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simene etapp Aia tänava rekonstrueerimisest on ellu viidud. Selleks kujunes
läbimurde ehitus üle Tori jõe Lootsi
tänavani. Kogu tänava mahtu arvestades on
tegemist ainult neljandikuga, kuid tähenduselt kõige olulisema etapiga. Teeme osade
kaupa, kui päris tervet ei suuda. Ületamist
vajas mitu erinevat takistust – idülliline
tupiktänav ning Tori ja Põduste jõed.
Tänaseks on pikendus valmis, pea nädal aega
liigeldud ja juba tundub, et tänav on sellisel
kujul eksisteerinud aastaid.
Nagu iga teise ehitusobjekti puhul kuulusid ka siia planeerimised, arutelud, vaidlused ja kohati ületamatutena näivad mured.
Alati on olemas lahendused, loodame, et
seekord said valitud õiged ja jätkusuutlikud,
millele toetudes on tulevik parem ja mitmekesisem. Sageli on nii, et ideede puuduse
üle nuriseda ei saa, kuid rahaliste võimaluste nappus teeb oma valikud. Mõned asjad

peavad ootama oma järjekorda aastakümneid, teised võivad üldse teostamata jääda.
Lõpuks kulutasime ligemale kaks miljonit
eurot, tegelikult investeerisime selle raha
meie kõigi tulevikku ja vaatame kaugemale
edasi.
Kohe on valmimas Aia tänava Kihelkonna maantee poolse lõigu projekt. Kahtlemata
pole see tehtud riiulisse tolmu kogumiseks.
Kahju on ainult sellest, et iga viivitatud aastaga suureneb ehitusmaksumus ja tee kasutusmugavus ei parane kuidagi, kui seda remontida ei saa. Nagu alguses öeldud, et kui
kõike ei suutnud, siis osade kaupa ikka saab
ja järgmised lõigud on juba vaateväljas.
Sujuvat liiklemist ja võimalusel põigake
ikka Aia tänavalt läbi, aga kasutame ka teisi
tänavaid! Mitmekesine marsruut on huvitav.
Rait Pitk
taristuinsener

• Projekteerimistöödega alustati 2020. aasta
detsembris.
• Aia tänavat pikendati Lootsi tänavani, u 800
meetri pikkusele uuele tänavalõigule rajati
kõnnitee, tänavavalgustus, sademevee kanalisatsioon ja torusild üle Tori jõe.
• Lootsi tänaval rekonstrueeriti Põduste jõge
ületav sild ja rajati uus jalakäijate sild.
• Sõidu- ja kergliiklusteed ehitati kokku 900
meetrit ning paigaldati 1840 tonni asfaldisegu.
• Tööde kogumaksumus oli 1,961 miljonit eurot, millest Covid-19 kriisiga seotud riigipoolne investeeringutoetus oli 1,615 mln ja
ülejäänu oli valla raha.
• Tööd teostati peatöövõtja AS Merko Ehitus
Eesti juhtimisel.
• Järelevalve teostaja oli Esprii OÜ.

21. oktoobril kell 13
Saaremaa Vallavalitsuse Lossi tn 1 hoone rõdul
vallavanema tervitus ja esineb Saaremaa Meeskoor SÜM
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SAAREMAA VALD
Palju õnne!

aaremaa vald on juba 2018. aastast koos
Muhu ja Ruhnu vallaga tunnustanud
Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas silma paistnud inimesi ja sündmusi. Kui 2018. aastal valiti aasta sotsiaaltöötaja,
tervishoiutöötaja ja tervisepanus, siis 2019.
aastal lisandus aasta arst ja hoolekandja ning
2020. aastal ka aasta sotsiaalvaldkonna tegu.
Kõikidel inimestel nii siin- kui sealpool Suurt
väina on võimalik taas esitada tunnustamiseks
inimesi, kes on 2021. aastal silma paistnud oma
hooliva, pühendunud ja aruka tegutsemisega
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas. Samuti saab
esile tuua tegevusi ja sündmusi, mis on kaasa
aidanud maakonna arengutele ja toetanud siinset elanikkonda.
Kaks viimast aastat on näidanud, et just
kriisiolukordades muutub vajadus sotsiaal- ja
tervishoiuteenuste järele tavapärasest suuremaks ning seeläbi on ilmnenud ka nendes
valdkondades töötavate inimeste vastupidavus,
väärtushinnangud ning soov olla abivajajate
jaoks olemas.
Tunnustamiseks ootame kandidaate järgmises kuues kategoorias:
“Aasta sotsiaaltöötaja” tunnustuse eesmärk
on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust Saare maakonna sotsiaaltöötajale, kes oma
tööalase tegevusega on silma paistnud sotsiaalvaldkonna arendamisel.
“Aasta tervishoiutöötaja” tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada tervishoiutöötajat, kes oma tööalase või ühiskondliku
tegevusega on silma paistnud maakondliku
tervishoiuvaldkonna arendamisel.
“Aasta tervisepanuse” eesmärk on väärtustada ja tunnustada maakonna elanikku või organisatsiooni, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku
tervise edendamise valdkonna arendamisel.
“Aasta arsti” tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada arsti, kes oma tööalase
või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud
maakondliku tervishoiu valdkonna arendamisel.
“Aasta hoolekandja” tunnustuse eesmärk on
väärtustada ja tunnustada maakonna inimeste
eest hoolt kandvat töötajat, kes oma tööalase
tegevusega on silma paistnud sotsiaalvaldkonna arendamisel.
“Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas” tunnustuse
eesmärk on väärtustada ja tunnustada Saare
maakonna elanikku või organisatsiooni, kes
oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on
silma paistnud maakondliku sotsiaalvaldkonna
arendamisel.
Kandidaatide esitamise taotlusvormid on
kättesaadavad valla kodulehel www.bit.ly/
sots-tunnustused-2021.
Kirjaliku ja vormikohase ettepaneku koos
põhjendusega palume esitada hiljemalt
14. novembriks 2021 kell 10 Saaremaa Vallavalitsuse nimele kinnises ümbrikus, millel on
märgusõna esitatava kategooria nimetusega
aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Lossi 1,
93819 Kuressaare või digiallkirjastatult e-posti
aadressile vald@saaremaavald.ee.
Valituks osutub komisjoni poolt enim hääli
saanud kandidaat. Otsuse langetamisel arvestab komisjon kandidaadi tegevuse vastavust
konkursi eesmärgile, tegevuse tulemuslikkust ning tegevuse mõjukust kogu maakonna
ulatuses.
Võitjad tehakse teatavaks 2. detsembril
Kuressaare Raekojas.
Sotsiaalosakond

Järgmine
Saaremaa Teataja
ilmub 4. novembril!
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Saaremaa Teataja

Uus volikogu on valitud!
17. oktoobril valisid saarlased Saaremaa vallale uue
volikogu. Volikogu koosseis on esialgseil andmeil
järgmine (sulgudes saadud häälte arv):
Valimisliit Terve Saaremaa (8 mandaati)
Madis Kallas (1041), Mikk Tuisk (380), Kristiina
Maripuu (163), Mare Kirr (131), Raul Koppel (119),
Liilia Eensaar (106), Urmas Randma (87), Kairit
Lindmäe (87).
Eesti Reformierakond (6 mandaati)
Jaanus Tamkivi (625), Kalle Laanet (209), Tiit
Rettau (188), Kristi Sillart (128), Urve Tiidus (127),
Koit Voojärv (122).
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (6 mandaati)
Kristjan Moora (715), Urmas Lehtsalu (367), Daniel
Mereäär (204), Aare Rüütel (172), Jaen Teär (121),
Rauno Rahnel (106).

21. oktoober 2021

Kuulutati välja Eerik Haameri kunstiauhinna konkurss
Eerik Haameri nimeline kunstiauhind on
2017. aastal Kuressaare linna poolt asutatud
auhind, mille eesmärk on tunnustada silmapaistvaid saavutusi kunsti valdkonnas ja
jäädvustada kunstnik Eerik Haameri mälestust.
Eerik Haameri kunstiauhind on Saaremaa
Vallavalitsuse ja Kultuurkapitali Saaremaa
ekspertgrupi koostöös välja antav tunnustus, mis omistatakse eesti autorile, kelle 2021.
aasta loomingus on kunstiliselt kõrgel tasemel leidnud mõtestamist Eestimaa saatus ja
siinsete inimeste elu, kusjuures on eelistatud
merega seotud saareline eluviis, kodumaalt
välja rännanute käekäik mujal maailmas ning

inimsust laiemalt puudutavad eksistentsiaalsed teemad ja üldinimlikud väärtused.
Eerik Haameri nimeline kunstiauhind
koosneb mälestusesemest, aukirjast ja
stipendiumist suurusega 2000 eurot, mis
antakse üle 18. veebruaril 2022. aastal
Kuressaare Raekojas. Lisaks saab tunnustuse
väärinud autor võimaluse korraldada isikunäitus Kuressaare Raegaleriis 2023. aasta
veebruaris.
Auhinna kandidaate võivad esitada kõik
kunstiga seotud institutsioonid ning kandidaatideks saavad olla eri valdkondades ja
tehnikates tegutsevad kunstnikud nii eksponeeritud üksikteoste kui ka näitusekomplek-

tidega ja kunstiteadlased-kuraatorid näituseprojektide või trükistega, mis on avalikult
eksponeeritud või välja antud jooksval kalendriaastal.
Kirjalikke ettepanekuid Eerik Haameri
kunstiauhinnale koos asjakohase põhjenduse ning dokumenteeritud materjaliga (fotod,
video vms) oodatakse kuni 14. jaanuari 2022
südaööni aadressil lii.pihl@kuressaare.ee.
Kristel Peel
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

ISAMAA Erakond (5 mandaati)
Mart Maastik (456), Kaido Kaasik (185), Terje Nepper
(184), Harry Raudvere (183), Anti Toplaan (149).

Projekteerimistingimuste avalik arutelu

Eesti Keskerakond (4 mandaati)
Mihkel Undrest (355), Boris Lehtjärv (130), Enn
Eesmaa (122), Maire Käärid (105).

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Erakond Eesti 200 (2 mandaati)
Koit Kelder (401), Paap Uspenski (208).
Volikogu koosseis muutub lähiajal kindlasti, kuna
mõned valituks osutunud isikud on täna volikogu
liikmega ühitamatus ametis (nt Vabariigi Valitsuse
liige, Saaremaa Vallavalitsuse teenistuja). Samuti tuleb volikogu koosseisus tõenäoliselt muudatusi pärast
uue valitsuse ametisse astumist. Peatunud või lõppenud volikogu liikme volitustega isikute asemele asuvad volikogu liikmeks sama erakonna või valimisliidu
häältesaagilt järgmised kandidaadid.
Saaremaa valla valimiskomisjon

TAGASIVAADE
Saaremaa Vallavolikogu
1. koosseisu tööle

(2017 november – 2021 september)

Volikogu istungeid kokku 52 (sh 6 erakorralist).
Ajaliselt töötas volikogu istungitel kokku 123 tundi
ja 40 minutit ehk u 5 ööpäeva.
Pikim istung peeti 28.05.2020 (Mikk Tuisk vallavanemaks) ning see kestis 4 tundi 57 min).
Lühim istung peeti 17.09.2021 (jaoskonnakomisjonide kinnitamine) ja see kestis 15 minutit.
Kõikidel istungitel on osalenud 100% Taavi Rauniste, kes on volikogu liige 2018. aasta jaanuarist.
Otsuseid vastu võetud 432.
Määruseid kehtestatud 232.
Tegutses 9 alatist komisjoni ja revisjonikomisjon,
nende töös osales kokku 158 inimest.
Andrus Lulla
Volikogu nõunik

TÄPSUSTUS
7. oktoobri Saaremaa Teatajas ilmunud kirjutisele „Tugikeskusel algas kolmas tegus aastaring“
Kuressaares Rootsi tn 7 võtavad vastu logopeedid
Aire Vaga, Leelo Laus ja Liisa Nursi. Kuressaare Rohu
lasteaias on logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenused. Psühholoogi teenust osutatakse tugikeskuses või
distantsilt, kokkuleppel ka lasteaias kohapeal.

Rootsikülas Kihelkonna-Papissaare teel
kavandatakse olemasoleva munakivitee

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 28.10.2021 kuni 10.11.2021 on avalikul
väljapanekul:
Vaivere küla Endu II maaüksuse detailplaneeringu projekteerimistingimuste eelnõu,
millega täpsustatakse detailplaneeringu
maa-alal asuvate kinnistute detailplaneeringuga planeeritud tehnovõrkude lahendust,
ühiskanalisatsiooni asemel reoveepuhasti
ning planeeritust kitsamate teede projek-

rekonstrueerimist. Sellega seoses toimub
projekteerimistingimuste eelnõu avalik

teerimist.
Muratsi küla Sülla, Kadaka, Tammiku,
Väike-Kaardi ja Muratsi maaüksuse
detailplaneeringu alal asuva Männiku tee 17
kinnistu detailplaneeringujärgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Männiku tee 17 kinnistule planeeritud
hoonestusala suurendada kagu suunas kuni
10% selle esialgsest lahendusest kuni 4 m

arutelu 1. novembril 2021 kl 18 Kihelkonna
Rahvamajas.

kaugusele naaberkinnistu piirist.
Eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.ee ja
Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal Tallinna
10 infolauas. Ettepanekud ja vastuväited
esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10,
Kuressaare 93819 või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.

DETAILPLANEERINGUD
Vaigu-Rannakülas Oki detailplaneeringu algatamata jätmine
Vaigu-Rannakülas Oki (katastritunnusega
30101:001:0033) detailplaneering (DP) jäeti algatamata Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 1-3/57. DP eesmärk oli katastriüksusele
ehitusõiguse määramine autonoomse üksikelamu
püstitamiseks olemasoleva vundamendi ja hoone
kohale, ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku
tegemine ning Kihelkonna valla üldplaneeringusse
muudatuse ettepaneku tegemine.
Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128
lõige 1 punktile 1 ei algatata detailplaneeringut
juhul, kui algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga. Oki katastriüksuse pindala on väiksem kui 1 ha ning olemasolev asustusstruktuur ei
põhjenda erandi tegemist, st lubada eluasemekoha rajamist väiksematele katastriüksustele kui 1
ha. Läheduses asuvad elamud on teisel pool teed
maismaa suunas. Tegemist ei ole endise talukohaga
ja uushoonestus ei tohi häirida vaateid merelt või
merele. Katastriüksus piirneb teega, mis on määratud kauni vaatega teelõiguks, kus ei tohi vaadet
oluliselt muuta.
Keskkonnaametilt on küsitud seisukohta ja Keskkonnaamet on seisukohal, et DP algatamine Oki
maaüksusele elamu ehitamiseks ei ole põhjendatud ning on vähe tõenäoline, et Keskkonnaamet alal
ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustub. Otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil:
/www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
Rootsikülas Muda detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Rootsikülas Muda detailplaneeringu (DP) koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021
otsusega nr 1-3/58. Muda (katastriüksusel katastritunnusega 30101:003:0028) DP algatati Kihelkonna Vallavolikogu 15.03.2002 otsusega nr 5.
DP eesmärk oli elamu ja abihoone ning sauna
ja paadisadama ehitamine, teede- ja elektrivälisvõrkude, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimine. Käesoleva hetkeni ei ole DP-d vallavalitsusele menetlemiseks esitatud ehk ei ole koostama
asutud, millest tulenevalt on DP koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Tutvumiseks saadetud
DP koostamise lõpetamise otsuse eelnõule omanik
vastuväiteid ei esitanud. DP koostamise lõpetamise
otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
lopetatud.
Liikülas Merekivi detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr
1-3/56 kehtestati Liikülas Merekivi detailplaneering (DP). Planeeringuala hõlmab Liikülas Merekivi katastriüksust tunnusega 48301:006:0405.
DP eesmärk on elamu ja abihoonete planeerimine
talukoha hoonestuse taastamiseks ning selleks

ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.
DP-ga planeeritakse olemasolevale katastriüksusele hoonestusalad ja antakse ehitusõigus
1 elamu ja 3 abihoone ehitamiseks kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 250 m2. Veevarustus ja
kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt.
DP-ga muudetakse Mustjala valla külade üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuses.
DP ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/kehtestatud.
Tagaranna külas Haldi, Kallase ja Mere detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus jättis 28.09.2021 korraldusega nr 2-3/1498 algatamata Tagaranna külas
Haldi, Kallase ja Mere detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
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.
KSH jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald leidis
koostatud eelhinnangu põhjal, et planeeritava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist
negatiivset keskkonnamõju vastavalt otsuse lisas
toodud keskkonnamõju strateegilisele eelhinnangule.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
osapooled:
Koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on
Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas,
katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
Koostaja on DP Projektbüroo OÜ (kontaktisik Alar
Oll, alar@dpprojekt.ee, tel 511 7178).
DP koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Saaremaa valla
veebilehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud ja tööpäevadel Saaremaa
Vallavalitsuses Tallinna tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald.
Sääre külas Sääre tipu detailplaneeringu
kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 05.10.2021 korraldusega nr 2-3/1541 kehtestati Sääre külas Sääre tipu
detailplaneering (DP). DP koostamise eesmärk on
ranna ehituskeeluvööndis tingimuste seadmine
Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva tehnilise hoone teenindamiseks vajaliku vee- ja
kanalisatsioonivarustuse planeerimiseks. DP-ga
uusi katastriüksuseid ei moodustata ning hoonetele
ehitusõigust ei määrata.
Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva hoo-

ne varustamiseks olmeveega on planeeringualale kavandatud puurkaev koos veetorustikuga ning
heitvee käitlemiseks on planeeritud omapuhasti.
Lisaks on planeeritud tuletõrje veevõtumahuti ning
päästetehnika manööverdusala. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi planeerimine on kooskõlas üldplaneeringuga. DP ja selle kehtestamise korraldusega
on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtestatud.
Lilbi külas Anni detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 05.10.2021 korraldusega nr 2-3/1540 kehtestati Lilbi külas Anni detailplaneering (DP). DP eesmärk on katastriüksuse
jagamine kolmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse
määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks,
tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.
DP-ga moodustatakse kolm maatulundusmaa
krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus
elamu ja kuni kolme abihoone rajamiseks (elamute
maksimaalne korruselisus 2 ja lubatud maksimaalne kõrgus 8 m, abihooned rajatakse ühekordsetena
kõrgusega kuni 6 m). Hoonete maksimaalne ehitisealune pind on 400 m2. Katuse kaldenurk krundil pos 1: 40-45°, kruntidel pos 2 ja 3: 20-25°.
Lubatud on vaid viilkatuste rajamine. Piirdeaed
on lubatud rajada vaid ümber õueala. Juurdepääs
kruntidele on lahendatud Vaivere-Lilbi teelt ning
tee tuleb rajada tolmuvaba kattega. Parkimine
lahendatakse krundisiseselt. Säilitada maksimaalselt olemasolevat metsa. Kruntidele on kavandatud
individuaalsed puurkaevud. Planeeritava ala reovee
ärajuhtimist on võimalik lahendada omapuhastiga
(biopuhasti-imbsüsteem) või reovee kogumismahutiga.
DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. DP
ja selle kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/kehtestatud.
Kuumi külas Tõnnu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Kuumi külas Tõnnu detailplaneeringu (DP) koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 12.10.2021
korraldusega nr 2-3/1594. Tõnnu (katastriüksusel
katastritunnusega 30101:004:0496) DP algatati
Kihelkonna Vallavalitsuse 14.06.2006 korraldusega
nr 127.
DP eesmärk oli Tõnnu maaüksusel hoonestusala
piiritlemine, hoonestustingimuste määramine paadikuuri ja lehtla püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ettepaneku tegemine
Karujärve ehituskeeluvööndi vähendamiseks. DP
koostamisega alustati, kuid seni ei ole DP-d kehtestatud ning menetlus on 15 aastat seisnud. Omanik
nõustus DP koostamise lõpetamisega. DP koostamise lõpetamise otsusega saab tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
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Turismisuvi: eestlaste võidukäik, välismaalaste langus

Kuigi toredaid sündmusi jagub saartele läbi aasta, loeb turismirahvas
tinglikult hooaja lõpuks
Saaremaa rallit. Finišilipp
on selleks korraks langenud ja aeg turismihooaja
tulemustele peale vaadata.
Kristina Mägi
turismispetsialist Kuidas läks?
Olukord nii tervishoiukui turismisektoris oli selle hooaja hakul
kindlasti stabiilsem kui mullu samal ajal, aga
ebamäärasust ja kõhklusi oli siiski omajagu.
Kas siseturism jätkab võidukäiku? Kas välismaalased liiguvad juba rohkem? Kas piirangud lähevad leebemaks või sootuks karmimaks? Küsimusi oli palju.

Suurem lennuk õigustas ennast
Tulemused on mõnes osas ootuspärased,
teisalt üllatavad ja kontekstist välja rebituna tõeliselt muljetavaldavad. Näiteks kasvas
aprillis mullusega võrreldes praamidega
mandri ja Muhu vahel üleveetud reisijate arv
919%! Protsentuaalselt uhke tulemus, aga
tagamaid teades mitte väga üllatav, arvestades, et eelmise aasta aprillis oli saar lukus ja
mandri ja saare vahelist liiklust sisuliselt ei
toimunud.
Suviseid reisijate üleveonumbreid vaadates
selgus, et reisijate arv kasvas maist oktoobrini enamikul kuudest 10% ringis. Ainukese
kuuna näitas 9% langust august. Juulis olid
üleveonumbrid jõudnud peaaegu kriisieelsele
tasemele.
Kuressaare lennujaama sellesuvised näitajad olid veelgi suuremas tõusus kui praamidel. Veebruarist saadik on lendajate arvud olnud mullusega võrreldes kogu aeg suuremad.
Suvekuudel oli lendajaid aastatagusega võr-

reldes lausa 75–100% rohkem ning sealjuures
on lendajate arvud ületanud ka kriisieelseid
tasemeid. Lisaks turismi üldisele taastumisele on lennujaama sedavõrd heade tulemuste
taga asjaolu, et eelmise aasta lõpus hakkas
Kuressaare liini teenindama varasemaga võrreldes poole suurem lennuk. Tundub, et see
otsus on ennast igati õigustanud.
Väliskülaliste asemel omainimesed
Ka väikelaevasadamates on olnud tegus suvi.
Meie maakonna kaheksat sadamat haldava
Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsfeld
võttis suve kokku järgmiselt: „Juba eelmise
aasta navigatsioonihooaeg näitas, et tervisekriisiga vähenenud väliskülastajate arvu
kompenseerisid peaaegu täies mahus meie
oma inimesed. Eestis viimase paari aastaga
hoogsalt kasvanud veesõidukite soetamine
peegeldub hästi regionaalsete sadamate kasutusstatistikas. Kui meie parimate aastate
külalisaluste arv kõigis meie sadamates küündis üle 7000 ühiku hooajal, siis eelmisel aastal
jõuti 6575 aluseni ja vähemalt samasugust külastatavust ootame ka käesoleva, 2021. aasta
navigatsioonihooaja kokkuvõttes.“
Suvekuude üle ei ole põhjust kurta ka majutusettevõtjatel. Siseturism tegi taas võidukäiku ja kõigi aegade rekordeid. Juunis kasvas
meie majutusasutustes ööbinud eestlaste arv
mullusega võrreldes 61%, juulis 53% ja augustis 13%. Suvekuude keskmiseks kasvuks oli
aastatagusega võrreldes +39%. Kokku ööbis
sel suvel Saare maakonna majutusettevõtetes
veidi üle 68 000 eestlase, mis on 40% võrra
suurem arv kui kriisieelsel suvel.
Ka leedulasi ja lätlasi oli vähem
Välismaalaste ööbimiste osas ei ole kahjuks
rõõmusõnumeid. Väliskülastajate arvud on

drastiliselt langenud kaks suve järjest. See
suvi ööbis maakonnas välismaalasi poole vähem kui aasta varem ning kriisieelsete numbritega võrreldes on langus suisa 75% ringis.
Mullu hoidsid väliskülaliste arve kõrgel leedulased ja lätlased, aga see aasta langesid ka
nende arvud.
EAS Turismiarenduskeskuse direktor Liina
Maria Lepik on öelnud ajakirjale Peegel, et
oluliselt mõjutas sellesuviseid tulemusi Balti
mulli puudumine. Mullune Balti mull lõppes
läinud suvel sellega, et leedukad tegid Eestisse
reisimise rekordi, rohkem turiste tuli ka Lätist. Tänavu sellised tulemused ei kordunud,
sest Balti riikidel olid erinevad koroonareeglid. Näiteks tavapäraselt meie suuruselt neljanda turismituru Saksamaa jaoks olime veel
juuli alguseni suisa riskiriigiks.
Saare maakonna majutusstatistika kokkuvõtteks saab välja tuua, et välismaalaste arvu
vähenemise kompenseeris eestlaste arvu märgatav kasv ja kolme suvekuu jooksul majutatud inimeste üldarv (78 373 inimest) tõusis
aasta varasemaga võrreldes 15% (jäädes kriisieelsele tasemele alla 13%). Tubade täitumus
kasvas 13% (olles sel suvel 37%) ja ööpäeva
keskmine maksumus kasvas 26% (olles sel suvel 38 €).
Kokkuvõtteks võib tõdeda, et edukale turismisuvele aitasid tublisti kaasa suurepärane suveilm, leebemad piirangud ja tõsiasi, et
iialgi varem ei ole turismiturundust tehtud
selliste summade eest nagu tänavu. Siseturism
tegi võidukäiku, kuid välisturgudega on lood
kehvad. Loodame, et järgmisel turismihooajal
jõuab saartele taas ka rohkem väliskülastajaid
ja külaliste koguarv jõuab kriisieelsele tasemele.
Loe põhjalikumat ülevaadet www.visitsaaremaa.ee/suvi2021.
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Saaremaa vald saab täna 4-aastaseks.
Saaremaa vald moodustus 21. oktoobril 2017,
kui jõustus 12 omavalitsuse (Kuressaare linna
ning Kihelkonna, Laimjala, Leisi, LääneSaare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide,
Salme, Torgu ja Valjala valla) ühinemine.
Mida soovin vallale sünnipäevaks?
Piret Kuldsaar, Saaremaa aasta küla 2021
Nasva aleviku vanem:

Neis neljas aastas on palju positiivset. Ühelt
poolt võiks välja tuua kogukondliku aktiivsuse
kasvu. Samas on tugevnenud ka külade ja kogukondade vaheline võrgustumine ja koostöö. Mõlemad on positiivsed arengud ning omavalitsuse
roll on olla toeks mõlemal suunal.
Tuleb osata näha ka seda, mis on tehtud, mitte ainult seda, mis veel tegemata. Tuleb tunda
rõõmu ja tänulikkust ka väikeste edasiminekute
üle, neid tunnustada ja tähistada. See aitab säilitada motivatsiooni ja perspektiivi – et Saaremaa saaks veelgi tugevamaks ja edukamaks, ühtehoidvamaks ja hoolivamaks, külaliste jaoks veelgi atraktiivsemaks.
Soovin, et vallal jätkuks nooruslikku energiat
ja pealehakkamist, kogenud spetsialistide tarkust ja kannatlikkust, kompromissivalmidust
parimate lahenduste leidmiseks. Samuti on oluline mitte unustada ning märgata ja julgustada
ka neid, kelle hääl on vaiksem.
Vald, vallavalitsus, volikogu – need on ju meie
enda Saaremaa inimesed, kes meie ellu igapäevaselt panustavad. Palju õnne meile kõigile!
Taavi Tuisk, Saaremaa aasta isa 2020:

Kuulun kindlalt nende hulka, kes arvavad, et
suureks Saaremaa vallaks ühinemine oli meie
kohalikule kogukonnale positiivne samm. Muskel on suurem, et kohapeal suuremaid asju ette
võtta ja ka pealinnas Saaremaa huvide eest seista. Soovin, et vald areneks tervikuna ja osaleks
aktiivselt kõigis protsessides, mis lähemal ja kaugemal saarlaste heaolu puudutavad.
Anneli Mesila, Saaremaa aasta ema 2021:

Viie lapse emana näen, kuidas koolid-lasteaiad
arenevad, muutuvad paremaks, õpetajaid koolitatakse. Meil on kättesaadav kvaliteetne haridus,
mis tagab meie lastele edu. Meie kohustus ongi
tagada lastele parim haridus nii ema-isana kui
vallana. See peaks olema meie peamine eesmärk,
sest lapsed viivad ju meie alustatud tööd edasi.
Meil on alles maakoolid, mis on väga oluline, et
maakohtades elu säiliks. Meil on lastele mänguväljakud nii linnas kui maakohtades. Samuti on
Saaremaal palju erinevaid terviseradu, mille hulgast igas vanuses inimene leiab omale meelepärase. Loodan, et see kõik jääb ja muutub veel paremaks. Läheme positiivsete mõtetega edasi, leiame
uusi ja paremaid võimalusi ning ärme kaotame
seda optimismi, millega Saaremaa vald loodi.
Soovin jõudu ja jaksu valla edasi viimisel ja
suuremaks saamisel!
Mare Kallas, Nooda talu perenaine Laimjalast:

Bornholmi delegatsioon külastas Saaremaad
Saaremaa ja Bornholmi suhted on läbimas
värskenduskuuri ning üle pikkade aastate taas
tihenemas. Saarte Koostöökogu (SKK) projekti „Sild taas kokku“ raames oleme loomas
kunagise Balti Silla koostöö alustele uusi sidemeid. Juba 2020. a veebruaris pakkusime
taanlastele välja mõtte tähistada Balti Silla
alguse 30. aastapäeva Saaremaa kultuurifestivaliga Bornholmil. Siis aga pani koroona selle
idee pausile.
Tänavu augustis külastasid meie valla 15
spetsialisti sealset regioonikommuuni (RK)
ehk omavalitsust ning 10. ja 11. septembril oli
omakorda meil võimalus võõrustada Bornholmi RK abivallavanemat Morten Riisi, kultuurinõunikku Louise Krogsriis Aspi ning
sealse Leader tegevusgrupi juhatuse liiget
Lene Koefoedi Saaremaal.
Meie soov oli näidata, kuidas Balti Silla (BS)
tegevuse mõjud kestavad Saaremaal tänase
päevani. Tänu üheksakümnendate aastate
väga tihedale läbikäimisele elavad paljudes
meie inimestes soojad mälestused Bornholmil kogetust siiani. Nii saime seekord pidada esimese kokkusaamise taani keeles! Oma
loo rääkisid külalistele BS toonased noored
Inga Kupp-Silberg, Rando Väljaots, Jaanika
Tiitson ja Kristian von Wowern. Pärast seda
toimusid kohtumised vallavalitsusega ning
töökoosolek kultuurifestivali korraldamise
teemal. Pealelõunasse jäi Ehtsa poe tutvustus
Auriga keskuses ning õhtusöök kunagiste BS
eestvedajatega.
Laupäeval sõitsime veidi ringi. Paadla külamajas andis Terje Aus ülevaate SKK tegemis-

Rõõmus taaskohtumishetk Edoardo Narbona ja Annikki Aruväliga pärast LSKO kontserti Saaremaa Gümnaasiumis. Vasakult Lene Koefoed, Louise Krogsriis Asp, Morten Riis, Edoardo ja Annikki. FOTO: Jaanika
Tiitson

test, seejärel nautisime „Külla külla“ üritust
peale Paadla ka Lümandas Lahhentagge keskuses ning jõudsime läbi põigata Leedri külast. Tagasi linnas, rääkisid külalistele oma loo
Wöseli tegijad Katrin ja Taavi Sepp. Muljetavaldavaks kujunesid taanlastele viikingi- ja
Eesti lähimineviku ajaloo näitused Kuressaare lossis. Õhtu finaaliks kujunes aga Läänesaarte Kammerorkestri kontsert „Kahn 120“
Saaremaa Gümnaasiumis. See läks külalistele
nii hinge, et nad kuulasid sama etteastet ka
järgmisel õhtul Tallinnas Mustpeade Majas.
Morteni, Louise ja Lene jaoks mõjus eriliselt siinse rahva külalislahkus, avatus ja siirus. Jõudsime tõdemuseni, et meid ühendav
saarlus on ilmselt see olemus, mille pinnalt

kunagi BS koostöö õide puhkes ja miks me ka
tänapäeval nii „sarnasel lainepikkusel“ oleme.
SKK algatatud idee kultuurifestivalist sai küll
vahepeal koroona tõttu tagasilöögi, kuid oleme seadnud uueks ajaliseks sihiks septembri
2022 ja ootame selles osas bornholmlaste kinnitust.
Vastuvõtu korraldanuna tänan kõiki kolleege vallast ning SKK-st abivalmiduse eest,
samuti Ingat, Kristiani ja Randot!
Jaanika Tiitson
Lümanda teenuskeskuse juhataja
SKK juhatuse liige
Balti Silla vahetusõpilane Bornholmil
1995/96. õppeaastal

Sünnipäeval soovitakse head, aga hea saab
alati paremaks minna. Laimjala kandi inimeste
mõtetest sündinud sünnipäevakimp sai selline:
Soovime …
… et Kuressaares elavad väärikad saaksid jälle
bussiteenust tellida, mis neil üks kord kuus pühapäeva varahommikul Kahtla kirikusse jumalateenistusele aitaks jõuda;
… et Tõnija kandi inimesed saaksid jälle ka
pühapäeviti bussiga Kuressaarde sõita;
... et meie ääremaa pisiksed pimedad külad
saaks pimedal aal suurvalla valgusest osa ühegi
laternaposti abil;
… et ääremaalt tulnud murekirjad valla
asjapulkade poolt alati vastatud saaks. Isegi, kui
kohe murele lahendust pole;
… et ääremaalt tulnud abi saamine ei sõltuks
abipaluja hääle valjusest;
… et peale ei kipuks tunne, et väikevaldade
Kuressaarde kolimisega unustati kaugemate
kantide mured ja probleemid ühes pakkida;
… et meil oleks põhjust rõõmustada SUURE
valla olemise üle, mitte jätkuvalt kurvastada
OMA valla kadumise pärast;
… et SUUR saaks ükskord ometi OMAKS;
… et me näeksime ja kuuleksime SUURT
valda valitsema soovinud ja seatud ametnikku
väikestes külades ka argipäeval – valimiste vaheaegadel.
… et Lossi tänava majja astudes oleks sama
kena tunne nagu vanasti oma armsasse vallamajja;
… et poliitika tegemise kõrval jätkuks aega ka
päris tegudeks.
Suurt südant Eesti pindalalt suurimale vallale!
Jätkub lk 6
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ARVAMUS
Saaremaa vallavolikogu
valimised – edulugu
valimiste korraldaja vaatest

J

ärjekordsed kohaliku
omavalitsuse volikogu
valimised on möödas.
Seekord valiti teist korda ühtset volikogu üle kogu Saaremaa. Võrreldes 2017. aasta
valimistega oli aga mitmeid
muudatusi.
Liis Juulik
Olulisemad üleriigilised
vallasekretär,
muudatused
olid elektroovalla valimisnilisele valijate nimekirjale
komisjoni
üleminek ja valimisperioodi
esimees
koondumine ühte nädalasse.
Elektrooniline valijate nimekiri tõi võimaluse,
et hääletada sai oma elukohajärgses valimisringkonnas ükskõik millises valimisjaoskonnas. Nii
sai Saaremaal oma hääle anda ühes 16-st valimisjaoskonnast. Vaadates jaoskondades antud häälte
hulka, saab järeldada, et valija valis enda jaoks
kõige mugavama asukohaga jaoskonna. See aga
ei pruukinud olla tema tavapärane elukohajärgne
valimisjaoskond. Seda ilmestab kõige kõnekamalt fakt, et 2017. aasta kohalikel valimistel andis
oma hääle Kuressaare Kultuurikeskuse jaoskonnas 1304, tänavu aga 2343 valijat.
Valijaid kaotasid eelkõige linnalähedased jaoskonnad: Aste, Salme ja Pihtla, aga ka Laimjala.
Võrreldes 2017. aastaga andis oma hääle neis
jaoskondades 40% vähem valijaid. Märkimisväärseima languse valijate arvus tegi nn SÜG-i
jaoskond, mis asus sel korral Kuressaare Spordikeskuses. Selles jaoskonnas andis oma hääle 60%
vähem valijaid kui 2017. aastal. Siin võis rolli
mängida ka jaoskonna asukoht, mis oli traditsioonilisest kohast erinev.
Järjekordselt tõestas end hea asukohana
Auriga keskus, kus asuvas jaoskonnas andis oma
hääle 1130 valijat. 2017. aasta valimistel Auriga
keskuses küll jaoskonda ei olnud, kuid võrreldes valijate arvu Auriga keskuse n-ö eellastega
Marientali teel ja Õie tänaval, hääletas nüüdsetel valimistel Aurigas rohkem inimesi kui 2017.
aastal nendes jaoskondades.
Kasutusel oli ka kolm mobiilset jaoskonda:
Leisi jaoskond oli ühel eelhääletamise päeval
avatud Pärsamal, Salme jaoskond Nasval ja Pihtla jaoskond Kõljalas. Mobiilseid valimisjaoskondi kasutati eelkõige piirkondades, kus eelmistel
valimistel (2019. aasta Riigikogu ja Euroopa
Parlamendi valimised) olid valimisjaoskonnad
alaliselt avatud.
Arvestades, et eesmärk oli leevendada valimisjaoskondade sulgemisega kaasnevaid negatiivseid mõjusid, võib valla valimiskomisjoni
hinnangul öelda, et eesmärk sai suuresti täidetud, kuid muudatuste teavitamisega oleks tulnud
rohkem tegeleda. Kuidas ja mil moel mobiilseid
valimisjaoskondi kasutada 2023. aasta Riigikogu
valimistel, vajab veel analüüsi.
Valimisperioodi koondumine ühte nädalasse tähendas, et e- ja eelhääletada sai ühe päeva
võrra vähem. Asjaolu, et sel korral oli valimisaktiivsus nii Eestis tervikuna kui ka Saaremaa
vallas kõrgem kui 2017. aastal, näitab, et valijat
see muudatus ei heidutanud. Eestis tervikuna osales kohalikel valimistel 54,7% valijatest,
Saaremaal oli vastav näit 55,1%. Eelmistel kohalikel valimistel oli valimisaktiivsus riigiüleselt
53,3%, Saaremaal 49,2%.
Valimistulemuste lõplik väljakuulutamine sõltub esitatud kaebustest. Hetkeseisuga on teada, et
üks kaebus on üleriigiliselt esitatud. See tähendab, et valimistulemuste väljakuulutamine lükkub edasi ka Saaremaal ja jääb ilmselt oktoobri
lõppu. Pärast valimistulemuste väljakuulutamist
kutsub valla valimiskomisjon kokku volikogu
esimese istungi, kus valitakse volikogu esimees
ja aseesimees ning kuulatakse ära ametis oleva
valitsuse lahkumispalve. Vallavanem valitakse ja
valitsus nimetatakse ametisse kõige varem teisel
volikogu istungil.
Valla valimiskomisjoni esimehena tänan kõiki valimiste korraldamisse panustanud inimesi! Suur tänu valimiskomisjoni liikmetele: Alo
Heinsalu (aseesimees), Evelin Voksepp, Liina
Sepp, Risto Kaljuste, Diana Lõhmus ja Mika Männik. Eriline tänu kuulub aga jaoskonnakomisjoni
esimeestele, kes tegid oma tööd suure pühendumuse ja täpsusega: Mati Talvistu (Kuressaare
Kultuurikeskus), Merili Pahapill (Auriga keskus),
Aado Haandi (Kuressaare Spordikeskus), Eveli
Ait (Kihelkonna), Ilmar Antov (Lümanda), Pille
Venda (Mustjala), Aive Sepp (Laimjala), Anne
Saar (Orissaare), Pärje Raev (Tornimäe), Ellen
Mõtlep (Leisi), Triino Lest (Aste), Eve Kiil (Salme), Kaire Müür (Torgu), Toomas Raun (Kärla),
Piret Mägi (Pihtla) ja Angela Mäeots (Valjala).
Kohtumiseni 2023. aasta Riigikogu valimistel!
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Puuetega inimestele sobivamaks on kohandatud 85 kodu

Eluruumide kohandamise
meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ kolme taotlusvooru esitatud projektide
toel on saanud Saaremaa
vallas sobivamad elamistingimused vähemalt 85
Aili Ansper
erivajadusega inimest.
sotsiaaltööMeetme raames on toespetsialist
tatud liikuvusega seotud
toimingute ning hügieeni- ja köögitoimingute parandamist. Huvi meetme vastu on olnud
aktiivne ja Saaremaa vallal õnnestus toetus
maksimaalselt ära kasutada. Tänaseks on
meetme vahendid jaotatud.
Euroopa Regionaalarengu Fondi toel on
ehitatud ümber 70 tualettruumi (pesuruum
ja WC koos või ainult pesuruum) ning üks
WC, muudetud või kohendatud läbitavamaks
23 erinevat ukseava, rajatud 14 kaldteed ning
liikuvuse parandamiseks kaks stabiilsema kattega õueala ja üks piirdeaed, paigaldatud üks
laetõstuk ning mitmed käsipuud treppidele.
Kolme projekti maksumuseks kujunes
389 016,54 eurot, millest meetme vahendusel
saadav toetus moodustab 331 006,57 eurot
(85%).
Kokku on eluruumide kohandamise meetme kolme vooru raames eri liiki kohandusi
tehtud 85 erinevas kodus. Kohandatud tingimustes on suurenenud puuetega inimese iseseisev toimetulek, vähenenud oluliselt kõrvalabi vajadus ning lähedaste hoolduskoormus.

Edaspidi toetatakse jooksvalt
Edaspidi toetatakse eluruumide kohandamist
vallaeelarvest Saaremaa vallavolikogu 27.08
2021 määruse nr 44 „Eluruumi kohandamise
kulude hüvitamise kord“ alusel. Taotlusvooru
välja ei kuulutata. Otsuseid kulude hüvitamiseks tehakse jooksvalt, kui kohanduse tegemise ning sellega kaasnevate kulude hüvitamise vajadus ja ulatus on eelnevalt tuvastatud.
Määrus hakkab kehtima 1. detsembrist 2021.
Eluruumi kohandamise eesmärk on jätkuvalt eelkõige liikumispuudest tulenevate
takistuste vähendamine või kõrvaldamine,
suurendamaks inimese iseseisvamat ja turvalisemat toimetulekut oma kodus. Kohandada
saab eluruumi, mis on õigustatud isiku rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht ning
inimese enda või tema pereliikme omandis
või kasutuses pikaajalise lepingu alusel.
Tegevuspiirangust tulenevaid takistusi hinnatakse iga inimese ja eluruumi puhul eraldi.
Esmalt hinnatakse ehitusliku sekkumise vajadust ja võimalusi, seejärel saab ehitustööde
tegemiseks võtta kaks võrdlevat hinnapakkumist ning viimasena selgitatakse välja omafinantseerimise võimekus ja hüvitise suurus.

Enne kodukohandust. Fotod: ERAKOGU

Pärast kodukohandust.

Hüvitatakse kuni 75% kulutustest
Üldjuhul hüvitatakse kuni 75% eluruumi
kohanduseks vajalikest kulutustest, ülejäänu
jääb omafinantseeringuks. Kohanduse vajaja,
tema pereliikmete ja seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikust toimetulekust lähtuvalt
võib kulusid hüvitada ka muus määras, samuti
omafinantseeringust täies ulatuses vabastada.
Hüvitise lõplik summa määratakse samuti
iga isiku ja eluruumi puhul eraldi. Hüvitise
andmisel sõlmitakse tööde tegemiseks kolmepoolne töövõtuleping kohanduse vajaja ja töid
teostava ettevõttega ning hüvitis makstakse
välja kohanduse teinud ettevõttele pärast
kohanduse valmimist.
Kõige lähemaks toeks ja abistajaks kodu
kohandamise teekonnal on piirkonna sotsiaaltööspetsialist, kes sobivaima abi välja
selgitamiseks hindab inimese toimetulekut ja
abivajadust tema kodus. Sotsiaaltööspetsialist
võib kaasata hindamisse ehitus- ja planeerimisosakonna vastava valdkonna teenistuja
või muu eksperdi ning täpsustada, milliseid

dokumente hüvitise taotluse esitamiseks on
vaja juurde esitada.
Taotlus eluruumi kohandamise kulude hüvitamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale
kindlasti enne eluruumis kohandustööde
alustamist.

Puuetega inimeste
eluruumide kohandamine
Kohandamine tähendab ehituslikku sekkumist olemasoleva ruumi kasutamise lihtsustamiseks konkreetsele inimesele. Enamasti
on kohandused vajalikud liikumispuudega
kaasnevate raskuste vähendamiseks, kuna
piiratud liikumisvõime korral abivahendeid
kasutades võib osutuda kodus ületamatuks
takistuseks juba tavapärane lävepakk, rääkimata treppidest, kitsastest ukseavadest või
kõrge äärega vannist tualettruumis.

Visit Saaremaa käis õppereisil Sloveenias
Käisime turismi- ja turundusteenistuse / Visit
Saaremaa juhataja Helina Andruškevitšusega
ja teiste Eesti roheliste sihtkohtade esindajatega septembri teisel poolel tutvumas Sloveenia
rohelise kvaliteedisüsteemi ja sihtkohtadega.
Sihtkohtade tervikliku arenduse toetamiseks liitus Saaremaa 2020. aastal kuue Eesti
sihtkohaga rahvusvahelise võrgustiku Green
Destinations (rohelised sihtkohad) pilootprojektiga. Võrgustik eristab nelja taset: kuld
(Lahemaa); hõbe (Saaremaa, Hiiumaa, Tartu
ja Järvamaa); pronks (Pärnumaa, Rakvere) ja
plaatina.
Õppereisi korraldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) eesmärgiga pakkuda
oskusteavet ja inspiratsiooni Eesti rohelistele
sihtkohtadele.
Sihtkoha atraktiivsus on üha enam seotud
kestlike põhimõtete järgimisega. Mitte ainult
külastajate ligimeelitamiseks ei tule pöörata
tähelepanu teadlikele valikutele, tegutseda
kooskõlas loodusega, käituda ressursse säästvalt ja tarbida kohalikke tooteid. Ennekõike
on see oluline just kohalikele elanikele, et säiliks elukeskkonna kvaliteet ning piirkonna
isikupära.

mas uuenduslikkus ja kaasaegsus.
Sloveenia ja Eesti sarnasus aitab nähtut mõtestada ning paremini konteksti paigutada
ning selgemini planeerida tulevasi samme ka
sihtkohtades.

Sloveenias on mesindus tõeliselt oluline põllumajandusharu. Teadlikkus mesilaste tähtsusest ja
nende heaolu tagamisest on kõrgelt arenenud.
FOTO: Maria Ruubas

Miks just Sloveenia?
Sloveenia sai õppereisiks valitud, sest see riik
on eesrindlik Green Destinationsi sihtkoht.
Sealse riikliku turismivaldkonna visioon on
olla rahvusvaheliselt tuntud roheline butiiksihtkoht külastajatele, kes otsivad vaheldusrikast ja aktiivset elamust, isiklikku ja vaimset
arengut. Sloveenia on tegelenud süstemaatiliselt roheteemadega alates 2009. aastast. Riigi
turismipoliitika arengute fookuses on püsivalt
olnud jätkusuutlikkus, digitaalsus, innovaa-

tilisus ja terviklikke lahendusi pakkuv klienditeekond. Enne Covid-19 pandeemiat tegi
Sloveenia turism rekordeid nagu Eestigi.
Sloveenia on võrreldav Eestiga ka oma mastaapide, ajaloo ja väärtuste poolest. Sloveenias
elab pea kaks miljonit inimest, riigi pindala
on pool Eesti omast ning nemadki saavutasid
iseseisvuse 1991. aastal, samuti on sloveenlased eestlastega sarnased: avatud, samas siiralt
uhked oma riigi üle. Tõeliselt oluline mõlema
rahva jaoks loodus ja traditsioonid, kuid sa-

Mida sloveenlastelt õppida?
Õppereisi jooksul toimusid kohtumised turismiasjalistega ja rohelist turismi toetavate
organisatsioonide esindajatega. Kohtusime
kestlikke põhimõtteid järgivate hotellide juhtidega ja ka ööbisime neis hotellides. Külastasime rohelisi atraktsioone ning toimusid arutelud sihtkohtade ja atraktsioonide juhtidega.
Nelja päeva jooksul külastasime järgmisi
kohti: Ljubljana, Bled, Dolina Soce, Brda
(kuldtaseme omanikud) ja Bohinj (plaatina).
Sloveenia on päriselt sisult roheline ja osanud seda ka oma riigi tutvustamisel maailmas
laiemalt kommunikeerida. Selle heaks näiteks
on, et Ljubljana oli roheline pealinn 2016.
aastal.
Arendamaks kestlik ke p õhimõtteid
oleks kindlasti hea eeskuju võtta Sloveenia
terviklikust süsteemist, sellest, kuidas nad
on suutnud muutusi rakendada üle riigi. See
on saavutatud järjepidevuse ning koostöö
tulemusel. Võtmeteguriks muudatuste edukuses on kohalikud elanikud, kes tunnevad
päriselt uhkust kohaliku kultuuri ning oma
rohelise maine üle.
Kokkuvõttes andis õppereis inspiratsiooni
ning häid praktilisi näiteid, kuidas jätkata
tulevikus arendustööga ning pürgida kõrgema tunnustuse poole.
Maria Ruubas
turismi- ja turundusteenistuse turundusjuht
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Saare maakonna ettevõtlusauhinnad on jagatud

S

aaremaa vallavalitsus koostöös Saaremaa Ettevõtjate
Liidu, Saare Arenduskeskus SA, Saarte Koostöökogu
MTÜ ning Muhu ja Ruhnu valdadega töötas 2019. aastal
välja ühtse Saare maakonna ettevõtjate tänu- ja tunnustusürituse kontseptsiooni, mille peamiseks eesmärgiks oli leida üheskoos võimalused edukate ettevõtete iga-aastaseks märkamiseks
erinevate tunnustuskategooriate kaudu.

Kuni 20. septembrini oli tänavu kõikidel asutustel, ettevõtetel,
kodanikuühendustel ja eraisikutel võimalus esitada ettevõtlusauhindadele kandidaate. Kokku seati üles 188 ettevõtte ja tegija
kandidatuur kaheteistkümnes kategoorias. Enim ettepanekuid
tehti kategooriates parim toode/teenus ja aasta startija. Parimad
maksumaksjad (kuni 15 töötajat ja üle 15 töötaja) selgitati välja
möödunud kalendriaasta füüsilise isiku tulumaksu laekumise

Saare maakonna ettevõtlusauhinnad
SAARE MAAKONNA
HARIDUSUUENDUS 2021
Kuressaare Ametikool
Nominendid: Wabariigi
Purjelaevaühing MTÜ, KG
Huvikool Inspira.

põhjal maksu- ja tolliameti andmetel.
Kategooria võitjad, kes pärjati Vello Kaaseni autoritööga
„Tallates tormituult“, kuulutati välja ettevõtlusauhindade
tänugalal, mis toimus 15. oktoobril Saare KEKis ehk Kena Elu
keskuses.
Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist

FOTOD: Valmar Voolaid
SAARE MAAKONNA AASTA
STARTIJA 2021
Pidula Wakepark OÜ
N o m i n e n d i d : L a h h e n ta g e
külastuskeskus, XPRT OÜ
Island of Pets.
SAARE MAAKONNA PARIM
TOODE/TEENUS 2021
Pidula Wakepark OÜ
Nominendid: Navicup OÜ,
Engelvels OÜ

Fotol: Merit Karise, Neeme
Rand

Fotol: Janet Väärtnõu, Ardon
Kaerma

SAARE MAAKONNA AASTA
UUENDAJA/ROHETEHNOLOOGIA RAKENDUS 2021
Baltic Workboats AS
Nominendid: Elamusfestival
I Land Sound, Navicup OÜ,
Ökopere OÜ.

SAARE MAAKONNA AASTA
TURUNDUSTEGU 2021
Näitus „Viikingid enne viikingeid“, SA Saaremaa Muuseum
Nominendid: Tang OÜ Saaremaa
mahemuna, Saarte Filmifond.

SAARE MAAKONNA PARIM
MAKSUMAKSJA 2021
(ÜLE 15 TÖÖTAJA)
Baltic Workboats AS

Fotol: Riina Vaher

SAARE MAAKONNA AASTA
INIMENE/TEGU TURISMIS
2021
Näitus „Viikingid enne viikingeid“, SA Saaremaa Muuseum
Nominendid: Asva viikingiküla,
Kõiguste sadam.
Fotol: Liisi Ots, Rita Valge, Taniel
Vares

SAARE MAAKONNA PARIM
TOIDUAINE 2021
Mahe vürtsikas tomatipüreesupp, Eco Flora OÜ
Nominendid: Saaremaa Delifood OÜ, Öun Drinks OÜ.

SAARE MAAKONNA AASTA
INVESTEERING/ARENDUSPROJEKT 2021
Ringtee Ärikeskus OÜ
Nominendid: Incap Electronics
Estonia OÜ, Saaremaa Tarbijate
Ühistu.

Fotol: Sandro Batista, Sirli Mõik

Fotol: Herki Sai

SAARE MAAKONNA AASTA
EKSPORTIJA 2021
Incap Electronics
Estonia OÜ
Nominendid: Sigma Polymer
Group OÜ, Öselstuff OÜ.

SAARE MAAKONNA PARIM
MAKSUMAKSJA 2021
(KUNI 15 TÖÖTAJAT)
Saaremaa Vesi OÜ

Fotol: Gregory Devine Grace,
Ene Tampuu

Fotol: Siiri Lonn

SAARE MAAKONNA AASTA
TÖÖANDJA 2021
Freudenberg Sealing
Technologies OÜ
Nominendid: Saaremaa Tarbijate Ühistu, Baltic Workboats AS.

SAARE MAAKONNA AASTA
ETTEVÕTE 2021
Klotoid OÜ
Nominendid: Gospa OÜ, Baltic
Workboats AS.

Fotol: Kaupo Kirs

Fotol: Madis Lepp
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TUNNE EUROOPAT
Liikmesriigid otsustavad Euroopa Liidu
seadusandluse üle ministrite nõukogus

Euroopa Liidu Nõukogus, mida mitteametlikult nimetatakse ka ministrite
nõukoguks, kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid eesmärgiga arutada, muuta ja võtta vastu õigusakte ning
kooskõlastada poliitikat. Ministritel on
volitused kohustada oma valitsusi järgima nõukogu istungitel kokkulepitud
Risto Kaljuste
meetmeid.
Europe Direct
Nõukogu on koos Euroopa ParlaSaaremaa teabekeskuse juhataja mendiga ELi peamine seadusandlikke
otsuseid tegev organ – võttes sealhulgas
koos vastu ka ELi eelarve. Sellel ei ole alalist koosseisu,
vaid see muutub vastavalt küsimuse all olevale teemale.
Näiteks keskkonnakaitset puudutavaid teemasid arutavad
keskkonna valdkonna ministrid, üks igast liikmesriigist
(kokku 27). Euroopa Liidu Nõukogu juhib roteeruva eesistuja põhimõtte alusel üks riik pool aastat.
Küsimus: Alates 1. juulist 2021 juhib Euroopa Liidu Nõukogu tööd Sloveenia. Millal aga oli eesistujaks Eesti?
A: 2007
B: 2011		
C: 2017
Vastus saata hiljemalt 1. novembriks: euroopa@saaremaavald.ee. Vastusele lisada oma nimi ja kontakttelefon.
Võitjate vahel loosime välja vahvaid auhindu!
Eelmise lugejaküsimuse õige vastus: Euroopa Ülemkogu
koosneb kõigi ehk 27 ELi liikmesriigi riigipeadest või valitsusjuhtidest, lisaks veel Euroopa Ülemkogu eesistujast ja
Euroopa Komisjoni presidendist. Õigesti vastasid ning võitjaks osutusid Karel Koovisk, Lembi Paalits, Tiina Sagur. Palju
õnne võitjatele!
Euroopa Liidu Nõukogu
Roll: ELi liikmesriikide valitsuste foorum ELi õigusaktide
vastuvõtmiseks ja ELi poliitika kooskõlastamiseks.
Liikmed: Valitsuse ministrid igast ELi liikmesriigist, vastavalt arutamisele kuuluvale poliitikavaldkonnale.
Eesistuja: Iga ELi liikmesriik on rotatsiooni alusel kuue kuu
jooksul eesistujariik.
Asukoht: Brüssel, Belgia.
Vaata lisaks: www.consilium.europa.eu
KAS TEADSID, ET...
Euroopa Liidu Nõukogu (Council of the European Union)
jagab sarnast nime ühe Euroopa Liidu institutsiooni ja ühe
rahvusvahelise organisatsiooniga! Eriti sarnased on nimed
inglise keeles:
Euroopa Ülemkoguga (European Council), mis on neli korda aastas toimuv ELi juhtide kohtumine, kus määratakse
kindlaks ELi poliitika üldised suunad.
Euroopa Nõukoguga (Council of Europe), mis on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub 47 liikmesriiki Euroopast. Euroopa Nõukogu põhilised tegevusvaldkonnad on
inimõigused, sotsiaalõigused, keelelised õigused, haridus ja
kultuur.

Ida-Saaremaa eakatel olid
toredad liikumispäevad

Pöide ja Orissaare eakam rahvas kogunes oktoobrikuu
keskel kahel korral toredaks matkapäevaks.
Matkajuht Leo Filippov viis läbi nii-öelda liikuvad loengud, kus meeldivalt rahuliku jalutuskäigu ajal rääkis ta
ümbritsevast loodusest, puudest ja kooslustest. Muidugi
vastas ka matkaliste arvukatele küsimustele.
12. oktoobril toimus matk Pöide hiietammikus, kus
nüüd on hästi hooldatud terviserada koos disc-golfi rajaga.
Matka algul iidse tamme juures vanakse krobedat koort
uudistades nentis matkaline Jaanus: „Meie, inimesed, oleme puudega väga sarnased – noorena siledad, vanusega
aga kortsud ja krobedused suurenevad.”
Jah, tihti peame end looduse krooniks ja unustame, et
oleme osa süsteemist. Ja mõnus on elada, kui tead, kuidas
süsteem toimib. Mis on mis ja kes on kes.
Matkaline Mahe tunnistas, et sai ootamatult palju teada,
muu hulgas näiteks seda, et kadakamarja (õigemini öeldes
käbi) ristike sümbolina on tuntud ajast, kui ristiusk meie
kanti jõudis. Enne seda peeti seda hoopis kolmjalaks. "Enne
teadsin, et kadakas on kahekojaline, aga et puul on seitse
erinevat võravormi, olin unustanud,” rääkis Mahe.
14. oktoobril kogunesime taas loodusmatkaks, et
avastada Orissaare terviserada. Seekord oli matka pikkus
ligi kolm kilomeetrit, õnneks on terviserajale just eakatele
mõeldes paigutatud kümme pinki ja rahulikult kulgedes
ning puhkustega jõudsime kenasti lõpuni. Elevust pakkusid pinkide nimed. Mis need on? Mine vaatama!
Matkajuht Leoga olime meeldivalt üllatunud matkahuviliste rohkest arvust. Pöide matkal osales kokku 29
eakat ja Orissaare omal 16 vaprat.
Tuhat tänu Leo Filippovile, kes saarlasliku rahuga juhtis
matka ja jagas lahkelt oma uskumatult rohkeid teadmisi.
Matkad said teoks tänu Eesti Tervise Arengu Instituudi
projekti toetusele.
Andla Rüütel
Pöide ja Orissaare spordijuht

Noorsootöötajad (vasakult) Anelje Aunbaum, Kadri Järvalt, Lii Vanem, Marie Köster, Tiina Luks, Karina Vaiksaar, Eve Aasa, Jane Süld, Renat Ränk,
Kaupo Saar. Ees Anneli Meisterson ja Laura Karp. FOTO: Saaremaa Noorsootöö Keskus

Miks noortekeskused ühinesid?

T

änavu sügisel alustas tööd Saaremaa Noorsootöö Keskus. Mida see
tähendab? See tähendab, et seni
eraldiseisvalt toimetanud noortekeskused on üks asutus, kõik noorsootöötajad
üks meeskond ja meie ühise tegutsemise
eesmärk on, et iga noor tunneks end kaasatuna ja leiaks, et Saaremaal on parimad
võimalused end teostada ja sisukalt vaba
aega veeta.
Noortekeskused toimetavad igapäevaselt ikka seal, kus nad on, ja nii, nagu
piirkonna noortele kõige parem. Praegu
on noortekeskused lisaks Kuressaarele
Orissaares, Tornimäel, Valjalas, Astes, Kärlal ja Lümandas. Ka on keskusel mobiilne
noorsootööbuss MoNo, mis on suurepärane ja kaasaegne võimalus viia noorsootöö ja noorsootöötaja ka sinna, kus ei
ole keskust, aga kus on noored ning soov
tegutseda. Praegu on keskuse palgal 14
noorsootöötajat, aga aja jooksul saab meid

kindlasti olema rohkem. Veelgi rohkem
koostööd plaanime teha koolinoorsootöötajate ehk huvijuhtidega, esimeses järjekorras just maapiirkondades.
Ühinesime, sest noored on meil ühised
ja eesmärgid samad. Sest koosloomes tehtud tööl on suurem jõud. Sest iga noor on
oluline, iga noor on väärtus.
Noorsootöös on väga palju erinevaid
võimalusi, mida senisest veelgi enam
Saaremaa noortele kättesaadavaks teha:
rahvusvaheline noorsootöö, noorte vabatahtlik tegevus, laagrid ja malevad, koostöö kogukondadega, seejuures on kõikide
tegevuste võtmetähtsus noorte kaasamine.
Noored on ühised nii haridus-, sotsiaalkui noorsootöö valdkonnas ja seepärast
peame väga tähtsaks koostööd nende
valdkondade töötajate vahel. Noorsootöö
ei ole ainult chill ja fun, tihti tuleb noorsootöötajatel olla noortele toeks nende
muredes. Ja just seepärast, et see mure n-ö

õhku rippuma ei jääks, on meie suur soov,
et kõik need täiskasvanud, kelle võimuses
on aidata neile muredele lahendusi leida,
hoiaksid fookuses noort ja lahenduse nimel ühiselt pingutaksid.
Üks meie lähiaja mahukamatest eesmärkidest on sihipäraselt edasi arendada laagrikeskust Liivanõmmel, et see muutuks
püsilaagripaigaks. Liivanõmme keskus
on väga hea eeldus tervistava ja arendava puhkuse ning ka maleva jätkamiseks ja
arendamiseks.
Organisatsioonina on meie eesmärk kujuneda ja kasvada asutuseks, kus me pidevalt suurendame oma võimet luua tõeliselt
soovitud tulemusi, toetame uusi mõtteviise, kus valitseb avatus ühistele püüdlustele
ning õpime koos õppimist.
Meie motoks on luua noortele mälestusi!
Tiina Luks
Saaremaa Noorsootöö Keskuse juhataja

1 KÜSIMUS
Algus lk 3
Kaja Juulik, Karala külaelu arendamise
seltsi eestvedaja:

Küsisin oma 5-aastaselt lapselapselt
Karl Gustavilt, mida soovida sünnipäevaks 4-aastasele Saaremaa vallale. Temalt
tuli kohe kiire vastus, et vald on titekas,
peab veel palju putru sööma, kakelda ei
tohi ja emad võiksid enne töölt koju saada
kui isad, sest emad on naised ning neid
tuleb hellitada ja palju kallistada.
Mina viie lapse emana, kolme lapselapse
vanaemana ja külaelu pikaajalise eestvedajana soovin Saaremaa vallale head koostööd erinevate valdkondade vahel, mõistvaid ja abistavaid vallaametnikke, tarkust
ja pikka meelt. Vald on emaks ja isaks 427
külale, kes kõik on omanäolised ja eripalgelised ning tahaksid, et ema ja isa oleksid
olemas kogu aeg, nii mures kui rõõmus.
Ema-isa ehk valla järjepidev kohalolu loob
turvatunde meie küladele ja tänu sellele
suudame üheskoos rohkem ja paremini.
Palju õnne, 4-aastane Saaremaa vald!

Toivo Vaik, endine Kärla (1996-2005) ja
Lümanda (2005-2008) vallavanem:

Nelja-aastase lapse elu on täpselt sellises
staadiumis, mil kõik teed edasiseks on valla. Sama saan öelda Saaremaa valla kohta.
Õnneks ei ole suure valla esimesed aastad
sugugi halvasti läinud, arvesse võtta tuleb
ka seda, et tegutsetakse täiesti uues olukorras ilma eelnevat kogemust omamata.
Kogemused on parim kool eluks ja neid on
Saaremaa vallal nüüd juba üksjagu.
Mida soovida uuele volikogule ja ametisse saavale vallavalitsusele? Kõigepealt
muidugi tervikpildi ees mõtisklemist
enne, kui põhjapanevad otsused tulevad.
Saaremaa on üks ja siin elavad saarlased!
Saaremaa vallale soovin tublit arengut,
head tööd arukate juhtide eestvedamisel ja
kogu saare selliseks kujundamist, millest
me koguaeg unistanud oleme. Selleks jõudu ja jaksu meile kõigile!
Priit Herodes, Saaremaa valla ja ka paljude
endiste valdade sümboolika autor:

Saaremaa ühendvallale soovin sedasama,

mida saarlastele alati olen südamest soovinud: pärituult eluteel, tervist, edu ja rõõmu!
Margus Muld, Saaremaa aasta inimene
2018, ERRi korrespondent:

Palju õnne Sulle sünnipäevaks! Ja Sulle
ka! Ja Sulle ja Sulle!
Kui teeks nii, et soovime, saarlased ja
Saaremaa valla elanikud, täna kõik üksteisele õnne. Saaremaa valla sünnipäev ikkagi.
Ja ei ole see Saaremaa vald ainult vallavalitsus, vallamajad, ametnikud, bürokraatlikud
asjaajamised jne. Saaremaa vald, see on ju
tegelikult Saaremaa, meie saar, meie kodu.
Ja ka me kõik, saarlased ja valla elanikud,
oleme samuti Saaremaa vald.
Olen mina ja oled ka Sina! Ilma meieta
ju poleks ka valda olemas!
Headusel ja headel soovidel on jõud,
isegi kui nii mõtled ja ka välja ütled, see
teeb meid kõiki paremaks! Prooviksime siis täna ühiselt, meie kõigi sünnipäeval siin Saaremaal üksteist ühe naeratuse
ja sooviga paremaks muuta!
Palju õnne Sulle, Saaremaa vald!

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 19. oktoobri istungil kinnitati tagasiulatuvalt alates 26. oktoobrist 2019 viieks aastaks Mustjala piirkonna Võhma
külavanemaks Heldi Voksepp.
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LIIGU JA VÕIDA AUHINDU

TEATED
Puuetega inimesed ujuma!
Saaremaa valla elanikuks registreeritud puudega inimesed saavad
kasutada Kuressaare Nooruse Kooli ujulat kuni aasta lõpuni tasuta.
Ujumine toimub laupäeviti kell 13–14
ja kohapeal on ka juhendaja (v.a
23.10, 13.11, 04.12). Neil, kes
vajavad ujulasse minekuks transporti,
palume sellest teada anda telefonil
58 242 318 (Lea Kruusmägi). Kaasa
kindlasti ujumismüts ja pesemisvahendid.
Raamatukogupäevad
Üleriigilised raamatukogupäevad
“Kohtume raamatukogus” toimuvad
20.–30. oktoobrini. Lähemalt saab
teavet raamatukogupäevade ja Saare
maakonna raamatukogudes toimuvate ettevõtmiste kohta Saare Maakonna Keskraamatukogu kodulehelt
https://skr.lib.ee.

Taas on tehtud statistikat ja mis siin salata,
tulemused meie laste, noorte ja ka täiskasvanute liikumisaktiivsuse kohta on jätkuvalt murettekitavad. Tänapäeval, mil suur
osa elust on koondunud telefonidesse ja
arvutitesse, veedetakse selles „seltskonnas“
suurem osa päevast ja seda ikka passiivses
olekus.
Nüüd aga teeme üleskutse kõigile Saaremaa elanikele – TULE LIIKUMA KOOS
TELEFONIGA!
Liigud, see tähendab oled füüsiliselt aktiivne, korjad kilomeetreid, võidad tervist ja
kõige selle boonuseks on veel auhinnad.
Saaremaa vald koostöös Eesti iduettevõttega FitSphere kutsub novembrikuus kõiki
Saaremaa valla elanikke – nii noori (alates
13. eluaastast) kui ka vanu liikuma, võitma
auhindu ja mis kõige tähtsam – parandama
OMA TERVIST.
FitSphere on välja töötanud mobiilirakenduse, mille eesmärk on inimeste premeerimine vastavalt nende füüsilisele aktiivsusele. Täpsemaks suunaks on pakkuda

rakendust, mis motiveerib rohkem liikuma
ka neid inimesi, keda sport/terviseliikumine
praegu veel piisavalt palju ei huvita.
Kasutajal on võimalik rakenduses koguda
oma sammude eest punkte, mille vastu saab
lunastada eksklusiivseid sooduspakkumisi ja auhindu. Lisaks sellele on kasutajatele
avatud võistlused, kus on seatud eesmärgiks
kindel sammumäär. Kõik osavõtjad, kes täidavad võistluses ettenähtud sammumäära,
osalevad auhinnaloosis.
Saaremaa valla liikumisvõistlus saab
alguse 1. novembril.
Oleks hea, kui kuu lõpus saame näha, kui
palju meie inimesed liiguvad, ja ehk suudame üheskoos sellele mustale statistilisele näidule ka heledamat tooni lisada.
Vaata ka lehele https://thefitsphere.com/.
Kui elektrihind on laes ja õhtud pimedad,
siis tule toast välja, liigu, kogu kilomeetreid
ja usu, sügismasendus jääb tulemata!
Aivi Auga
spordinõunik

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
21. oktoobril kl 19 Kaarma
piirkonna külavanemate koosolek.
23. oktoobril kl 12–14 hoidiste konkurss (too oma hoidis
klubisse 21.10). Kl 20 tantsuõhtu Toomas Anniga. Esineb
Taritu meesansambel ja toimub
koduveini konkurss (too oma
vein klubisse 21.10, saad peole
tasuta!). Pilet 8 €.
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.
Nasva klubi
23. oktoobril kl 10 toimub
„Oi need sinavad veed“ projekti
raames Tihemetsa talus kala
väärindamise õpituba „Kilud
karpi“! Üritus osalejatele tasuta!
Broneeri koht tel 5201797.
29. ok toobril kl 19 vana
merefilm „JÄÄTRAMM“! Filmimees Margus Muld aitab ajaloolise filmi sisu lahti harutada
koos praamikuningas Vjatšeslav
Leedoga. Saame teada praamiühendusest ajaloo lõikes. Üritus
on osalejatele tasuta!
30. oktoobril kl 18 Ermanno
Wolf Ferrari lühiooper „Susanna
Saladus“. Läänesaarte Kammerorkester (Edoardo Narbona,
dirigent, Mia Heikkinen, sopran
(FIN), Janari Jorro, bariton, Tanel
Ting, teener).
7. novembril kl 12 laat ja kirbukas „Sügistuul“.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
Eesti, Läti ja Leedu käsitööhuviliste lapitehnikas näitus „Lapiline Balti
kett“. Avatud 19. novembrini.
Soovid olla kindel, et rahvamaja
on avatud, helista tel 452 51 83.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
23. oktoobril kl 12–16 Eestimaa rahvamaja päev. Avatud
raamatukogu ja kohvik, töötoad,
läbiloetud raamatute lett. Kl 14
rahvatantsuselts KANDALI kontsert „Tantsime sinule ja sinuga“.
24. oktoobril kl 14 Alle-Saija
Teatritalu krimipõnevik „Täpselt
nagu roos“. Pilet 7 €.
Kõrkküla seltsimaja
23. oktoobril kl 10 Sanditamise koolitus. Kadripäeva toidukoolitus. Info: hakkamesantima.
ee; tel 512 1447.

LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
23. oktoobril Eestimaa rahvamaja päev. Kl 11–15 laste päev.
Kl 11 beebikool, kl 12–14 Liisu
loovustuba, kl 14–15 mängupidu ja üllatus. Alates kl 19 suurte õhtu – taidlejate etteasted,
mälumäng, simman koos ansambliga „Metsik Lääs“. Kogu
päev kõigile tasuta!
4. novembril kl 19 kino mängufilm „Isa“, pilet 5/4 €.
Laimjala raamatukogu
27. oktoobril kl 18 kohtumine
rännu- ja kirjamees Marko
Kalduriga „Salapärane Eesti“.*
LEISI
Karja Rahvamaja
23. oktoobril kl 10–16 Sügisene laadapäev. Heategevuslik
loterii, 2 € pilet – iga loos võidab.
4. novembril kl 16–20 kadripäeva kombestiku koolitus.
Hind 15 €. Koolitaja Mari Lepik.
Registreerimine tel 5854 1614.
Info: hakkamesantima.ee.
Pärsama rahvamaja
23. ok toobril Eestimaa
rahvamaja päev. Kl 13–14
lastetund, mängime vanemaid
eesti rahvamänge, lustime ja
joonistame. Kl 15–16.30 käsitöötuba, meisterdame erinevaid
sünnipäevakaarte, juhendaja
Hilja Koel. Kl 17 lõõtsakontsert,
esinevad parimad Saaremaa
lõõtsamehed. Terve päev on
avatud kohvik. Üritus on kõigile
tasuta!
2. novembril kl 19 Taritu Tubateatri etendus Hugo Raudsepp/
Väino Uibo „Patused hinged“.
Pilet 5 €.
LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
23. oktoobril Eestimaa rahvamaja päev. Keel, kultuur, kogukond. Kl 18 Indrek Taalmaa
salongiõhtu. Avatud kohvik .
Piletid eelmüügis rahvamajas
12/9 €.
24. oktoobril kl 12.30 Tallinna
rahvatantsuselts „Kandali“.
Taritu raamatukogu
28. oktoobril kl 12 kohtumine Marko Kalduriga, kes räägib
teemal „Eesti väikesaared“.*
MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
23. oktoobril kl 11 Eestimaa
rahvamaja päev. Pannkoogihommik, küpsiste valmistamine
ja lauamängude mängimine.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
E-R kl 10–17 Saarte Jahimeeste Selts esitleb: kahe vii-

mase aasta kuldmedali väärilised
jahitrofeed.
23. oktoobril kl 19 rahvamajade päeva raames kontsert
Inga ja Toomas Lungelt.
Orissaare raamatukogu
27. oktoobril kl 17 kohtumine
kirjanik Olev Remsuga, kes esitleb oma 45 aastat tagasi ilmunud
debüütraamatu “Homne karikakar” uustrükki.*
PIHTLA
Sandla rahvamaja
23. oktoobril Eestimaa rahvam a j a p ä e v. K l 1 0 – 2 0 . 3 0
Lastepäev. Batuut, glitter-tatoo,
suhkruvatt, pehme jäätis ja lisaks
palju muud põnevat. Tasulised
töötoad: pulgakoogi töötuba,
pimedas helendava lima töötuba,
helkuri töötuba. Rohkem infot
Sandla rahvamaja FB lehel. Registreerimine airi@airhopsti.ee.
Kl 19–20.30 disko lastele. 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 sanditamise koolitus. Kadripäeva toidukoolitus. Info: hakkamesantima.
ee; tel 512 1447.
Tornimäe raamatukogu
28. oktoobril kl 18 kohtumine
Marko Kalduriga, kes räägib teemal „Salapärane Eesti“.*
SALME
Salme rahvamaja
23. oktoobril kl 19 Alle-Saija
teatritalu etendus: krimipõnevik
„Täpselt nagu roos“, pääse 7 €
kohapeal. Ole valmis vaktsiinipassi esitamiseks!
Salme raamatukogu
27. oktoobril kl 12 kohtumine Marko Kalduriga, kes räägib
teemal „Šokeeriv Ida-Virumaa“.*
TORGU
Torgu raamatukogu
27. oktoobril kl 12 kohtumine
kirjanik Olev Remsuga.*
VALJALA
Valjala rahvamaja
23. oktoober rahvamaja päev.
Meie rahvamaja täitub sel päeval
spordikultuuriga. Rohkem infot
FB Valjala Rahvamaja.
25.-28. oktoobril aktiivne

koolivaheaeg Valjala rahvamajas.
Info: FB Valjala Rahvamaja.
31. oktoobril kell 16 Ermanno
Wolf Ferrari lühiooper „Susanna
Saladus“. Läänesaarte Kammerorkester (Edoardo Narbona,
dirigent, Mia Heikkinen, sopran
(FIN), Janari Jorro, bariton, Tanel
Ting, teener). Rohkem infot FB
Valjala Rahvamaja.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskuse
I ja II korrusel
Kuressaare Kunstikool 40.
Avatud 17. novembrini.
Kuressaare Raegalerii
Maailmakuulsa fotograafi
A . M o re l l i ( U S A ) n ä i t u s
„Camera Obscura“, „Telk-kaamera“ ja „Konstruktsioonid“,
avatud 25. novembrini.
Ferrumi II korruse galerii
Alver Arhitek tide näitus
“Millest me mõtleme, kui ütleme arhitektuur”. Tasuta uus
galerii ootab uudistajaid tutvuma
nii A. Alveri põnevate projektidega kui ka meeldivas keskkonnas
jalga puhkama.
Kuressaare Teater
27. oktoobril kl 14 ja kl 18 film
„Sõelaga vett. Merle Karusoo“.
Filmile eelneb kommentaar Piret
Raugilt.
29. oktoobril kl 18 Sander
Õ i g u s p ü s t i j a l a ko m ö ö d i a s
„Kuues“.
31. oktoobril kl 16 teater
RAAAM etendus „Minu Georg
Ots“.
Saare Maakonna Keskraamatukogu lugemissaal
28. oktoobril kl 17.15 kirjanik
Olev Remsu kohtub lugejatega
ja esitleb oma 45 aastat tagasi
ilmunud debüütraamatu “Homne
karikakar” uustrükki.*
SPORT
21. oktoobril kl 19 Tornimäe
rahvamajas piirkonna spordimängud – mälumäng.
23. oktoobril kl 10 Kuressaare
Spordikeskuses piirkonna spordimängud – kabe.
26.–28. oktoobril kl 12–14
Kuressaare Spordikeskuses
7–10-aastastele lastele sportlik
koolivaheaeg. Päevapilet 1,50 €,
3-päevane pilet 3 €. Lisainfo
www.saaremaaspordikool.ee
27. oktoobril kl 19 Kuressaare
Nooruse Koolis Liikudes Tervemaks etapp "Tund ujulas". Lisainfo
www.saaremaaspordikool.ee
*Üritusel osalemiseks palume esitada COVID-19 vaktsineerimist,
läbipõdemist või negatiivset testitulemust kinnitav tõend koos
isikut tõendava dokumendiga.

Saaremaa Tea
Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:
Järelevalve peaspetsialist
(tähtaeg: 21.10)
Arhitekt
(tähtaeg: 30.10)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või
Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Noorsootöötaja Saaremaa Noorsootöö Keskuses
(tähtaeg: 25.10)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Üritused Kuressaare päevakeskuses

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 tehnilise seisukorra hindamine, parendused kohapeal.
Neljapäeval, 28. oktoobril kell 13 Vallatu noorusaeg. Vestlusringi juhib Elja Parbus.
Esmaspäeval, 1. novembril kell 14 päevakeskuse fotoringi
näituse „Möödunud suve värvid“ avamine.
Teisipäeval, 2. novembril kell 13 hingedepäeva mõtisklused
Anti Toplaanega.
Neljapäeval, 4. novembril kell 13 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Näitused: päevakeskuse käsitööringi ja Leili Poopuu akvarellide näitus „Kevadest sügiseni“ (avatud 29. oktoobrini); päevakeskuse fotoringi näitus „Möödunud suve värvid“ (alates
1. novembrist).
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SAAREMAA SUURIM KODUMASINATE KAUPLUS

RINGTEE ÄRIKESKUSES!

Suurim
valik kaupa
KOHAPEAL
olemas
• 120 erinevat külmikut,
• 70 telerit,
• 60 pesumasinat...
• ...ja kõik muu kodus vajalik

E-R 10.00 – 18.00
L 10.00 – 15.00

Ringtee Ärikeskus:
Kalevi 26, Kuressaare

Tel 554 7890

www.electro.ee

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

