 2020. aasta teenustasemete hindamisel (vt minuomavalitsus.fin.ee) sai Saaremaa vald kriisideks valmisoleku üldhindeks 6, mis vastab 9-pallisel skaalal
edasijõudnu tasemele. Seejuures hinnati kriisireguleerimisalaste nõuete täitmist Saaremaal maksimaalse 9 ja omavalitsuse abi tagamist elanikele kriiside ajal 8 palliga.
Kuigi oleme eeskujuks paljudele teistele omavalitsustele,
tuleb kriisireguleerimise valdkonnas tagada jätkuv areng läbi
parema ettevalmistuse. See loob valla ja meie partnerite
koostöös Saaremaa elanike jaoks kriisiolukordades kindlustunde ning võimaldab abi saamise.
Karel Koovisk
järelevalveteenistuse juhataja

Päästeamet hindas Saaremaa vallavalitsuse head tööd kriisi
reguleerimisel ruuporiga, mida fotol hoiab kriisireguleerimise
valdkonna eest vastutav ametnik, järelevalveteenistuse juhataja
Karel Koovisk. FOTO: Valmar Voolaid

KOMMENTAAR:
Saaremaa vald on kriisideks hästi valmistunud. Sellele
oleme saanud kinnitust nii Eesti omavalitsuste võrdlustulemusi vaadates, hiljuti toimunud üleriigilise üleujutusõppuse ajal kui ka mullu kevadel esimese koroonalaine
ajal tegutsedes. Võtmeküsimus siinkohal on koostöö partneritega. Meeldiv on tõdeda, et koostöö üha paraneb ja
kõik osapooled võtavad seda täie tõsidusega. Samas on
meil arenguruumi ja võimalik kriisideks senisest veelgi paremini valmistuda. Eelkõige on vaja kaasata vallakodanikke ja kodanikuühendusi, et inimesed teaksid, kuidas kriisiolukordadeks valmistuda ja neis käituda. Meie
ja meie lähedaste heaolu ning kriisi lahendamine sõltub
eelkõige sellest, milliseid ettevalmistusi oleme teinud enne
kriisi puhkemist.
Margus Lindmäe
Saaremaa päästepiirkonna juhataja
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TUNNE EUROOPAT
Euroopa Ülemkogu esindab
liikmesriike kõige kõrgemal tasandil

Euroopa Ülemkogu on strateegiline
institutsioon, mis määrab kindlaks
Euroopa Liidu üldise poliitilise tegevuskava. Ülemkogu kohtumistel võetakse
vastu järeldused, milles on välja toodud
käsitletud mureküsimused ja nende lahendamiseks rakendatavad meetmed.
Tegu on liikmesriikide vahelise poliitiliRisto Kaljuste
se koostöö kõrgeima tasandiga.
Europe Direct
Ülemkogu koosneb liikmesriikide
Saaremaa teabekeskuse juhataja riigipeadest või valitsusjuhtidest, eesistujast ja Komisjoni presidendist. Samuti osaleb ülemkogu kohtumistel ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa Ülemkogus toimub
töö tavaliselt kord kvartalis toimuvate tippkohtumiste kujul.
Küsimus: Mitme liikmesriigi riigipead või valitsusjuhid osalevad Euroopa Ülemkogu töös?
A: 19		
B: 27		
C: 28
Vastus saata 18. oktoobriks: euroopa@saaremaavald.ee.
Vastusele lisada oma nimi ja kontakttelefon. Võitjate vahel
loosime välja vahvaid auhindu!
Eelmise lugejaküsimuse õige vastus: Euroopa Parlamendi
otsevalimised, mis toimuvad iga viie aasta tagant, toimusid
esmakordselt 1979. aastal. Õigesti vastasid ning võitjaks
osutusid Ada Tuulik, Bret Kuusik, Silva Kiir.
Euroopa Ülemkogu
Roll: määratleb Euroopa Liidu üldised poliitilised sihid ja
prioriteedid
Liikmed: ELi riikide riigipead ja valitsusjuhid, Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president
Eesistuja: Charles Michel
Asukoht: Brüssel, Belgia
Vaata lisaks: www.consilium.europa.eu

Visit Saaremaa on oma originaalkontoga tagasi Instagramis

13. augustil kaaperdati Visit Saaremaa Instagrami konto,
muudeti ära nii kasutajanimi kui parool ning konto pandi müüki. Kaaperdamisest teavitasime avalikkust, politseid,
Instagrami ning Riigi Infosüsteemide Ametit. Nüüd saame
olukorrale tagasi vaadata targema ja kogenumana juba taas
originaalkontolt visit_saaremaa.
Instagram on üks populaarsemaid sotsiaalmeediarakendusi, mida turunduslikel eesmärkidel kasutatakse. Mistõttu
on see ka küberkurjategijatele tõeliselt lai tööpõld. Tundub,
et 11 000 Visit Saaremaa konto jälgijat püüdsid lisaks loodava
sisu austajatele ja Saaremaa fännidele ka pahalase tähelepanu. Põhjuseid, miks sotsiaalmeediakontosid häkitakse, on
mitmeid. Näiteks soovitakse teatud konto hallatavat teavet,
postitusi või muid üksikasju, soovitakse raha teenida konto
müümise näol ja mõned inimesed teevad seda lihtsalt lõbu
pärast eesmärgiga tekitada probleeme.
Võib ju mõelda, et mis sest Instagrami kontost, alati on
võimalus ju luua uus konto. Visit Saaremaa jaoks on see oluline tööriist, mille taga igapäevane aastate pikkune töö ning
pühendumus, mis teeb sellest tegijate jaoks hindamatu kanali. Reaktsioon ja tagasiside juhtunule on olnud tõestuseks, et
ajasime oma asja ning see läks korda.
Kõige tavalisemad Instagrami profiilide häkkimise meetodid on pahatahtlik tarkvara, kolmanda osapoole rakendused,
millega konto seotud on, nõrgad paroolid, häkkeri juurdepääs seadmele või rakendusesisesed pettused.
Loodame, et teie sotsiaalmeedia kontot see kunagi ei puuduta, kuid mõned näpunäiteid, kuidas Instagrami kontot
saab turvalisemaks teha:
• kasuta tugevat parooli, kus on esindatud suured tähed,
numbrid ja erimärgid ning mida aeg-ajalt vahetad;
• rakenda kaheastmelist autentimist, mis nõuab kasutaja
sisselogimisel enda identifitseerimist kahel viisil;
• ära järgi kahtlaseid profiile;
• ära ava väliseid linke, mis on tundmatud;
• väldi Instagrami postituste vaatamist teistelt platvormidelt;
• ole üleüldiselt valvas kõiges, mida Instagramis või üldse
laiemalt sotsiaalmeedias teed.
Juhul, kui sind kõnetab Visit Saaremaa pildis ja keeles,
siis ootame Instagramis Visit Saaremaa originaalkontot
visit_saaremaa jälgima.
Maria Ruubas
turismi- ja turundusteenistuse turundusjuht

VALD ARVUDES
Septembris suurenes elanike arv 12 inimese võrra
Septembris sündis Saaremaa vallas 32 ja suri 31 kodanikku, loomulik iive +1. Valda tuli elama 84 ja lahkus 73
inimest, seega rändesaldo on +11. Kokku suurenes elanikkond septembrikuu jooksul 12 inimese võrra.
1. oktoobri seisuga on valla elanike arv 31 476 (1. jaanuaril 31 435).
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist
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Oktoobris toimuvate valimiste tulemusel
otsustatakse uus Saaremaa Vallavolikogu koosseis
Algus lk 1

KUIDAS HÄÄLETADA?
Valimisjaoskonnas
Eelmainitud uuendusi võimaldab nendel
valimistel esmakordselt kasutusele võetav
elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud
pabernimekirjad. Nimelt kontrollitakse
valimisõigust elektroonilisest nimekirjast kehtiva isikut tõendava dokumendi
(ID-kaart, pass, juhiluba, meremehe teenistusraamat) alusel. Edasi on toimingud
sarnased senise tavaga – hääletamissedeli
saamisel annab valija allkirja, suundub
valimiskabiini, kus kirjutab valitud kandidaadi numbri vastavale väljale, ning
seejärel laseb oma sedeli koos teise pitsatiga valimiskasti.

Valimisjaoskonna hääletamisruumidesse sisenemisel ei kontrollita
COVID tõendit, küll aga on palutud
sisenedes kanda maski, desinfitseerida käsi ja liikuda hajutatult. Isik,
kellelt erinevatel põhjustel nõutakse
10-päevast eneseisolatsiooni või
kes on puutunud kokku koroonahaige inimesega või on ise COVID-19
diagnoosi saanud, ei tohi valimisjaoskonda kohale hääletama tulla. Kuna
aga valimisõigus peab olema tagatud
kõigile hääletamisõiguslikele inimestele, on võimalik kas e-hääletada
või hääletada oma kodust või muust
asukohast lahkumata.
E-hääletamine
Teine võimalus on e-hääletada valijarakenduse kaudu, mille saab alla laadida aadressil www.valimised.ee. Selleks
on vaja internetiühendusega turvalist
arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või
mobiil-IDd. Nutiseadmes e-hääletada ei
saa. Vajadusel saab valimisnädala jooksul
kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti
e-hääletades muuta. Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka

pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Alates 2021. aastast
on valijal ka pühapäevasel valimispäeval
võimalik jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta.
Kodus hääletamine ja veel võimalusi
Kui valija terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse (kõrge iga, rasked teeolud,
transpordivõimaluste puudumine) tõttu
ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist
kodus reedest pühapäevani. Selleks on
vaja esitada kas kirjalik (liis.juulik@saaremaavald.ee) või suuline (tel 452 5000)
taotlus; lisaks põhjusele tuleb esitada valija nimi, isikukood, aadress ja sidevahendi
number. Ühendust saab võtta kogu valimisnädala jooksul: esmaspäevast laupäevani saab helistada vahemikus kell 12–20,
pühapäeval kell 9–14.
Sarnaselt kodus hääletamisega võib
taotleda ka hääletamist asukohas (näiteks
haiglas, ööpäevases hoolekandeasutuses
ja kinnipidamiskohas), mis aga toimub esmaspäevast neljapäevani. Eraldi taotlust
esitada ei ole vaja, hääletamise korraldab
jaoskonnakomisjon koostöös asutuse
administratsiooniga.
Hea teada
Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele
enam ei saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht, mis sisaldab teavet
hääletamisõiguse tingimuste ning hääletamisvõimaluste kohta. Teabelehte ei ole
vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Isikutele, kes on www.eesti.ee keskkonnas oma
ametliku e-posti aadressi edasi suunanud,
saadetakse vaid elektrooniline teabeleht.
Kuigi jätkuvalt on hääletamisruumis
valimisagitatsioon keelatud – eesmärgiga
luua hääletamisruumis neutraalne keskkond, kus valijat ei proovita enam mõjutada ega ümber veenda –, on see alates tänavustest valimistest lubatud, kaasa arvatud
valimispäeval, kõikjal mujal avalikus ruumis ja vormis: näiteks plakatid tänavapildis, end oma erakonna- või valimisnimekirja värvides reklaamivad kandi-

deerijad ning sotsiaalmeedia. Valimisrahu hääletamisruumis tagab jaoskonnakomisjon, kelle suulised korraldused on
kohustuslikud kõigile hääletamisruumis
viibivatele isikutele. Valimisagitatsiooni
keelu rikkumiste korral hääletamisruumides sekkub Politsei- ja Piirivalveamet.
Lisainfot valimiste kohta leiab: www.
valimised.ee ning www.saaremaavald.ee/
valimised.
VALIMISJAOSKONNAD
Jaoskond nr 1 - Tallinna tn 6, Kuressaare linn
(Kuressaare kultuurikeskus)
Jaoskond nr 2 - Tallinna tn 88, Kudjape alevik
(Auriga keskus)
Jaoskond nr 3 - Vallimaa tn 16a, Kuressaare
linn (Kuressaare spordikeskus)
Jaoskond nr 4 - Lümanda mnt 1, Kihelkonna
alevik (Kihelkonna teenuskeskus)
Jaoskond nr 5 - Keskusehoone, Lümanda küla
(Lümanda maja)
Jaoskond nr 6 - Alevi tn 9, Mustjala küla
(Mustjala rahvamaja)
Jaoskond nr 7 - Vallamaja, Laimjala küla (Laimjala teenuskeskus)
Jaoskond nr 8 - Kuivastu mnt 33, Orissaare
alevik (Orissaare teenuskeskus)
Jaoskond nr 9 - Rahvamaja, Tornimäe küla
(Tornimäe rahvamaja)
Jaoskond nr 10 - Kooli tn 12, Leisi alevik (Leisi
teenuskeskus) avatud 15. ja 17. oktoobril
Jaoskond nr 10 - Rahvamaja, Pärsama küla
(Pärsama rahvamaja) avatud 16. oktoobril
Jaoskond nr 11 - Soo tn 4, Aste alevik (Aste
rahvamaja)
Jaoskond nr 12 - Sõrve mnt 5, Salme alevik
(Salme rahvamaja) avatud 15. ja 17. oktoobril
Jaoskond nr 12 - Sõrve mnt 53, Nasva
alevik (rahvamaja “Nasva Klubi”) avatud 16.
oktoobril
Jaoskond nr 13 - Koolimaja, Iide küla (Torgu
teenuskeskus)
Jaoskond nr 14 - Jõe tn 2, Kärla alevik (Kärla
rahvamaja)
Jaoskond nr 15 - Vallamaja, Pihtla küla (Pihtla
teenuskeskus) avatud 15. ja 17. oktoobril
Jaoskond nr 15 - Lasteaia, Kõljala küla (Kõljala seltsimaja) avatud 16. oktoobril
Jaoskond nr 16 - Posti tn 15, Valjala alevik
(Valjala teenuskeskus)
Valimiskomisjoni esimehe kommentaar: Saaremaal avatakse senise 18 asemel 16 valimisjaoskonda, Nasval ja Kõljalas alalist jaoskonda
seekord ei ole, kuid mõlemas kohas saab valima
minna ühel eelhääletamise päeval. Elektrooniline
valijate nimekiri võimaldab inimesel hääletada
Saaremaa piires endale sobivaimas valimisjaoskonnas, mitte tingimata oma elukohajärgses
jaoskonnas.
SAAREMAA VALLA
VALIMISKOMISJONI LIIKMED
Liis Juulik (esimees), Alo Heinsalu (aseesimees),
Evelin Voksepp, Liina Sepp, Risto Kaljuste, Diana
Lõhmus (asendusliige), Mika Männik (asendusliige).

SAAME TUTTAVAKS
Valjala rahvamaja juhataja asendaja Anna Maria Lember
Anna Mar ia üt leb
enda kohta: „Olen
24-aastane neiu, kes
on t e i nu d m õn e d
aastad Eestimaa peal
pisikese tiiru ja nüüd
kodusaarele tagasi tulnud. Ära viisid mind
siit õpingud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Erialaks valisin kogukonnahariduse ja huvitegevuse.
Ülikooli ajal täitsin ühe oma unistuse –
töötada vähemalt ühe suve Kihnus. Töö-

tasin SA Kihnu Kultuuriruumi Metsamaa
pärimustalus perenaisena. Seejärel sain võimaluse Kihnu jääda ja töötada vallas noorsootöötaja ja kultuuritöö spetsialistina.
Töö Kihnus on olnud õpetlik ja muutnud
mind tööalaselt enesekindlamaks. Peale
kõige muu toreda ja õpetliku leidsin endale
ka elukaaslase ja tegime plaani, et hakkame endale ühist kodu ehitama Saaremaale. Võtsime eesmärgiks hoida silmad lahti
Saaremaa töökohtadel. Minu südamele on
kõige lähemal kultuur ja nii ma kandideerisingi Valjala rahvamaja juhataja kohale.
Kui Kihnust on mul pärit emapoolsed

juured, siis Valjalast isapoolsed. Kui rääkida oma hobidest, siis vahel haaran karmoška kätte, nädalas korra käin rahvatantsus
ja arvatavasti aina rohkem hakkan pintslit
käes hoidma.
Loodan Valjalas hoida kultuurset elu
pärituules, arendada aktiivset kogukondlikku elu ja vaatame, mida põnevat veel
oskame üksteisele pakkuda!“
Anna Maria esimene tööpäev Valjala
rahvamajas oli 21. septembril. Ta asendab
selles ametis Anneli Kaljustet. Ametikoht
vabanes pärast senise asendaja Triin Kaldi
töökohavahetust.

Estonia mälestuspäev Mustjalas
28. septembril toimus Mustjala Anna
kirikus kontsert-jumalateenistus parvlaeva Estonia hukkunute mälestuseks.
Kiriku pingiread olid täitunud osavõtjatega nii lähedalt kui kaugelt, keda
Estonia hukk puudutab. Kõneles õpetaja
Rene Reinsoo. Muusikat tegid organist
Piret Aidulo ja tšellist Aare Tammesalu.
Sügistoonis kaunistatud kirikus kõlasid
Johann Sebastian Bachi, Franz Schuberti,

Camille Saint-Saensi, Ernest Chaussoni,
Gabriel Faure, Artur Kapi ja Tõnu Kaljuste
teosed, mis rahva hingele omaks said.
Muusikuid tänati soojade sõnade, aplausi
ja lilledega.
Pärast kontserti sõideti ühiselt Ninase
pangale, kus mälestuskivile asetati lilled ja
küünlad ning Estonia teise vahetuse tüürimees Raul Allvee süütas mälestuslõkke.
Estonia mälestuslõket on Ninase pangal

korraldatud 1999. aastast.
Täname korraldajaid MTÜ Loovus,
Mustjala festival, Tagaranna külaselts,
Aare Tammesalu ja toetajaid Eesti Kultuurkapital, Saaremaa vald, Mustjala
Rahvamaja ja Logolife.
Estonia kõnetab meid igavesti.
Kalle Kolter
Mustjala teenuskeskuse juhataja
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TEATED
Torgu laat
9. oktoobril kell 11.00–15.00 on laat Torgu kogukonnamajas. Kõik
on oodatud müüma ja ostma! Info tel 5340 9472 Mari.
Mustjala sügislaat
Mustjala XXIX SÜGISLAAT toimub 9. oktoobril kl 10 külakeskuses.
Info tel 5343 0624,520 7435.
Suure väina püsiühenduse avalik arutelu
Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu avaliku väljapaneku
järgne avalik arutelu Saaremaa vallas toimub
20.10.2021 kell 16.00–19.00 Kuressaare Raekoja saalis,
Tallinna tn 2, Kuressaare.
Arutelust osavõtmiseks vajalik esitada Covid pass või kuni 48
tundi enne avalikku arutelu tehtud negatiivse testi tulemus.
Projekteerimistingimuste avalik arutelu
Kuressaare linnas Tallinna tänaval Torni-Karja lõigul kavandatakse uuendada sõidu- ja kõnniteed ning muuta parkimislahendust
tänaval.
Projekteerimistingimuste avalik arutelu toimub 20. oktoobril kell
16 Saaremaa vallavalitsuses aadressil Tallinna tn 10, II korrus, suur
saal.
Ühistujuhtide ümarlaud
Kutsume ühistujuhte osalema ümarlaual 27. oktoobril kl 18
vallavalitsuse saalis Tallinna tn 10, II korrus. Teemaks taas parkimine
k/ü territooriumil. Esineja hr. A. Sõna (Tallinn). Osavõtt EKÜL-i
liikmetele tasuta, mitteliikmetele 5 €.
Evi Ustel-Hallimäe,
EKÜL Saaremaa esindaja

ANNAME ÜÜRILE
Üürile anda äripinnad Kuressaare Bussijaamas Pihtla tn 2, Kuressaare.
Pakutavad ruumid on suurusega 22 m2. Renditasu on 4,5 €/m2
kohta, millele lisanduvad käibemaks ja kommunaalkulud. Kütteks tsentraalne keskküte, parkimine hoone kõrval parkimisalal.
Side ja turvalisus: internet,valvekaamerad. Info tel 5211017 või
aare@saarebussijaam.ee

Laupäeval, 16. oktoobril
FOTOVÕISTLUS 1500 minutit
VÄRVIKIREVAL SAAREL!

AUHINNAFOND 1000 eurot
Kuressaare 11. fotopäev on fotohuvilistele päev, mil kujutame etteantud teemadel värvikaid saarlasi, sügisehtes loodust,
linnamelu ja et aega oleks piisavalt, teeme seda 1500 minuti
vältel. Jäädvustame üheskoos värviküllast Saare maakonda.
Loodame, et neil päevil on rohkelt päikesevalgust, kuid samas
lisab vihm piltidele oma võlu.
Fotovõistlus toimub koostöös Saaremaa vallaga.
Osaleda võivad kõik – noored ja vanad, professionaalid ja
harrastajad.
Konkursile esitatav foto peab olema pildistatud Saare maakonnas kindlaks määratud ajavahemikul ja korraldustiimilt
valitud teemal.
Fotovõistlusele eelregistreerimine on kuni 15. oktoobrini
meiliaadressil akriibia@gmail.com või telefonil 528 9760.
16. oktoobril kell 11 kohtume Kuressaare kesklinnas, Tallinna
tn 1 Edu kontoris, kus toimub kõigepealt fotovõistluse tingimuste tutvustamine ja teemade loosimine. Kell 12 on start. Võistlus
lõpeb valimistepäeval, 17. oktoobril kell 13.
Välja antakse esimene, teine ja kolmas preemia ning eripreemiad. Parimatest töödest koostatakse näitus ja raamat. Internetis toimub Rahvalemmiku valimine. Autasustamine on koos
näituse avamisega novembrikuu II poolel Kuressaare Kultuurikeskuses.
TEEME KOOS MIDAGI MEELDEJÄÄVAT!
Õie Õll
MTÜ Meremaa

Kutse konverentsile „Kriis, alkohol, vägivald“
19. oktoobril kell 12–17 Arensburgi konverentsisaalis
Räägime sõltuvusest, kuidas mõjutab kriisi sõltuvusainete tarvitamine ning kuidas mõjutab sõltuvusainete tarvitamine kriisi.
Kuidas sõltuvused mõjutavad vaimset tervist ja (pere)suhteid.
Kuidas saavad kriisis hakkama perekonnad ja lapsed. Millised
on lahendused, abivõimalused?
Esinevad:
• „Alkohol – kas inimesele sõber või vaenlane?“ Jane Alop,
psühholoog, programmi „Kainem ja tervem Eesti“ juht,
Põhja-Eesti Regionaalhaigla.
• „Töö uimastisõltuvusega inimestega SA Viljandi Haigla
näitel“ Rita Kerdmann, Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja
rehabilitatsioonikeskuse tegevjuht.
• „Kuidas alkohol mõjutab lähisuhteid – lastekaitse perspektiivist lähtuvalt” Agnes Alvela, sotsiaalpedagoog, loovterapeut,
vaimse tervise kriisinõustaja, MTÜ VAITER.
• „Kriisist ja alkoholist – ausalt ja läbi kogemuste“ Urme Puntso,
kogemusnõustaja, koolitaja ja Mait Rebane, Eesti alternatiivmuusik/helilooja/helikujundaja/multiinstrumentalist ja kogemusnõustaja.
Üritus on tasuta, kantakse üle veebis ja on hiljem järele vaadatav. Üritus on leitav FB-st. Eelnev registreerimine on vajalik:
https://tinyurl.com/j56ar427.
Lisainfo: Kairit Lindmäe, tel 54512202, kairit.lindmae@gmail.
com.

Saaremaa Teataja
Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:
Arhitekt
(tähtaeg: 30.10)
Järelevalve peaspetsialist
(tähtaeg: 21.10)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või
Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 28. septembri istungil kinnitati alates 11.
septembrist viieks aastaks Mustjala piirkonna Pahapilli
külavanemaks Margus Soonik.

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED

KAARMA
Eikla rahvamaja
23. oktoobril Eestimaa rahvamaja päev. Kl 13 õnnitluskaartide
õpituba, kl 14 esineb Simmanitantsu Klubi, kl 16 kaartide õpituba jätkub.
Esmaspäeviti kl 17–19 Laste isetegemise ring, juhendaja Marina
Saukonen.
Kolmapäeviti kl 14–16 käsitööring.

KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
Eesti, Läti ja Leedu käsitööhuviliste lapitehnikas näitus
„Lapiline Balti kett“. Avatud 19.
novembrini.
Kui soovid olla kindel, et rahvamaja on avatud, helista 4525183.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
7. oktoobril kl 19 Uus Kontsert
esitleb: Ralf Taal (klaver). Kavas
Beethoveni sümfoonia nr 5. Pilet
8 € ja 5 € (õpilased, pensionärid).
15. oktoobril kl 18.30 mängufilm „Sandra saab tööd“ (EST
2021). Pilet 5/4 €.
Kõrkküla seltsimaja
23. oktoobril kl 10 Kadripäeva
toidukoolitus. Info: hakkamesantima.ee; tel 512 1447.
LEISI
Karja Rahvamaja
23. oktoobril kl 10–16 Sügisene laadapäev. Heategevuslik
loterii, 2 € pilet – iga loos võidab.
Kui soovid toetada loteriid, too
kaup rahvamajja 12. oktoobriks.
Tule kaupa (hoidiseid, aiasaaduseid, käsitööd jm) müüma, ostma,
vahetama! Info ja registreerumine
tel 5854 1614 (Lii)
MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
23. oktoobril kl 11 Eestimaa
rahvamajade päev. Pannkoogihommik, küpsiste valmistamine ja
lauamängude mängimine.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
E-R kl 10–17 Saarte Jahimeeste
Selts esitleb: kahe viimase aasta
kuldmedali väärilised jahitrofeed.
8. oktoobril kl 19 kontsert. Ralf
Taal klaver, Beethoveni 5. sümfoonia klaveriseades.
12. oktoobril kl 19 kino “Sandra
saab tööd”.
23. oktoobril kl 19 üle-eestilise
rahvamajade päeva raames kontsert Inga ja Toomas Lungelt.
Ringid alustasid 4. oktoobrist,
oodatakse uusi liikmeid segakoori
ja rahvatantsurühmadesse.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
9. oktoobril kl 10 juuksur Gerli
rahvamaja II korrusel. Aegade
broneerimine tel 51948424 või
saaremanner@gmail.com
11. oktoobril kl 19 ootame

rahvamajja tantsuhuvilisi naisi, et
luua üks tore rahvatantsurühm,
juhendajaks tantsujuht Kersti
Truverk.
23. oktoobril Eestimaa Rahvamajade Päev. Kl 10–20.30
Lastepäev. Batuut, glittertatoo,
suhruvatt, pehme jäätis ja lisaks
palju muud põnevat. Tasulised
töötoad: pulgakoogi töötuba,
pimedas helendava lima töötuba,
helkuri töötuba. Rohkem infot
Sandla rahvamaja FB lehel. Registreerimine 20. oktoobriks e-postil
airi@airhopsti.ee. Kl 19–20.30
disko lastele.
Rahvamajade päeva lõpetab kl 21
“Vana Hea Kulta Disko”, DJ Rando
Hallik.
Kaasa Covid-19 vaktsiinipass
või läbipõdemistõend; tõendite
puudumisel toimub kiirtestiga
testimine kohapeal. KIIRTEST
VÕTA PALUN ISE KAASA!
Ootame saalihoki treeningusse
poisse ja tüdrukuid vanuses 7-11
aastat. Saalihoki treeningud toimuvad laupäeviti kell 12–13.30,
treener Rando Hallik.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
23. oktoobril kl 15.30 Kadripäeva toidukoolitus. Info: hakkamesantima.ee; tel 512 1447.
SALME
Salme rahvamaja
23. oktoobril kl 19 Alle-Saija
Teatritalu etendus – krimipõnevik
„Täpselt nagu roos“, pääse 7 €
kohapeal.
Ärge unustage kaasa võtta vaktsiinipassi!
VALJALA
Valjala rahvamaja
23. oktoober Rahvamajade
päev. Meie rahvamaja täitub sel
päeval spordikultuuriga. Rohkem
infot FB Valjala Rahvamaja.
KURESSAARE
Kuressaare Raegalerii
Eve Kruuse maalinäitus “Ainus
planeet hingamiseks”, avatud
9. oktoobrini.
Galeriisse sissepääs vaktsiinipassi või negatiivse testitulemuse
ettenäitamisel.

Kuressaare kultuurikeskuse I
korrus
Roll-up-näitus „Väikesed riigid
ajaloohoovuses“, mis on pühendatud Ungari ja Eesti vaheliste
diplomaatiliste suhete 100. aastapäevale. Avatud 10. oktoobrini.
Kuressaare Teater
7. oktoobril kl 19 VAT Teatri
etendus „Kauka jumal“.
8. oktoobril kl 11 ja 14.30 VAT
Teatri etendus „Pal-tänava poisid“.
13. oktoobril kl 18 film „Eesti
matus“. Külas Kuressaare teatri
näitleja Markus Habakukk.
15. oktoobril kl 19 Kuressaare
Teatri etendus „Shakespeare'i
kogutud teosed“.

Oktoobrikuu Kuressaare päevakeskuses

Neljapäeval, 7. oktoobril kell 13 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Esmaspäeval, 11. oktoobril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Kolmapäeval, 13. oktoobril kell 13 lõõtsalõuna.
Neljapäeval, 21. oktoobril kell 13 oktoobrikuu apostlid.
Kõneleb Saarte praost Anti Toplaan.
Esmaspäeval, 25. oktoobril kell 13 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Teisipäeval, 26. oktoobril kell 13 Transpordiameti liikluskoolitus jalakäijatele ja jalgratturitele. Jalgrataste tehniline seisukord,
parendused kohapeal.
Neljapäeval, 28. oktoobril kell 13 Vallatu noorusaeg. Vestlusringi juhib Elja Parbus.
Näitused: päevakeskuse käsitööringi ja Leili Poopuu akvarellide
näitus „Kevadest sügiseni“ (avatud 29. oktoobrini).
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SOODSAIMA HINNAGA
PRÜGI VASTUVÕTT Saaremaal
VANAMETALLI kokkuost
LAMMUTUS tööd
Lõhutud KÜTTEPUUDE müük
METSAMAA, k.a raiutud metsamaa ost
PÕLLUMAA OST

Hoolda ja remondi oma
Volkswagenit ML Autoservices
Ametlik esindus Saaremaal, Tallinna tn 88, Auriga Keskus

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

