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Jaanus Tamkivi: Ei saa nimetada vaid
ühte teemat, mis vallale kõige olulisem
Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus
Tamkivi, mis on kõige pakilisem või suurem probleem Saaremaa vallas, mis vajab
lahendamist?
Omavalitsuse poolt korraldatavate valdkondade ring on teatavasti väga lai. Lühidalt
öeldes – praktikas kõik, mis ei ole erasektori
poolt tehtav, on omavalitsuse ja riigi korraldada. Seetõttu oleks üsna lihtsustatud nimetada vaid ühte teemat, mis oleks Saaremaa
vallale just see kõige olulisem. Ja õnneks otsest „tulekahju“ ka ei ole meil üheski valdkonnas.
Suures vallas peab volikogu vaade olema
strateegilist laadi ja kindlasti on selleks Saaremaa edasise arengu teemad. Ehk siis – milline saab olema saare tulevik ja kuidas olla
konkurentsis edukas teiste omavalitsustega
nii Eesti Vabariigis kui ka piiri taga.
Meil on vallas praegu pooleli uue üldplaneeringu koostamine ja sellega on vaja asjalikult ja tempokalt edasi liikuda. Üldplaneeringuga kokku lepitud raamistik on see, mis
määrab aastateks ruumilise arengu Saaremaa
vallas.
Koalitsioonilepingus on kirjas, et kolm
partnerit (valimisliit Terve Saaremaa,
Reformierakond ja Keskerakond) on
motiveeritud Saaremaa valla igakülgsest
arendamisest, pannes rõhku valla kõigi
piirkondade kaasamisele. Kuidas plaanite
maapiirkondi kaasata ja kas on kavas anda
piirkondadele ka suuremat otsustusõigust?
Suures omavalitsuses on oluline, et nn
kogukondlikud kogud valla erinevates
piirkondades oleksid tegusad ja töövõimelised. Selles valdkonnas on meil teha veel
palju. Terviklikku pilti vaadates on olukord
üsna ebaühtlane. Meil on vastavad kogud eri
nimega (nt kogukonna- ja osavallakogud)
ja lisaks on need koostatud kolme erineva
põhimõtte (poliitilise, asustuste ja huvigruppide) alusel. Selline olukord kindlasti kohalike kogude rolli suurendamisele valla juhtimisel kasuks ei tule.
Saaremaa valla viienda toimimise aasta
jooksul peaksime juba suutma kokku leppida kohalikes kogudes, mis on nimetatud
ja koostatud ühtsete reeglite alusel. Seejärel
tekiks ka võimalus suurema otsustusõiguse
suunamisele nendesse kogudesse.
Samuti on koalitsioonileppes kirjas, et toe-

tate koostöös riigiga Saaremaal töökohtade loomist ja maaettevõtlust. Kuidas seda
ellu viia?
Ükski kohalik omavalitsus ise ettevõtlusega ju ei tegele, küll aga saab omavalitsus
teha tööd selles suunas, et oma võimaluste
piires luua soodsaid tingimusi ettevõtete tegutsemiseks ja lisaks nende toomiseks valda.
Ettevõtted on juba need, kes loovad lisandväärtust ja tekitavad ka uusi töökohti.
Valla võimalused seda protsessi toetada ja
soodsalt mõjutada on näiteks ruumilise planeerimise kaudu luua võimalusi ettevõtete
loomiseks ja arenguks, heade ühenduste ja
korras teede võrgu kaudu luua eeldused ettevõtluseks, atraktiivse elukeskkonna kujundamisega tuua noored pered mõttele luua oma
kodu Saaremaale ja saada siit ka sobilikku
tööd ning sissetulekut, kiire interneti võrgustiku arendamisega anda võimalus töötada
saarel nn uue majandusega tegelevatele inimestele. Nii et võimalusi on.
Kavatsete seista ka saarlaste huvide eest
praami- ja lennuühenduste parendamisel.
Mis võiks olla nelja aastaga selles valdkonnas saavutatud?
Nii parvlaeva- kui ka lennuühendust saarega korraldab ju tegelikult riik majandusministeeriumi kaudu. Valla võimalus on olla
vastavate otsuste kujundamise juures kohalike inimeste esindajana. Siiani on see tegevus ka vilja kandnud. Parvlaevade ühendus
mandriga toimib pigem hästi ja juba mõnda aega lendab õhuliinil Tallinnasse suurem
ning mugavam lennuk. Aga sellega ei ole
areng loomulikult veel lõppenud. On väga
konkreetsed eesmärgid. Vähemalt aastaks
2024 peaks lisanduma uus täiendav parvlaev,
mis aitaks edukalt lahendada tippkoormusi.
Kasvanud nõudluse rahuldamiseks tuleks
tihendada ka lennugraafikut pealinnaga ja
uue arenguna tekitada mõni uus lennuliin ka
Kuressaarest lääne suunas.
Kas edasi võiks liikuda ka sillatemaatikaga?
Jõudmaks lõppude lõpuks otsusele, kas püsiühendus Muhu ja mandri vahele tulevikus
tuleb või mitte, on riik algatanud eriplaneeringu protsessi. Paljud küsivad, milleks seda
uuringut jälle vaja on, on juba tehtud neid
küll. Eriplaneering on seadusandlikult ja juriidiliselt täpselt paika pandud tööriist jõudmaks otsusele, mis on siis ka lõplik ja kindel.

Tuleb või ei tule. Protsess on põhjalik ja seetõttu ka aeganõudev. Kinnitatud ajagraafiku
alusel jõutakse lõpptulemuseni aastaks 2028.
Kindlasti olete aga märganud, et Muhu
kogukond oma liidrite eestvedamisel on võtnud selge suundumuse olla püsiühenduse
arendamise vastu ja kui see seisukoht veelgi
süveneb, siis vägisi ju loomulikult seda ühendust meile keegi rajama ei hakka. Olen seetõttu isiklikult selles küsimuses mõõdukast
optimistist muutumas ootusärevaks pessimistiks.
Koalitsioonileppes on kirjas ka kavatsus
suurendada Kuressaare linnapea esindusrolli. Mil moel seda teha saaks?
Kahtluseta on Saaremaa valla keskus
Kuressaare. Linn, mille ajalugu on pikk
ja mis sai oma linnaõigused juba aastal
1563. Nelja aasta taguse haldusreformiga aga
kõik saare omavalitsused ühinesid ja Kuressaare jätkab edasi ikka linnana suure valla
koosseisus. Ühinemislepingu järgselt täidab
vallavanem vastavatel üritustel ja esindamise
vajaduse korral ka Kuressaare linnapea ülesandeid. Eks see koalitsioonilepingu punkt
tähendabki, et seda tuleb siis ka sisuliselt teha
nii, et see on kõigile arusaadav ja mõistetav,
ning pöörata sellele ka rohkem tähelepanu.
Valimiste eel sai lugeda ka valimisprogramme, kus lubati Kuressaare linnapea
ametikoht taastada ja lisaks ka veel raad paika panna. Need lubadused aga on sinnani
kõik väga ilusad, kuni tulevad eelarve arutelud.
Loe ka intervjuud vallavanem
Madis Kallasega lk 2.
Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas
tööd.
Fotol I rida (vasakult) Liilia Eensaar, Tiina Luks,
Kristi Sillart, Jaanus Tamkivi, Kristiina Maripuu,
Marili Niits, Mare Kirr.
II rida Urmas Lehtsalu, Urve Tiidus, Ly Kallas,
Terje Nepper, Kairit Lindmäe, Angela Siinor,
Anti Toplaan, Paap Uspenski.
III rida Heiki Hanso, Boris Lehtjärv, Koit Kelder,
Harry Raudvere, Rauno Rahnel, Kristjan Moora,
Mart Maastik.
IV rida Andrus Raun, Mihkel Undrest, Anti Leedu, Jaen Teär, Kaido Kaasik, Aare Rüütel.
Pildilt puuduvad Aivar Aru, Daniel Mereäär ja
Urmas Randma. FOTO: Andi Roost

26. novembril toimunud istungil valis vallavolikogu Saaremaa vallavanemaks Madis Kallase
(valimisliit Terve Saaremaa). Lisaks nimetas volikogu vallavalitsuse liikmetena ametisse neli abivallavanemat: Koit Voojärv (Eesti Reformierakond;
vastutusvaldkondadeks kultuur, sport, turism,
turundus ja teenuskeskused), Liis Juulik (VL Terve
Saaremaa; arendus, kommunikatsioon, järelevalve,
tugiteenused), Maire Käärid (Eesti Keskerakond;
haridus, noorsootöö, sotsiaalvaldkond), Mikk
Tuisk (VL Terve Saaremaa; ehitus, planeerimine,
majandus, haldus, keskkond).
Madis Kallase poolt hääletas 17 volikogu liiget.
Samuti vallavanema kandidaadiks esitatud Koit
Kelder (Erakond Eesti 200) sai 13 häält.
Tulenevalt sellest, et Madis Kallas valiti vallavanemaks ning Mikk Tuisk ja Koit Voojärv
kinnitati vallavalitsuse liikmeteks, peatas Saaremaa
valla valimiskomisjon nende volitused volikogu
liikmena. Vallavolikogu liikmeteks nimetati Marili
Niits (VL Terve Saaremaa), Heiki Hanso (VL Terve
Saaremaa) ja Andrus Raun (Reformierakond).
Vallavolikogu otsusega registreeriti viis fraktsiooni: valimisliidu Terve Saaremaa fraktsioon
(esimees Liilia Eensaar, aseesimees Marili Niits),
Eesti Reformierakonna fraktsioon (esimees Tiina
Luks, aseesimees Kristi Sillart), Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon (esimees Kristjan
Moora, aseesimees Rauno Rahnel), Isamaa Erakonna fraktsioon (esimees Mart Maastik, aseesimees Kaido Kaasik), Eesti Keskerakonna fraktsioon (esimees Mihkel Undrest, aseesimees Aivar
Aru). Vastavalt Saaremaa Vallavolikogu töökorrale
võivad volikogu fraktsiooni moodustada vähemalt
kolm volikogu liiget, kes on valitud sama erakonna
või valimisliidu nimekirjas. Erakond Eesti 200 on
Saaremaa Vallavolikogus esindatud kahe liikmega.
Istungil kinnitas volikogu ka alatiste komisjonide
koosseisud ja valis komisjonide juhid. Senise kümne asemel on Saaremaa Vallavolikogul edaspidi
kaheksa komisjoni: haridus- ja noorsootöökomisjon (esimees Ly Kallas, aseesimees Urmas Lehtsalu,
kokku 14 liiget), kultuuri- ja spordikomisjon (esimees Boris Lehtjärv, aseesimees Jaen Teär, kokku
13 liiget), Kuressaare linnakodaniku komisjon (esimees Urve Tiidus, aseesimees Anti Toplaan, kokku
14 liiget), piirkondliku arengu komisjon (esimees
Kristiina Maripuu, aseesimees Kristjan Moora, kokku 14 liiget), planeeringu- ja keskkonnakomisjon (esimees Mihkel Undrest, aseesimees
Paap Uspenski, kokku 13 liiget), rahandus- ja
majanduskomisjon (esimees Andrus Raun, aseesimees Terje Nepper, kokku 13 liiget), sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon (esimees Kairit Lindmäe, aseesimees Aare Rüütel, kokku 13 liiget), revisjonikomisjon (esimees Harry Raudvere, aseesimees
Aivar Aru, kokku 6 liiget).
Saaremaa Vallavolikogu palgalise esimehe töötasuks kinnitas volikogu 4000 eurot kuus ja aseesimehele makstakse hüvitist volikogu töös osalemise
eest 600 eurot kuus. Volikogu komisjoni esimehe
ja fraktsiooni esimehe tasu on 250 eurot ning
volikogu liikmel 120 eurot kuus. Volikogu komisjoni liikmele makstakse 25 eurot ja revisjonikomisjoni liikmele 35 eurot komisjoni koosolekul
osalemise eest.
Osavalla- ja kogukonnakogu esimehe tasuks kinnitas volikogu 120 eurot ning osavalla- ja kogukonnakogu liikme koosolekul osalemise tasuks 25
eurot.
Saaremaa vallavanema töötasu suuruseks määras
volikogu 4400 eurot ja abivallavanema töötasuks
3600 eurot kuus. Viiele vallavalitsuse liikmele, kelle
volitused lõppesid, makstakse kahe kuu ametipalga
ulatuses ehk 5800 eurot hüvitist.
Va l l avol i ko g u j ärg m i n e i stu ng toi mu b
16. detsembril.
Anu Vares
arendus- ja kommunikatsiooninõunik
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Esitagem kandidaate
tunnustamiseks
Saaremaa vallavalitsus ootab ettepanekuid maakonna teenete- ja vapimärkidele, samuti valla aasta inimese ja aasta teo tiitlile.
Saare maakonna vapimärk antakse isikule maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate
saavutuste eest. Maakonna teenetemärk antakse
isikule maakonnale osutatud teenete või saavutuse
tunnustamiseks.
Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitel antakse aasta jooksul oma tegevusega valla heaks silma
paistnud isikutele või tunnustatakse vallale olulise
tähtsusega ettevõtmisi.
Vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks moodustatakse Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla esindajatest
komisjon. Aasta inimese ja aasta teo tiitli andmise
otsustab Saaremaa valla volikogu eestseisus.
Ettepanekuid teenetemärkidele, vapimärkidele,
aasta inimese ja aasta teo tiitlile oodatakse 15. jaanuariks 2022 Saaremaa vallavalitsuse aadressil Lossi
1, 93819 Kuressaare või elektrooniliselt raekoda@
saaremaavald.ee.
Teenetemärgid, vapimärgid ja tiitlid annavad üle
Saaremaa vallavolikogu esimees ja vallavanem valla
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul
üritusel.
Täpsem info kandidaatide esitamise kohta www.
bit.ly/tunnustused-2021
Saaremaa Teataja

„500 kodu tuleohutuks 2021“
projekt Saaremaal on lõppenud
Päästeameti üle-eestilise projekti „500 kodu tuleohutuks“ eesmärk on toimetulekuraskustes leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada koostöös omavalitsustega.
Ruhnu vald sai projekti raames toetust 1964,80
eurot, valla omaosalus oli 214,8 eurot. Selle rahaga
aidati kahte majapidamist. Tehti korstnapitsid kõrgemaks ja nõuetekohaseks, paigaldati katuseredelid
ning parandati ühe maja küttekollet. Samuti soetati
ühele inimesele tulekindlate voodilinade komplekt.
Muhu vald sai toetusena 4000 eurot, millele lisandus valla panus 284 eurot. Muhus korrastati ühe
eluaseme amortiseerunud elektrisüsteem, tehti viimistlustöid ning paigaldati suitsu- ja vinguandurid.
Saaremaa vald sai programmi käigus toetust
16 000 eurot, vald ise panustas 6072,23 eurot. Aidati
viit peret erinevates Saaremaa valla piirkondades.
Lammutati vanad korstnad ja küttekolded, rajati
uued, üks kodu sai uue elektripaigaldise, üks kodu
õhksoojuspumba.
Aitäh Päästeametile eraldatud toetuse ja suurepärase koostöö eest projekti elluviimisel! Suur tänu
ka kõikidele headele koostööpartneritele, kes aitasid
projekti ellu viia.
Riina Allik
Saaremaa vallavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist

Veel on võimalik tasuta ära anda
aia- ja haljastusjäätmeid
Saaremaa vallavalitsus teavitab, et jätkuvalt on võimalik tasuta ära anda valla kodumajapidamistes
tekkinud aia- ja haljastusjäätmeid. Aia- ja haljastusjäätmeid (lehed, õunad, taimevarred jms) saab
tasuta üle anda osaühingus Sikassaare Vanametall
(aadressil Metalli, Sikassaare küla). Jäätmeid saab
üle anda kuni 13. detsembrini või kuni ette antud
mahu täitumiseni (100 tonni). Tänaseks on ära toodud u 24 tonni ulatuses jäätmeid. Ühe leibkonna
kohta võetakse tasuta vastu kuni 500 kg aia- ja
haljastusjäätmeid.
Täiendav info: Katrin Koppel (katrin.koppel@saaremaavald.ee, tel 452 5086), OÜ Sikassaare Vanametall (tel 5566 9921)

Pärsama hooldekodu ventilatsioonisüsteem tehakse korda
4. oktoobril avas Riigi Tugiteenuste Keskus meetme
„Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste
leviku tõkestamiseks“. Saaremaa vallavalitsus esitas
samal päeval toetuse saamiseks projekti Pärsama
hooldekodu ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ning 19. novembril võeti vastu positiivne
rahastusotsus.
Riik toetab ventilatsioonisüsteemi (toetussumma
aluseks on hooldekodu kohtade arv) rajamist 55 000
euroga, puudujääva osa maksab vallavalitsus.
Valla 2021. aasta eelarves oli Pärsama hooldekodu ventilatsioonitööde projekteerimiseks ette
nähtud 27 000 ja 2022. aasta eelarvestrateegias
180 000 eurot.
Virge Pihel
energiamajanduse nõunik

Vallavanem Madis Kallas (keskel) koos abivallavanematega (vasakult): Koit Voojärv (kultuur, sport, turism, turundus ja teenuskeskused), Maire Käärid
(haridus, noorsootöö, sotsiaalvaldkond), Liis Juulik (arendus, kommunikatsioon, järelevalve, tugiteenused) ja Mikk Tuisk (ehitus, planeerimine, majandus,
haldus, keskkond).
Mikk Tuisk oli seni Saaremaa vallavanem ning enne seda majandus- ja haldusosakonna juhataja, Liis Juulik vallasekretär ja Maire Käärid keskkonnaosakonna
keskkonnataristu peaspetsialist. Koit Voojärv oli Saaremaa vallavolikogu liige (2018–2021) ja Metra AP OÜ teeninduse juht (2002–2021).
Madis Kallas oli enne taas vallavanemaks valimist Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi projektijuht. FOTO: Andi Roost

Madis Kallas: Saaremaa tulevik sõltub
töökohtadest ja kaugtöö võimalustest

Vallavanem Madis Kallas, oled olnud
Saaremaa juhtimisest eemal 1,5 aastat.
Mis on selle ajaga Saaremaal muutunud ja
kas uuesti valda juhtima hakates on kavas
midagi senisest teistmoodi teha?
Õige oleks öelda, et kogu maailm on
COVID-19 viiruse ajal muutunud ja kahjuks
ei ole jäänud sellest puutumata ka Saaremaa.
See ongi suurim erinevus, mis perioodi
2017–2020 ja 2021. aastat eristab.
Kindlasti on plaanis teatud muudatusi
teha ning seda just sellest lähtuvalt, et enam
me ei ole äsja tööd alustav uus vald, vaid
juba nelja-aastase ajalooga ning need aastad on näidanud, millele tasuks veel rohkem
rõhku panna.
Mis on kõige pakilisem probleem, millele
tuleb lahendus leida?
Minu hinnangul sellist ühte ja kõiki teisi valdkondi varju jätvat probleemi ei ole.
On palju väljakutseid, nagu vallavalitsuse
teenistujate ja hallatavate asutuste palkade
küsimused ning laiemalt töötajate motiveerimis- ja arenguprogrammid.
Samuti peab aktiivselt edasi tegelema
sellega, et kiire internet oleks tagatud igas
Saaremaa piirkonnas, et tööealised inimesed
sooviksid meie saarele üha rohkem päriseks
tulla. Saaremaa tugev tulevik sõltub sellest,
kui palju on meil töökohti või kui head on
kaugtöö tegemise võimalused kõikjal üle
Saaremaa.
Uues vallavalitsuses on senise viie asemel
neli abivallavanemat. Mis hakkab töökorralduses teisiti olema? Kas midagi
muutub ka peale valdkondade ümberkorraldamise, näiteks avalike teenuste
valiku osas?
Peamised muudatused seisavad ees vallavalitsuse töökorralduslikes küsimustes.
Kindlasti oli esimene neli aastat see aeg, kus

pidi väga palju asju käima lükkama ja vallavalitsuse toimimiseks vajalikke protsesse
välja töötama.
Nüüd peab hakkama igapäevane juhtimine üha suuremas mahus liikuma osakondade tasandile ning vallavalitsus peab olema
rohkem strateegiliste küsimuste suunaja ja
tänase koalitsiooni valitud eesmärkide korralduslikule tasandile tooja. Samas ei ole
valla süsteemis valdkonda, kus me ei saaks
kogu protsessi Saaremaa inimesele veel
paremaks teha.

Kuidas on koalitsiooni osapooled rahul teenuskeskuste senise rolliga? Koalitsioonilepingus on kirjas, et jätkate teenuskeskuste arendamist. Kuidas plaanite seda teha?
Meie soov on, et igas Saaremaa piirkonnas peab vald olema vallavalitsuse teenistuja
kaudu esindatud. Selle oleme seni taganud,
aga peamine probleem on teenuskeskustele
pandud rollide ja ootuste üldsõnalisus ning
teisalt nende õiguste sõnastamine.
Plaanis on teenuskeskuste ning osavallaja kogukonnakogude temaatika vaadata üle
tervikuna, koostöös volikogu vastava komisjoniga, ning 2022. aasta suveks teha konkreetsed ettepanekud muudatusteks.
Kas koolivõrgus on kavas teha muudatusi?
Näiteks sulgeda või liita haridusasutusi?
Meie kohustus on hoida võimalikult
kodulähedane koolivõrk Saaremaal elujõulisena ka järgmised neli aastat. Samas me kõik
teame, et koolide tulevik sõltub õpilastest
ning selles osas võib tulla ette teatud muudatusi, kuid seda vaid juhul, kui lihtsalt ei ole
enam lapsi, keda õpetada.
Aga vallavanemana kinnitan, et piirkond
saab olla aastaringselt elujõuline vaid koos
kooli ja lasteaiaga ehk võimalikud kärped
või liitmised tulevad lauale vaid siis, kui kõik
teised lahendused on ennast ammendanud.

Koalitsioonileppes on kirjas arendada
ühis-, nõude- ja sotsiaaltransporti. Kuidas
parandada Saaremaa kaugemate nurkade
inimeste liikumisvõimalusi? Kas nõudepõhise transpordiga on plaanis katta kogu
Saaremaa, sarnaselt Torgu, Salme, Kärla ja
Lümanda piirkondadele?
Vastavasisulised arutelud on juba ka
nõudepõhise transpordi arendajatega
toimunud ja meie soov on iseenesest lihtne
– kõik, mis aitab parandada Saaremaa kaugemate nurkade inimeste liikumisvõimalusi,
peab olema meie prioriteediks. Senine tagasiside nõudepõhisele transpordile on olnud
positiivne ja see on paljude inimeste liikumisvõimalusi avardanud. Praegu on veel
vara öelda, kas ja kui jah, siis millal see võiks
laieneda üle Saaremaa.
Samuti on leppes kirjas jätkata Kuressaarde mitmeotstarbelise (kultuuri)keskuse
kavandamist. Milline sihtrühm sellisest
keskusest enim puudust tunneb?
Mitmeotstarbelise keskuse järele tunnevad puudust kõik sihtrühmad, kes vajavad
hea akustikaga ning tänapäevastele tingimustele vastavat avarat saali vähemalt 500
inimesele. Samas ei tohi unustada, et soovides kõigi sihtgruppide vajaduse lahendada
ära ühe hoone baasil, võime lõpuks saada
tulemuse, mis kokkuvõttes ei anna loodetud
tasemehüpet kellelegi.
Sellepärast tuleb kaardistada veel täpsemalt kõigi ootused ja kriteeriumid planeeritavale keskusele ning alles siis saab arutada edasi, kuhu seda planeerida ja milliseid
vahendeid selleks on võimalik kasutada.
Oleme selles protsessis alles teekonna
alguses, aga kõige olulisem on, et oleme
hakanud sellega liikuma ning nüüd sõltub
kõik vaid seotud osapoolte koostööst.

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru toetused on jagatud
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
2021. aasta sügisvooru esitati Saare maakonnas tähtaegselt 33 taotlust. 12 taotlust
esitati meetmesse kogukonna areng ning
21 taotlust meetmesse investeeringud ja
kogukonnateenuste arendamine. Taotlusi
hindas maakondlik hindamiskomisjon etteantud kriteeriumite alusel. Keskmiste hindepunktide alusel moodustus projektitaotluste
pingerida, millest taotlusvooru eelarvelisi
vahendeid jagus kümne projekti täielikuks
toetamiseks ja ühe projekti osaliseks toetamiseks. Kokku toetati sügisvoorus projekte
30 900,43 euroga.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi tegevusi rahastatakse
riigieelarvest „Regionaalpoliitika programm
2021–2024“ vahenditest, aidates saavutada selle üldeesmärki – inimestel on kõikjal Eestis kättesaadavad tasuvad töökohad,
kvaliteetsed teenused ja meeldiv elukesk-

kond. Saaremaa vald viib programmi eesmärke ellu maakonnas ühiselt täidetava
ülesandena.
Anu Teppan
arenduse peaspetsialist
2021. aasta sügisvoorus toetuse saanud
taotlejad, projektid ja toetussummad:
Mittetulundusühingu Saaremaa Rahvakultuuriselts projekt „Saare maakonna 47.
tantsupeo TUULES korraldamine“, toetussumma 1624 €;
MTÜ Ida-Saare Motoklubi projekt „Noored
motosportlased varju alla!“, toetussumma
2741,69 €;
MTÜ Matkaklubi Tõll ja Piret projekt
„Matkatee „Saaremaa Süda“ tähistamine“,
toetussumma 1614,60 €;
MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts projekt
„Austades kodukandi loodust ja ajalugu“,
toetussumma 1400,40 €;

MTÜ Valjala noorte tehnikaklubi projekt „Treeningvahendite soetamine Kiiretele
Putukatele“, toetussumma 4000 €;
MTÜ Pidula Selts projekt „Kogukonna
pärandile tuul tiibadesse 5“, toetussumma
3747,60 €;
MTÜ Spordiklubi Kärla projekt „Kärla
mänguväljaku täiendamine“, toetussumma
4000 €;
MTÜ Pöide Spordiselts projekt „Pöide
piirkonna suusalaenutus“, toetussumma
3999,90 €;
Kõiguste Lahe Kogukond MTÜ projekt
„Ohutu meri – purjekaga Köiguste Marina“,
toetussumma 2887,26 €;
MTÜ Muhu Pärandikool projekt „Muhu
Pärandikooli õpitubade energiatõhususe
parandamine“, toetussumma 3996 €;
MTÜ ÕPITUBA projekt „Muhu loodusraja varustamine kuivkäimlaga“, toetussumma 888,98 € (osaline toetamine).
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KÜSIMUS
Mis on ühendasutus
Saaremaa Toetava
Hariduse Keskus?

Konverentsi arutelupaneelis keskenduti moderaator Johannes Tralla juhtimisel Saaremaa võimalustele meretuuleenergia arendamisel. Paneelis osalesid (vasakult paremale)
Saare Wind Energy juhatuse liige Kuido Kartau, TalTechi Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse juhataja Kristjan Tabri, sellal veel Saaremaa vallavanema ametis Mikk Tuisk,
Sunly nõukogu esimees Martin Kruus, EASi Välisinvesteeringute keskuse äriarendusjuht Raido Lember, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar ja Johannes Tralla. Arengukonverents on järelvaadatav lehel konverents.saaremaavald.ee. FOTO: Irina Mägi

Saaremaa võimalused avameretööstuse
arendamisel: kompetentsikeskus Kuressaare
kolledžisse, teenindussadamaks Roomassaare

25. novembril toimunud Saare maakonna
arengukonverentsil jäi
kõlama veendumus, et
parimad eeldused avameretööstuse arenguks
Rainer Paenurk
SA Saare
on Saaremaal ning siia
Arenduskeskus
juhatuse liige
peaks jääma ka suurim kasu. Tuuleparkide
hooldussadamaks peaks saama
Roomassaare ja avameretööstuse
kompetentsikeskusek s TalTechi
Kuressaare kolledž.
Avamere tuuleparkide rajamine on Eesti energiasõltumatuse tagamiseks ja taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks vältimatu – selles on tänaseks
üldine üksmeel. Muu hulgas on vesinikutootmise efektiivseim viis elektrolüüs läbi tuuleenergia
ning elektrihinna stabiliseerimiseks on kandev
roll just tuuleenergia uutel tootmisvõimsustel.
Rääkimata võimalustest avamere kala- ja vetikakasvatuses, mille kooslahendused tuuleparkidega
mujal maailmas edukalt toimivad.
Eesti merealade planeeringu kohaselt on avameretuuleparkide rajamiseks kõige perspektiivikamad alad Saaremaa ümbruses. See toob
kaasa energiatootmise raskuskeskme liikumise
Ida-Eestist läänerannikule. Enim puudutab see
Saaremaa ettevõtteid ja kogukondi.
Uued ärivõimalused ja töökohad
Avameretööstuse areng loob uusi ärivõimalusi ja
töökohti, tõstab ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ning annab täiendavaid võimalusi
kogukondadele. Võtmeküsimuseks on, mil määral tekib ja jääb avameretuuleparkidega seonduv
äri Eestisse ehk kuidas võtta tekkivatest võimalustest maksimaalne kasu?
Avameretööstuse arengu kulg ja võimalik panus piirkonna majandusse on Skandinaaviast
teada. Tuuleparkide tekkega seotud väärtusahel
ja töökohad koonduvad tuuleparkide hooldussadamate ümber ja see, kui suur osa tuulepargiäri
tulust kohalikku majandusse jääb, sõltub kohalike
inimeste ja ettevõtete valmidusest töid vastu võtta
ning teenuseid pakkuda. Mida keerulisemaid töid
suudame vastu võtta, seda suuremat rikkust suudame luua ja kohapeale jätta.
Tuuleparkide arendajate vaatenurgast eelistatakse hooldussadamatena neid, mis asuvad tuuleparkidele võimalikult lähedal, kus on tagahoovis
linnakeskkond koos teenuste, sidustööstuse ning
kompetentsidega. Nii Saaremaa lääneranniku kui
ka Liivi lahe tuulepargialade nõudmisi rahuldavaid, piisavalt lähedal asuvaid sobilikke hooldussadamakohti on kaks – Roomassaare Eestis ja
Ventspils Lätis. Kumb pakub paremaid tingimusi,
sobilikumaid eeldusi, teenuseid ja tööstust, see
võidab. Otsustusõigust on meil siinkohal roh-

kem, kui meretuuleparkide liitumispunktid asuvad meie rannikul.
Roomassaare – arendamisjärgus tööstusala
Roomassaare kasuks räägib arendamisjärgus
tööstusala, infrastruktuuri ja teenuste lähedus
Kuressaares. Muu hulgas Kuressaare Ametikool, TalTechi Kuressaare kolledž ja Väikelaevaehituse kompetentsikeskus, kus on olemas avameretööstusega seotud teadus-arendusteenused
ja inseneriõppekavad, laevaehitusettevõtete kontsentratsioon, komposiidi-, metalli- ja elektroonikatööstus.
Puudu on veel vaid tuuleparkide võrku liitmiseks vajalik 330 kv võrguinfra, mille eriplaneeringu algatamise taotluse on üks tuulepargiarendaja
juba sisse andnud ja mida meie siin Saaremaal
igati toetama peaksime. Kui anname ära mere
ilma ühendusteta Saaremaal, pole meil võita
suurt midagi.
Seega, kui soovime, et avameretuuleparkidega seonduv äri jääks võimalikult suures mahus
Eestisse ja saaksime alustada selleks vajalikke
ettevalmistusi, on juba vaja teha olulisi strateegilisi valikuid ja kaasnevaid otsuseid. Tuleb määratleda hooldussadam, milleks tänastel tingimustel on sobivaim Roomassaare ning kompetents
ja väljaõppekeskus tuleb koondada Kuressaarde, kus kolledži näol on juba avameretööstusespetsiifilist oskusteavet. Kui need olulised otsused
tehtud, on võimalik alustada sadamainvesteeringuid ja õppekavade arendamist.
Taastuvenergia eesmärgid tuleb 2030. aastaks
täita, Saaremaal paikneb selleks peamine ressurss
ja eeldused, mistõttu on igati loogiline, et Saaremaa ettevõtluskeskkond ja siinne kogukond
sellest kõigest ka enim kasu saab. Peame mõistma,

et meretuuleparkide ehitamine ja hooldamine on
rahvusvaheline äri, milles valitseb rahvusvaheline
konkurents. Eesti peab siin leidma endale parima konkurentsieelise, milleks parimad eeldused
paiknevad Saaremaal.
Siin on juba praegu ettevõtted, kes avameretööstusesse panustavad – Incap Electronics
Estonia OÜ sõlmis lepingu maailma juhtiva
laevaakude tootjaga, Baltic Workboats AS on ehitanud katamaraane tuuleparkide teenindamiseks,
Ösel Offshore OÜ kavandab avamere kalakasvatusi, mis sobiksid suurepäraselt meretuuleparkide alla, lisaks Sigma Polymer Group AB ja Ionix
Systems OÜ. Saaremaal tehakse maailmatasemel
innovatsiooni ja mõistlik on juurde luua sinna,
kus midagi ees olemas.
Energiasõltumatu rohesaar – müügiargument
Saaremaa läänerannikule rajatava meretuulepargi võrku liitmisel meil paikneva liitumispunkti kaudu oleme realiseerinud energiasõltumatu
rohesaare eesmärgi, mille poole paljud püüdlevad. See on tugev rahvusvaheline müügiargument tegevusvaldkonnast sõltumata. Kogu
meie avalik ja erasektor oleks kohe roheenergial
baseeruv, mis avab uued turud ja uksed meie
tootmisettevõtetele, võimendab jätkusuutlikku
turismi ja meelitab siia uusi investeeringuid koos
uute ärimudelite rakendamisega, kuhu tekivad
kõrgemalt tasustatud töökohad.
Äsjane EMOR-i uuring kinnitab, et üle 70%
Eesti elanikest pooldab meretuuleparkide rajamist, investoritel on olemas valmidus ja tahe ning
praegusajal üks Eesti ettevõtlikumaid piirkondi
oma madala keskmise palga ja haridustasemega
vajab muutust.

Tänase Saaremaa
Toetava Hariduse
Keskuse (endise
Kallemäe Kooli)
ülevõtmise käigus
Saaremaa valla
haldusesse (eelnevalt oli Haridus- ja
Kaire Kiil
Teadusministeeriuühendasutuse
mi haldusalas) toiSaaremaa Toemunud aruteludes
tava Hariduse
Keskuse direktor tõdeti, et lisaks nimetatud asutusele
tegelevad tuge vajavate lastega vallas paljud erinevad
asutused, sh Kuressaare Perekodu
ning Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus. Arutelude
Meelis Kaubi
tulemusena jõuti
haridusnõunik
erinevate osapooltega konsensusele,
et laste abistamisel ja toetamisel on
vajalik süsteemne lähenemine.
Selle tulemusena otsustas Saaremaa
Vallavolikogu 26. märtsil 2021 ühendada üheks asutuseks senised kolm
iseseisvat hallatavat asutust. Selleks
liideti Saaremaa Toetava Hariduse
Keskusega Kuressaare Perekodu ning
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus.
Loodud uus ühendasutus alustab tööd
1. jaanuarist 2022.
Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eesmärk on olla oskusteabekeskus Saaremaa valla lastele, õpilastele,
lapsevanematele, õpetajatele ja koostööpartneritele. Oskusteabekeskus
toetab õppijate arengut isiksuse, tööja ühiskonnaelus vajalike teadmiste,
oskuste ja hoiakute ning valmisolekute kujundamisel, kasutades selleks
kompleksselt nii haridus-, sotsiaalkui ka tervishoiuvaldkonna tuge. Asutuse töö jaotub kolme osakonna vahel,
milleks on õppe-, haridustugiteenuste
ja sotsiaalteenuste osakond.
Nii nagu ühinemine võimaldab
tõhustada haridustugiteenuste ja
rehabilitatsioonispetsialistide ühistööd, luuakse võimalus ka ruumide ristkasutamiseks, mis omakorda
säästab raha ruumide rendikuludelt.
Esimese sammuna selles suunas alustavad praegu Rootsi tn 7 teenindavad
rehabilitatsioonispetsialistid 1. jaanuarist 2022 tööd aadressil Suur-Põllu
tn 4 ehk Saaremaa Toetava Hariduse
Keskuse Kuressaare õppehoone II
korrusel.
Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse olulisimaiks koostööpartnereiks on
valla teised haridusasutused. Viimast
eelkõige lastele teenuste osutamise
kaudu, kuid sama oluline on ka töötajate toetamine.
Muutused hariduskorralduses,
koolikeskkonnas ja mõttemustrites on
vajalikud, et edasi liikuda. Tuleb läbi
mõelda, millised on olnud senised
probleemid meie laste ja õpilaste toetamisel. Kuidas luua ja kasutada kompetentsust, mis arendab ja areneb ise
koos muutustega? Kuidas lapse ümber
luua ja toetada võrgustikku, et sellest
oleks rohkem kasu?

Tänane hariduspoliitika lähtub
tuge vajavate õpilaste õpetamisel
kaasava hariduse põhimõttest.
Viimase kohaselt õpivad tuge
vajavad õpilased üldjuhul kodulähedases koolis, kus erinevate
spetsialistide koostöös võimaldatakse neile võimetekohane õpe
ning vajalik tugi.
Meie ühine eesmärk saab olla, et Saaremaa vallas oleks kõigile, sealhulgas
erivajadustega lastele ja õpilastele, tagatud nende individuaalseid vajadusi
arvestavad võimalused ning tingimused hariduse omandamiseks.
Soovime meile kõigile edu ja jaksu
meie laste ja perede toetamisel ning
loodame meeldivale koostööle!
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ARVAMUS
Oluline on tõsta osavalla- ja
kogukonnakogude tähtsust

Ü

sna pea tuleb kokku uus
Orissaare osavallakogu, mille
moodustamise alused panime paika mitmed kuud tagasi mõttega suurendada kohalikku esindatust.
Nii on meie osavallakogus nüüd
viis külade esindajat, kes on valitud
Silvi Teesalu
viiest kandist mitme küla elanike
Saaremaa
poolt. Kahe ettevõtjaga on esinvallavolikogu liige
2017-2021
datud siinkandis tublilt tegutsev
Orissaare osaettevõtluskogukond. Oleme paluvallakogu esimees
nud valida esindaja mittetulundus2017-2021
ühingute poolt, samuti hakkavad
osavallakogus olema inimesed, kes
tunnevad meie piirkonna hariduse, spordi ja kultuuri temaatikat; esindatud on ka valla allasutused ühe
liikmega. Sel suvel valitud Orissaare alevikuvanem on
samuti osavallakogu liige.
Meie piirkonnast on valla volikogus mitmeid tegusaid inimesi, kes saavad loodetavasti olema osavallakogule tubliks toeks volikogu ja valla tasandil.
Tubli ning piirkonnas laialdast ja ka spetsiifilist kogemust omavate inimeste kooslus on just see, mida
vajame. Kõigil osavallakogu liikmetel on selja taga hulk
kohalikke inimesi, kelle töid ja tegemisi valitud esindajad loomulikult teavad nii oma põhitöö kui ka vabatahtliku tegevuse ning ka elukohajärgse külakogukonna kaudu. Nemad toovad osavallakogu ette teemad,
mis lahendamist vajavad. Investeeringute ja arenduste
vajaduste osas saavad asjaga lähedalt kokkupuutuvad
inimesed teha häid ettepanekuid ning neid ka vallale
esitamiseks pädevalt põhjendada.
Ma olen väga lootusrikas uuel põhimõttel kokku
kutsutud osavallakogu osas.
Eelnevad neli aastat on andnud mulle väärtusliku
kogemuse osalemisel poliitikas valla ja ka kodukandi
tasandil. Volikogu töös pean väga oluliseks, et nii volikogu kui ka vallavalitsus pingutasid alles alustava ühtse
Saaremaa valla käimalükkamisega üsna edukalt. Täna
saame öelda, et ettevalmistustöö ning ka rida Saaremaale juba praegu ja ka tulevikus tähtsad ülesanded
said alguse ja arenduse.
Uuel alustaval Saaremaa volikogul ja vallavalitsusel
on, kust edasi minna.
Nuriseda saab – seda on ka tehtud –, et liiga palju
tähelepanu investeeringute osas koondus keskusesse.
Olen siiski seda meelt, et sedalaadi arenguid võis ette
näha. Suuremat rahalist panust nõudvad probleemid
olid Saaremaal aastaid oodanud ning nüüd oli vaja rida
edasilükkamatuid teemasid kohe käsile võtta. Kuressaare kui Saaremaa keskus oli loomulikult see koht,
kuhu Saaremaad puudutavad suuremad investeeringud koondusid. Siiski oli ja on ka minul mõnes osas
kõhklusi, kas mõnda asja just niimoodi oleks pidanud
tegema. Tean aga, et ühinemisleping, mis oli ühinevate
valdade poolt koostatud, oli samuti oluline töödokument, mille alusel tehti investeeringuid Saaremaa maapiirkondadesse.
Orissaare osavallakogu hoidis ühinemislepingul
silma peal Orissaare piirkonna tollaste plaanide osas.
Ajaga muutusid mõned valla prioriteedid ja mitte kõike ühinemislepingus sätestatut ei suudetud ellu viia.
Osavallakogu põhiülesanne on seista oma piirkonna
inimeste ja piirkonna arengute eest. Seda oli neil neljal
aastal üpris raske teha just eelpool nimetatud Kuressaare kui keskuse rolli tõttu. Nüüd, mil üsna suured
investeeringud on kogu Saaremaa huvides kas tehtud
või töös, on uuel valla volikogul ja vallavalitsusel jõudu
laiendada tõhusamat tegevust just maapiirkondades.
Üsna palju olulisi objekte ootab arendamist.
Loomulikult tuleb maapiirkondade lootused ja soovid kaardistada, palju on ootel erinevates arengukavades või siis ettepanekutes, mis pole veel arengukavadesse või ka eelarvestrateegiasse jõudnud. Eelnevatel
aastatel valla korraldatud arutelud ja kohtumised kohtadel on ses osas tänuväärset materjali kogunud.
Heade tulemusteni viib üks tee – koostöö. Just see,
arvan ma, on võtmetähendusega. Me peame arutama, üksteisest aru saama, nägema erinevate maapiirkondade soove ka kohalikust perspektiivist. Siinkohal
on oluline tõsta osavallakogude ja kogukonnakogude tähtsust, sest piirkondade tõhusam areng on kogu
Saaremaa tugevus. Osavallakogu ei tohiks olla vaid
volikogu poolt alla saadetud materjali läbilugeja ja vajadusel heakskiitja. Osavallakogu peab saama piirkonna jaoks oluliste teemade puhul arutelude juures olla
enne, kui vastavad otsused alla tulevad.
Lugesin põhjalikult äsja alla kirjutatud koalitsioonilepingut ning see täidab mind lootusega. Kirjas on
põhimõtted, millega ka mina nõustun. Tähtis on aga,
kuidas me lepingus sätestatut hakkame ellu viima.
Loodan, et üksteist kuulda võttes ja arvestades, kuid
alati silmas pidades Saaremaa elu korraldamise tähtsaimat eesmärki – inimest. Et igal inimesel, olenemata,
kus kandis ta elab, oleks alati mugav ja turvaline minna kooli, huviringi, eakate keskusesse, tööle, tegeleda
spordi ja hobidega.
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Millele kasutati keskkonnasõbraliku omavalitsuse auhinnaraha

S

aaremaa vallale
osaks saanud au
kanda kogu aasta
vältel keskkonnasõbralikema omavalitsuse
tiitlit on ümber saanud
ja järgmistelegi omavalitsustele auhinnad kätte
Bert Holm
jagatud.
keskkonnaAustava nimetusega
osakonna
kaasnes 50 000 eurot aujuhataja
hinnaraha, mille vallavalitsus sai kasutada kolme keskkonnahoiuga
seotud valdkonna edendamiseks. Need olid
koolitusreisi korraldamine omavalitsuse
teenistujatele, keskkonnahoiualased investeeringud ning teavitusürituse korraldamine valla elanikele ja külalistele. Koolitusreisist kirjutasime 2. septembri Saaremaa
Teatajas, mistõttu seekord keskendume ülejäänud kahele tegevusele, mida keskkonnasõbraliku omavalitsuse auhinnast rahastati.

Suurim investeering – rannakarjamaa
Keskkonnahoiualase investeeringu vast
kõige suurema mõju ja mastaabiga ettevõtmine oli ligemale 25 hektari suuruse võpsikusse kasvanud endise rannakarjamaa taastamine valla maadel, Kuressaare lennuvälja
ja Sepamaa lahe vahel.
Padriku asemel sai taastatud traditsioonilise väljanägemisega, üksikute kadakatega
Saaremaale omane kaunis rannamaastik ja
taasavatud maaliline vaade Sepamaa lahele.
Kevadel hakkavad taastatud karjamaal üle
mitme aastakümne taas toimetama veised,
kes karjamaad edaspidi ise avatuna hoiavad. Varasem kogemus näitab, et taastatud
karjamaal on juba järgmisel kevadel oodata
õitsemas ohtralt orhideid ja muid lilli, kes
siiani padriku varjus kuidagi elus suutsid
püsida ja paranenud valgustingimuste tekkimist ootasid. Kiiresti naasevad heas korras rannakarjamaale ka muud sellele oma-

Alates 24. novembrist sõidutab Pihtla piirkonna
lapsi koju ja kooli uus keskkonnasõbralikum buss.
FOTO: Martin Kulderknup

sed loodusväärtused, nagu rändlinnud.
Linnakeskkonda lisandus selle töö tulemusena päris suur tükk kaunist puhkemaastikku, kuhu karjatamishooaja välisel
ajal on oodatud kõik, kellele meeldib looduses aega veeta. Kui veised on karjamaal,
ka siis võib seal liikuda, aga seda tuleks turvalisuse huvides teha kindlasti ilma koerata.
Koolibuss Pihtlas ja prügimaja Sõrves
Keskkonnasõbraliku omavalitsuse auhinnaraha toel said Pihtla piirkonna koolilapsed enda kasutusse tuttuue koolibussi. Vana
koolibuss oli oma aja ära elanud ja auhinnarahast tasuti üks osa uue bussi sissemaksust. Uus koolibuss on vanast ka oluliselt
keskkonnasõbralikum, sest selle kütuseks
on rohegaas. Seega võidavad paremast sõiduvahendist nii bussiga kooli sõitvad õpilased kui ka tänu vähenenud saastamisele
meid ümbritsev keskkond.
Teadupärast üks külastatavamaid kohti Saaremaal on Sõrve säär, mida väisab
ilmselt enamik saare külastajaid ja ka iga

endast lugupidav kohalik käib seal aastapaari tagant uuesti ära. Sellise suure külastuskoormusega kaasnevad kahtlemata
omad rõõmud, aga ka mured, nagu näiteks
prügimajandus sellises suhteliselt kauges ja
tuulises kohas.
Seni oli Sääre jäätmemajandus lahendatud lageda taeva all paiknevate konteineritega, mis ei olnud kõige parem ega töökindlam lahendus. Auhinnaraha toel soetasime
Sõrve sääre taristu juurde ilmastikukindla
ja välimuselt viisaka prügimajakese, kuhu
on võimalik erineva otstarbega konteinerid
paigutada nii, et neid saab mugavalt kasutada, aga samas tuul ja merelinnud ei pääse
neid tuuseldama.
Väärtuslike maastike uuring
Kuna parasjagu käib valla üldplaneeringu
koostamine, mis on aja- ja rahamahukas,
siis osa auhinnarahast kulus Saaremaa valla miljööväärtuslike alade ja väärtuslike
maastike alusuuringule. See analüüs aitab
üldplaneeringu vastava osa eriala ekspertide toel mitme hea sammu võrra edasi ning
kiirendab planeeringu valmimist.
Kindlasti teavad kõik saarlased ja ka paljud meie külalised Kuressaare merepäevi.
Saadud auhinnaraha toel korraldasime
merepäevade raames avalikkusele suunatud teavitusürituse. Selleks oli „Hoia merd“
tegevustelgi tellimine merepäevadele. Tegevustelk oli oma mitmekülgse programmiga
kahel päeval avatud kõikidele merepäevade
külastajatele.
Veelkord suur tänu Keskkonnaministeeriumile ja sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes Saaremaa vallale kõige
keskkonnasõbralikuma omavalitsuse tiitli
omistasid. Saadud preemia aitas valla keskkonnavaldkonda ja sellesse panustavate teenistujate teadmiste kvaliteeti oluliselt edasi
arendada.

Valminud on Aia tänava uuendamise teise etapi projekt
Hea linna toimimise eelduseks on läbimõeldud keskkond, kus kõigil on mugav liikuda.
Harva kohtab praegu Aia tänaval jalutajaid
või jalgrattureid, samuti pole rahul autoga
liiklejad, sest puuduvad parkimiskohad.
Aia tänava uuenduse II etapiga oleme
eelkõige lähtunud soovist muuta linnaline
keskkond kompaktsemaks ja sidusamaks.
Aia tänava aedlinlik miljöö vahetub Kihelkonna maantee poolses osas korterelamute
alaga. Erinevate hoonestustüüpide ühendamiseks ja häiringute vähendamiseks oleme
üleminekuks kavandanud toredama tänavahaljastuse.
Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ on
koostöös vallaga projekteerinud Aia tänava haljastuse vastavalt tänavaruumi kasutusele. Haljastuslahenduse kavandamisel
oli oluline, et lahendus tuleks võimalikult
lihtne ja väljanägemiselt kaunis. Seejuures
eraldab planeeritav haljastus tänavaruumi
vastavalt ruumikasutusvajadustele.
Kergliiklustee äärde on kavandatud istutuskastidesse ilukõrrelised. Haljastatud
kergliiklustee mõjub positiivselt jalakäija
tervisele, annab jutuainet ning tõmbab tänavale jalutama.
Parkla ja sõidutee vahele kavandatud liiklussaarte haljastus on eri värvi, eri kõrguse
ja tekstuuriga. Liiklussaarte mitmetasandilise haljastuse loovad ilukõrrelised, põõsad
ja tänavapuud. Liiklussaartele kavandatud
haljastuse eesmärk on eraldada taimestikuga tänavalt avanevaid vaateid parklasse.
Parkla taha kavandatud puhkealal säilita-

Selline võib Aia tänava ja Kihelkonna mnt ristmik
välja näha tulevikus.

takse olemasolev looduslik kooslus, täiendatakse kõrghaljastusega ning lisatakse
puhkeala inventar.
Praegu veel täpset aega tööde elluviimiseks öelda ei saa, kuid vallavalitsus teeb
tööd selle nimel, et leida kaasrahastust ja
vajalik lõik kaasajastada. Vt ka videovisualiseeringut Aia tänavast www.bit.ly/aia-tn.
Piret Miller
arhitekt
Helen Erik
maastikuarhitekt

Üks kergliiklustee lahendusi Aia tänava ääres.

Hakkame moodustama uut Laimjala osavallakogu!
Lähtuvalt Saaremaa Vallavolikogu 18. juuni 2021 määrusest nr 1-2/31
kutsub Laimjala teenuskeskus kokku osavallakogu moodustavad huvigrupid.
Valimiskoosolekud toimuvad Laimjala
teenuskeskuses alljärgnevalt:
• Osavalla külade (haldusüksuste) esindajad (2 kohta)
neljapäeval, 9. detsembril 2021 kell 17.30.
Palume kohale tulla külavanematel ja
külade esindajatel, kes nimetavad endi seast
2 esindajat ja 2 asendusesindajat.
• Osavalla haldusterritooriumi MTÜ-de
esindaja (1 koht)
neljapäeval, 9. detsembril 2021 kell 18.30.
Palume kohale tulla MTÜ-de esindaja-

tel, kes nimetavad endi seast 1 esindaja ja
1 asendusesindaja.
• Osavalla noorte esindaja (16–26-aastased noored, 1 koht)
pühapäeval, 12. detsembril 2021 kell
12.00.
Palume kohale tulla 16–26-aastastel
noortel, kes nimetavad endi seast 1 esindaja
ja 1 asendusesindaja.
• Osavalla eakate esindaja (1 koht)
neljapäeval, 9. detsembril 2021 kell 14.00
Palume kohale tulla eakatel, kes nimetavad endi seast 1 esindaja ja 1 asendusesindaja.
• Osavalla haldusterritooriumil tegutsevate ettevõtjate esindaja (1 koht)
pühapäeval, 12. detsembril 2021 kell

13.00.
Palume kohale tulla ettevõtjatel, kes nimetavad endi seast 1 esindaja ja 1 asendusesindaja.
• Nimetatud huvigrupid nimetavad esindaja ja asendusesindaja, kes on Laimjala
piirkonna haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgsed elanikud.
Oma ettepanekuid liikmete nimetamiseks saab esitada ka meili teel:
vilmar.rei@saaremaavald.ee.
Täpsem info ja juhised Laimjala teenuskeskusest
Vilmar Rei, tel 503 8029; vilmar.rei@saaremaavald.ee

2. detsember 2021
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Saaremaa vald tunnustas „Eesti kauni
kodu“ Saare maakonna laureaate

mast eriauhindadega!
Õnnitleme kõiki kodukaunistajad! Tänu teie suurele panusele ning
hoolele on meie maakond kaunim ja
kenam elukeskkond meile kõigile.

ja Martin Vesberg.

Reet Viira
EKKÜ volikogu liige,
Kaunis Kodu konkursi Saare
maakonna eestvedaja

lõid meeleolu muus
ikud Leana Vapper

Tagaranna küla Kiti talu perenaine ja peremees Jelena ja Mart Avarmaa Saaremaa vallavolikogu esimehelt Jaanus Tamkivilt autasu vastu võtmas. Taamal ürituse konferansjee Tõnis Kipper. FOTOD: Valmar Voolaid

vaade käesoleva aastakäigu kõigist
Vabariigi Presidendi poolt autasustatud kaunitest kodudest koos piltide
ja lühikese iseloomustusega.
Kodukaunistamine on saanud paljude inimeste südameasjaks. Täname
kõiki tublisid kodukaunistajaid, kes
on aidanud kaasa Saare maakonna
kaunimaks muutmisel. Tänu teile on
meie maakond iga aastaga muutunud üha
pi l kupüüdvama ks!
Täname ka kaunite
kodude märkajaid,
tänu kellele on meie
konkursil nii palju
omanäolisi kodusid
nii linnas kui maal.
Suur tänu “Kauni kodu” maakonna
komisjonile, kelle
suure töö tulemusena valiti välja selleaastased parimad
kodud. Suur tänu,
Saaremaa vallavalitsus, Saaremaa vald,
raadio Kadi, Saarte
Hääl / Oma Kodu,
Meie Maa, Saaremaa Teataja – tänu
teile on konkurss
kenasti toetatud ja
kajastatud. Suursuur aitäh Kuressaare K-Rautale
konkurssi toetaTunnustusüritusel

K

odanikunädalal, 23. novembril
andsid Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi ja
vallavanem Mikk Tuisk Kuressaare
raekojas üleriigilise konkursi „Eesti
kaunis kodu 2021” Vabariigi Presidendi laureaatidele üle nii maakonna
kui ka presidendi auhinnad.
Kahjuks juba teist aastat järjest on
tulnud kevad, suvi ja ka sügis teisiti ning aeg ei soosi kõigi maakonna konkursist osa võtnud kodude
omanike ühisele peole kutsumist.
Samas said kõik soovijad videosilla
vahendusel võtta osa sellest pidulikust sündmusest. Kõik öeldud hääd
sõnad, tervitused ja lauldud laulud
olid mõeldud kõigile maakonna tunnustatud kodukaunistajatele.
Raekotta tänuüritusele olid palutud ka üleriigilise lipukultuuri
arendamise tänavused riigihalduse
ministri Jaak Aabi tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpli pälvinud
kodanikud ja organisatsioonid. Sellega tugevdame Eesti omariikluse
tunnetust lipuvärvide kaudu ning
arendame Eesti lipu kultuuri. Eesti
rahvusvärvides mastivimpel annetatakse üksikisikule, perekonnale,
organisatsioonile või kogukonnale
tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.
Taas on valminud Eesti Kodukaunistamise Ühenduse (EKKÜ) album
“Eesti kaunis kodu 2021”, kus on üle-

EESTI KAUNIS KODU

Nenu küla Tillikna talu pererahvas Pärje ja Vambola Raev ning Ivo Merioja.

Vabariigi presidendi laureaadid ja Saaremaa valla
tänukirja pälvinud:
Jelena ja Mart Avarmaa – Kiti talu Tagaranna külas Saaremaal
(esitaja Mustjala teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter)
Reet ja Ivo Merioja, Pärje ja Vambola Raev – Tillikna talu
Nenu külas Saaremaal
(esitaja Oma Kodu toimetaja Tõnis Kipper)
Eurobio Lab OÜ – Tõlluste mõis, juhataja Diana Õisnurm
Saaremaal
(esitaja Pihtla teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau)
Vabariigi presidendi eripreemia – Kauneim kortermaja,
esitaja Eesti Korteriühistute Liit
KÜ Komandandi 7a/7b Kuressaares (KÜ esimees Ervin
Varik)

Kirjutasime kõigi laureaatide kodudest 16. septembri
Saaremaa Teatajas.

Tõlluste mõisa juhataja Diana Õisnurm rõõmustab koos firma Eurobio Lab OÜ konkursile esitanud Tiit Rettauga tunnustuse üle..

Riigihalduse ministri tänukirja pälvisid:
MTÜ Nasva Küla Selts (Piret Kuldsaar), Saare maakonna
Aasta Küla 2021; MTÜ Paadla Kandi Selts (Kati Aus), Saare
maakonna Lemmikküla 2021; MTÜ Kaunispe Sadam (Tiina
Orav), Saare maakonna Aasta Küla 2021 nominent; MTÜ
Ratla Külaselts “Koduhoidjad” (Karin Ardel), Saare maakonna Aasta Küla 2021 nominent; MTÜ Põhjarannik (Reet
Hobustkoppel), Saare maakonna Aasta Küla 2021 nominent; Silje Vaik, tubli kodukaunistamise eestvedaja Kõljala
külade piirkonnas Saaremaal; Kaja Juulik, tubli kodukaunistamise eestvedaja Karala külas Saaremaal; Malle Mätas,
tubli kodukaunistamise eestvedaja Külasema külas Muhumaal; Jaanus Tahk, tubli pukktuuliku taastaja, tuuliku päevade eestvedaja Kõruse külas Saaremaal.
Saaremaa valla tänukirjad konkursil osalejatele:
Heldi ja Meelis Vahter (Vahtra talu Vanamõisa külas
Saaremaal); Roosi ja Jaanis Härma (Aadu-Paavli talu Jõiste
külas Saaremaal); Kersti ja Kalle Kirs (Mõisa talu Laadjala
külas Saaremaal); Urve ja Hillar Lipp (Västriku külalistemaja Nasva alevikus

Kaunis Kodu konkursi Saare maakonna eestvedaja Reet Viira tänab laureaate ja kõiki
konkursist osa võtnud kodukaunistajaid.

Saaremaal); Aita ja Boris Antonenko (Tamme talu Kõrkküla
külas Saaremaal); Anne ja Ülo Tohv (Ülgape talu Karala külas Saaremaal); Anne Tiitmaa ja Kristjan Tiitmaa (Rauniku
talu Suurna külas Saaremaal); Sirje ja Ülo Valmas (Peenra talu Iide külas Saaremaal); Vaido Aadussoo (Rinka talu
Iide külas Saaremaal); Helle ja Mati Saarlaid (Kastani 21
Kuressaares); Eerika ja Lembit Uustulnd (Kuuse 2 Kuressaares); Külvi Hein ja Kalmer Kruut (J. Smuuli 21 Kuressaares); Abaja sadam (MTÜ Abaja puhkela, Taavi-Aadu Ait
Abaja külas Saaremaal); KÜ Oja 9 (KÜ juhatuse esimees
Priit Kessel Kihelkonna alevikus Saaremaal); Pihtla Pritsumaja (vabatahtlik tuletõrjekomando, juhatuse esimees
Ursula Rahnik, Pihtla külas Saaremaal); GoodKaarma seebikoda (Ea Velsvebel-Greenwood ja Stephen Greenwood,
Kuke külas Saaremaal); Saaremaa Puukool OÜ (Marko
Toomere ja Rain Arro, Nõmme talu Pärni külas Saaremaal);
Sõrve militaarmuuseum (Mati Martinson ja Tõnu Veldre
Saaremaal); Popi ökotalu (Mari Kübarsepp, Popi talu Laadla
külas Saaremaal); Laugu klaasikoda (Mare Saare ja Peeter
Rudaš Kurisu talu Laugu külas Saaremaal); Laane, Raavi ja
Jõekääru postkast (perekond Pihl Laheküla külas Saaremaal);
Laimjala bussipeatus (MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts
Laimjala külas Saaremaal); PLK Lõu rannaniit (Rauno Rahnel
Lõu külas Saaremaal); PLK Rahuste rannaniit (MTÜ Niidiotsa, Johannes Usin ja Madis Sepp Rahuste külas Saaremaal);
Tammuna küla tänak (külavanem Estra Kullamaa Tammuna
külas Saaremaal); Anne Külmallik ja Anneli Lill (Rannaääre
suvekodu Tusti külas Muhumaal); Marju Rannala-Soop ja
Jan Soop (Neo talu Tupenurme külas Muhumaal).
Kaunis Kodu hindamiskomisjon:
Leo Filippov, MTÜ Saaremaa Merekultuuri Seltsi juhatuse liige; Pille Tänak, vabakutseline aiandusekspert;
Katrin Reinhold, meister-arborist, puittaimede hindaja;
Anu Teppan, Saaremaa vallavalitsuse arenduse- ja kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist; Tiina Jõgi, Hellamaa
külakeskuse juhataja; Tõnis Kipper, Oma Kodu vastutav toimetaja; Reet Viira, Saaremaa Kodukant juhatuse liige, EKKÜ
eestseisuse liige.
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Saarte praost Anti Toplaan jõulutulega.
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Jõulutuld võtmas. FOTOD: Valmar Voolaid

Nüüd võib tõesti öelda –
JÕULUAEG ON KÄES!
Juba eelmise sajandi alguses toimusid Kuressaare kesklinnas laadad,
teiste seas ka jõululaadad. Maalt
sõideti linna hobustega, kaasa võetud lapsed saanis soojade tekkide
all. See oli (kvaliteet)aeg, mil taat
sai jutustada lastele lugusid … Nii
rääkis sellest minu vanaema, kes
väikese tüdrukuna isaga koos laadal
käis. See oli tal lapsepõlvest üks helgemaid mälestusi.
Möödunud laupäeval toimus Kuressaare linnasüdames jõululaat koos paljude sinna juurde kuuluvate tegevustega.
Keskpäevaks kohalejõudnu sai meeleolu kohe õigele lainele Inspira armsaid
päkapikke kuulates. Lapsed olid vahvasti
kaunistatud autokastis ja kõlasid ilusaimad jõululood.
Järgmisena läks „nunnumeeter“ lakke
Õnneloomi paitades. Kohal olid Viikingiküla jänksid, kitsekesed ja lambad. Kui
alguses tunduski, et nad on pisut rahvamassist segaduses, siis pärast pikki ja

sooje paisid ja kena kõhutäit põhupallist
oli näha ka nende silmis rahulolu.
Laada müügialale sisenedes jalutas
aga vastu punapõskne jõuluvana, kes
rõõmsaid pühi kõigile soovis. See oli lahke taat – temaga sai pilti teha, lapsed
loomulikult süllegi pugeda.
Kohalike tootjate laadal leidus kraami igale maitsele ja soovile. Sai ampsata
magusaid vahvleid ja saiu. Sai söögipoolist ja midagi selga. Sai mõne toreda asja
ehk kingikottigi.
Telgi teises otsas olid aga hoopis põnevad töötoad. Lapsed meisterdasid piparkooke ja päkapikke, veidi osavamate
näppudega meistrimehed mesilasvahast
küünlaid. Kõige suuremad ilutegijad aga
panid kokku nii rookroone, jõulupärgi kui
viikingikäevõrusid. Töötubasid oli veel,
igale poole aga esimese korraga ei jõudnudki.
Töötubade vahetus läheduses oli kaunis virmalistega fotosein ja üllatus-üllatus – viikingipaat! Et tegemist on

viikingiaasta jõululaadaga, siis igati teemakohane. Pilti sai teha nii oma perega
kui jõuluvanaga koos. Töötubade ja pildistamise juures oli märgata toimetamas
punasepusalisi õpilasi, kes, nagu hiljem
selgus, olid Saaremaa Gümnaasiumist
praktikat tegemas.
Telgist paar sammu välja astunud,
ootas poisikeste lemmiknurk. Seal sai
nimelt vibu lasta! Sihikul uhke viikingiaegne märklaud, kuhu maandusid nii
mõnedki vibunooled, see tegevus oleks
mõnel poisikesel võinud tunde sisustada.
Kui ring sai peale tehtud, siis jalutasime keskväljakule. Seal ootas taas üks
armas loom paitamist ja teine pakkus
lausa sõitu. Poniringile oli näha pidevat
järjekorda.
Päeva lõpetasime kuuse juures pilti
tehes ja esimest jõulutervitust postitades. Nüüd jääb vaid reedet oodata, et
kl 13.30 Kadi raadiost see ette loetaks.
Laadakülaline

Dirigent Edoardo Narbona tervitab Jõulumüsteeriumi publikut. FOTO: Valmar Voolaid

Jõulumüsteerium pani hinge helisema
Esimene advent täitis Kuressaare
linnasüdame ülevoolava jõulumeeleoluga. Esimest korda võis kuulda suurejoonelist ning samas väga hinge-

lähedast Jõulumüsteeriumi Kuressaare Laurentiuse kirikus, millele
järgnes jõulutule pühitsemine ja kuusetulede süütamine keskväljakul.

Ehteis jõulukuusk.

  Vaikne lumine Kuressaare tõi esimese
advendi pühapäeval Laurentiuse kirikusse jõuluhõngu otsima ligi 300 inimest.
Ettekandele tuli Jõulumüsteerium, mis

Rahvatantsurühm Sõlesepad jalga keerutamas.

on Eestis küll seni väga vähe kasutust
leidnud kontserdivorm, kuid tegemist on
vana Inglise traditsiooniga, kus jutustavas vormis põimitakse iidne jõululugu
muusikasse. Sünnib jutustav ja sügavuti
puudutav kontsert-etendus.
Jõulumüsteeriumi ellu toomine Kuressaares oli dirigent Edoardo Narbona
ammune unistus. Esimest korda toimus
Jõulumüsteerium tagasihoidlikul kujul
juba 2019. aastal, kuid siis jäi see laiema avalikkuse poolt märkamata. Sealt
kasvaski idee niivõrd eriline sündmus
siduda meie linna traditsioonilise esimese advendi kontserdiga. Eelmisele
aastale planeeritud Jõulumüsteerium
jäi piirangute tõttu ära, kuid seda suurem oli rõõm nüüd kontserdini jõuda ja
näha peale väga pikka aega taas esinemas nii näitlejaid, koore kui ka orkestrit
üheskoos.
Tegemist oli suure ühisprojektiga, millesse olid kaasatud Kuressaare Muusikakooli sümfoniettorkester, Kuressaare Hariduse Kooli projektkoor (valitud
lauljad mudilaskoorist Jo-Le-Mi ning
poistekoorist Kratid), Saaremaa meeskoor SÜM ning näitlejad Aili Salong ja
Andres Ots. Suure seltskonna sidus
kontsert-ettekandeks dirigent Edoardo
Narbona koostöös Kuressaare Kultuurivaraga.
„Tööd oli väga palju, nii igal kollektiivil
eraldi kui ka samm-sammult kõigil koos.
Aga ma olen alati väga rõõmus, kui mul
on võimalik töötada koos avatud meelega kolleegide ja erinevate kollektii-

videga. Need on inimesed, kellega me
jagame sama nägemust ja pikaaegset
eesmärki ning ühise töö tulemus on
see, mis loob väärtuse ja innustab jätkama,” ütles Edoardo Narbona pärast
kontserti.
Publiku hulgas Jõulumüsteeriumi kuulanud Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhatajal Kristel Peelil oli öelda
ainult sooje sõnu: „Jõulumüsteerium tekitas pühaliku jõulutunde sügavale südamesse. Hea oli näha, et inimesi oli kuulama tulnud nii palju ning kõigi nägudelt
kiirgas pärast etenduse lõppu siirast jõulurõõmu. Ma olen väga tänulik, et Jõulumüsteerium lõpuks toimus, sest seda on
nii kaua oodatud ja ette valmistatud.”
Sama emotsiooniga liitus ka dirigent
Edoardo, lisades, et tema üks suurimaid soove oli suunata Jõulumüsteerium terve pere etenduseks, kus ka
lapsed saaksid sügava elamuse. „Paljude jaoks võis see olla ka esimene kord,
kus nad Jõululugu sellisel kujul kuulsid.
Ma loodan, et see on esimene kord paljudest, mis veel tulemas on!” hüüatab
doardo.
Tema tulevikuplaanid on selged. „Ma
töötan juba 2022. aasta Jõulumüsteeriumi kallal ning soovin, et sellest saaks
meie linna ühisprojekt, sest ainult niimoodi saame kasvada ja areneda ning
luua jõulutunde, mis ühendab meie inimesi ja paneb hinge helisema.”
Annikki Aruväli
kultuurinõunik
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Jõulupärja meisterdamise töötoas.
FOTO: Valmar Voolaid

Jõuluvana juba oskab poseerida. FOTO: Liisu Ots

Esinevad Inspira laululapsed. FOTO: Valmar Voolaid

Jõuluturg on täies hoos!
Esimene jõuluturupäev oli igati menukas ja külastajaid jagus terveks päevaks!
Tuleval laupäeval ehk 4. detsembril on
kavas töötoad, kuhu ootame osalejaid.
Registreeru EHTNE kodulehel www.ehtne.
ee, vabade kohtade olemasolul saad ühineda ka kohapeal.
Kehakoorija meisterdamine – HOIA Homespa
Jõulupärja meisterdamine – Sõrve Värava Maja
Mesilasvahast küünalde meisterdamine –
GoodKaarma
Piparkookide meisterdamine – Saksa Talupood
Viikingi käevõru meisterdamine – Purjelaev
Hoppet

“Õnnelooma seiklused” esitlus, mille autori Terje
Homutov Giannikou sõnul räägib lugu pisikesest
elurõõmsast tegelasest nimega Õnneloom, kes
elab koos oma sõbra Mariga rahulikku elu, kuni
ühel päeval hakkab ta tundma, et kõik pole päris
nii, nagu peab. Raamat jagab läbi paljude seikluste ja piltide elutarkust sellest, kuidas mitte
kedagi ei saa õnnelikuks teha, vaid õnn on peidus
meis endis.

Jõuluturu telk oli rahvast täis. FOTO: Liisu Ots

Maitsvat viikingite pada pakub Nooda Mare,
kohal on Asva Viikingite küla taluloomad, avatud
on fotosein ja vibulaskmine.
Susan Reinholm
MTÜ Saarte Koostöökogu projektijuht
Ka poni oli ehitud! FOTO: Valmar Voolaid

Kell 11–15 toimub turutelgis ka raamatu

ON JÕULUSOOVIDE SAATMISE AEG

mõtisklusi. Pisut nukker tundus jõulusoov, et
koroona ära läheks …
Nüüd kutsume taas kõiki üles otsima oma
kandi valget postkasti ja postitama sinna häid
soove juba täna. Siis võib kindel olla, et sõnum
jõuab kohale. Ja kui tekibki küsimus, kellele neid
soove-tervitusi ikka saata, siis tasub enda ümber mõttega ringi vaadata – neid inimesi, kellele üks hea sõna korda läheb, on tegelikult väga
palju.
Aitäh Kadi raadiole, kes meiega koos seda
ettevõtmist ellu viib!  

Oma hinges soovin teile kõigile head, mis siis,
et teid endid ma üldse ei tea.  
Elame kõik ju siin päikese all – meil sarnased
mõtted, saapad, käpikud, sall.
Igasse peresse, kus on nukrust,
loodan, et jõuab mu südamesoov.
Kõrgem vägi, kui olemas oled, siis palun:
„Võta nende muredest vähemalt pool!
Saada neile midagi, mis hinge tooks rõõmu,
anna neile lootust äratavat sõõmu.
Saada nende teele keegi, kes näeb,
näeb ja ulatab abistava käe.“
Kingin teile kõigile oma parimad soovid, mis
siis, et te nimesid üldse ei tea.
Sama Kuu ja sama tähtede all.
Soovime kõik üksteisele head!
Üks teie seast

Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist

Poeta juba täna oma kandi valgesse postkasti jõulutervitus ja
kuula 3., 10., 17. ja 23. detsembril kell 13.30 Kadi raadiot!

FOTO: Riina Saar

Jõuluaknad lasteaedades ja koolides
Jõulukuul toimub üle Saaremaa akende kaunistamise konkurss lasteaedadele ja koolidele. Konkursi teema on „Mida tähendavad
jõulud?“
Juba esmaspäeva hommikuks saabusid esimesed pildid. Idee autor ja žürii liige Piret
Miller ütles: „Konkursi eesmärk on kutsuda üles
kaunistama oma lasteaeda või koolimaja jõulude teemal, kasutades selleks fantaasiat, tehes
väikest taustauuringut ja muidugi meeskonnatööd.“
Akna kaunistamiseks on lubatud kasutada
kõiki materjale. Eriti oodatud on säästlikult lahendatud tööd, kus on kasutatud looduslikke või
taaskasutatud materjale.
Kaunistada võib ühe akna või luua akende
seeria, töid teostada rühma/klassi või lasteaia/kooliga. Käimasoleva Viikingiaasta vaimus
kutsutakse üles uurima ka rikkalikke viikingite
jõulutraditsioone.  
23. detsembril kuulutab žürii välja konkursi võitjad. Vahemikul 17.–22.12.2021 käib žürii
kohapeal vaatamas vähemalt kümmet kaunista-

tud akent, mille teostus on silma paistnud. Aknad valitakse välja saadetud fotode järgi. Lisaks
loositakse iga nädal vaheauhindu.  
Auhinnalaua on katnud Saaremaa vallavalitsus koos heade partneritega. Laual on jõulutuled, mesi, raamatud, EHTNE jõululaada õpituba
lasteaias/koolis, ööpimedamatk, lapitöö töötuba, pannileiva töötuba Lümanda söögimajas
Lääne-Saaremaa lastele, Laimjala bussipeatu-

Sel aastal on jõululaadal lisaks heale kohalikule
kaubale, temaatilistele töötubadele ja muule
toredale ka väga ilus kultuuriprogramm. Möödunud laupäeval olid esmakordselt autokastilaval mitmed Inspira solistid ja ansamblid.
Lisaks neile kuuleb tuleval laupäeval ka Inspira
meeshääli ning päeva teisel poolel esitab jõululaule Kihelkonna segakoor.
Kolmandal laadalaupäeval 11. detsembril toimub
sümboolne generatsioonide käepigistus – kõigepealt
astub lavalaudadele Väärikate segarühm Mõnusad ja
seejärel näitavad keskväljakul võrratut akrobaatikat
Maria Tantsustuudio võimlejad.
Jõuluturu viimasel laupäeval 18. detsembril astuvad lisaks Maria Tantsustuudiole üles ka Saare
Sära vahvad tantsukooli kasvandikud ja algusega
kell 15.30 paneb kultuuriprogrammile kauni punkti
Lümanda segarahvatantsurühm Rummaja.

ESINEJAD JÕULULAADAL:
MÖÖDUNUD AASTA KÕIGE
MEELDEJÄÄVAM SOOV
Jõulusoov kogu Saaremaa rahvale

FOTO: Käthe Pihlak

Kui eelmisel aastal loeti jõulude ajal Kadi
raadios Kuressaare kesklinna postkastidesse jäetud jõulutervitusi ette, oli selge,
et seda võimalust tuleb ka sel aastal pakkuda. Keskväljakule paigutatud advendikalendri postkastidesse jäeti 2020. aasta
jõulukuul kirju-kaarte-jutukesi üle 200 ja
neid loeti Kadi raadios ette esmaspäevast
laupäevani.
Tänavu jõulutegevusteks plaane pidades käis
Saaremaa Rahvakultuuriseltsi esindaja Krista
Riik välja mõtte, et need postkastid võiksid olla
üle Saaremaa laiali. Et pakkumine võeti teenuskeskuste juhtide poolt heal meelel vastu, siis on
tänaseks üle saare 20 postkasti ning üks taas
Kuressaare kesklinnas.  
Sel aastal on ka ettelugemine pisut teisiti. Tervitusi kuuleb Kadi raadios korra nädalas,
reedeti ja jõulude eelsel neljapäeval kell 13.30.
Ette loetakse terve nädala jooksul postkastidesse poetatud kirju. Postkastide tühjendamine
toimub seetõttu neljapäeviti.
Möödunud aastal oli palju armsaid lasteaialaste või noorema kooliea ühiskirju, kus sooviti teineteisele või õpetajale kauneid pühi. Hinge läksid ka ilusad tervitused vanematele või
vanavanematele. Oli laste joonistusi, klassikaaslaste tervitusi, asutuste tänusõnu ja pikemaid

Tantsud ja laulud
jõululaadal

se lõbusad ja harivad loopealsed mängud ühes
sooja leiva vahetunniga Noodal (tegevusauhind
2,5 tundi) Ida-Saaremaa lastele, Nooda jõulusokid täidetud jõuluüllatustega (kõigile meeskonna liikmetele), Visit Saaremaa auhind, Europe Directi auhinnad, Kuressaare Teatri
eriauhind, MoMari maiustused ja Saaremaa
Muuseumi Viikingiaasta eriauhind kõige teemalähedasemale aknale.
Esitatud töid hindab viieliikmeline žürii: Saaremaa vallavalitsuse arhitekt Piret Miller, hariduse peaspetsialist Kelly Erin-Uussaar, turismi- ja
turundusteenistuse turundusjuht Maria Ruubas, arenduse peaspetsialist Käthe Pihlak ja
Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna õpetaja
Merit Karise.
Nii et kui käite mööda Saaremaad ringi, siis
hoidke silmad lahti – jõulurõõm vaatab vastu
teie enda laste tehtud töödelt!
Käthe Pihlak
arendusspetsialist

4. detsembril
13.30 Inspira solistid ja ansamblid
14.15 Inspira meessolistid
15.00 Kihelkonna segakoor

11. detsembril
13.00 Väärikate segarühm Mõnusad
15.00 Maria Tantsustuudio
18. detsembril
12.00 Rondo Danzante
12.45 Kihelkonna segakoor
13.30 Inspira
14.15 Inspira

Mis on ühist
viikingitel
ja jõuludel?
Iga aasta detsembris tähistasid viikingid kesktalvist pööripäeva. 12 päeva järjest kestnud pidustustel söödi, joodi, lauldi, mängiti seltskonnamänge, kohtuti esivaimudega. Laual oli suur
metsseapraad. Ruume kaunistati põhust meisterdatud sokkudega (julbock). Viikingite jõulupuuks
oli kuusk, mida kaunistasid põhjamaiste jumalate
väikesed kujud, toit (piparkoogid?), lindikesed
jms.
Skandinaavia viikingiaegset kuningat Odinit kujutati sageli vana, targa, kõiketeadva, isaliku mehena
ja ta lendas üle taeva oma kaheksajalgse hobusega
Sleipner. Arvatakse, et Odin on tegelikult jõuluvana algne versioon. Hiljem riietati üks inimene vanaks
meheks, kes käis külast külla.  
Põhjamaade jumal Balder, valguse ja headuse jumal
ning üldiselt kõigi lemmikjumal, tapeti puuvõõrikutega mürgitatud noolega, mis oli ainus asi, mis Balderit kahjustada sai. Kui Balderi ema Frigg oma surnud
poega nägi, oli ta lohutamatu. Poja kõrval nutmise ajal
langesid pisarad puuvõõrikute punastele marjadele,
muutes need valgeks. See muutis marjad nii võimsaks,
et tõi Balderi ellu tagasi.
Seetõttu seisid puuvõõrikud viikingite jaoks uuendamise, elu, headuse ja armastuse eest. Traditsioon, mis
sobib ideaalselt jõuludeks, nagu me seda täna teame.
Allikas: internet
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DETAILPLANEERINGUD
Läbara külas Kaldanuki piirkonna detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Kaldanuki piirkonna detailplaneeringu (DP) koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 16.11.2021
korraldusega nr 2-3/1775. DP algatati Torgu
Vallavalitsuse 9.08.2001 korraldusega nr 1-4/126.
DP ala hõlmab maatulundusmaa katastriüksuseid:
Kaldanuki (katastritunnus 80701:003:0229),
Rannaääre (katastritunnus 80701:003:0278),
Männituka (katastritunnus 80701:003:0279),
Ranna (katastritunnus 80701:003:0280), Rannametsa (katastritunnus 80701:003:0281) ja Rannaliiva (katastritunnus 80701:003:0282).
DP eesmärk oli Kaldanuki maaüksuse kruntideks
jaotamine, maaüksustele ehitusõiguse määramine,
teede asukohtade ja liikluskorralduse määramine,
haljastuse ja heakorrastuse määramine, ehitiste,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine
ning vajadusel keskkonnakaitse abinõude ja servituutide määramine. DP lõppeesmärk on Kaldanuki
maaüksusele puhkeküla rajamine ja teiste maaüksuste hoonestamine.
Käesoleva hetkeni ei ole DP-d vastu võetud
ega kehtestatud ning DP menetlus on seiskunud.
Tulenevalt eelnevast saatis vallavalitsus korralduse eelnõu e-kirjaga DP alal asuvate katastriüksuste omanikele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks.
Saadetud kirjas nimetatud tähtajaks vastuväiteid ei
esitatud. DP koostamise lõpetamise korraldusega
on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
Sääre külas Sääre tipu maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Sääre külas Sääre tipu maa-ala detailplaneeringu
(DP) koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse
23.11.2021 korraldusega nr 2-3/1835. DP algatati Torgu Vallavalitsuse 2.09.2003 korraldusega
nr 187. DP ala hõlmab Sääre tipu (katastritunnus
80701:003:0590, sihtotstarve üldkasutatav maa
100%), Keldri (katastritunnus 80701:003:0532,
sihtotstarve tootmismaa 100%), Tuletorni tehnohoone (katastritunnus 80701:003:0241, sihtotstarve transpordimaa 100%) ja Sõrve tuletorni
(katastritunnus 80701:003:0242, sihtotstarve
transpordimaa 100%) katastriüksusi.
DP eesmärk oli maa-ala kruntideks jaotamine,
hoonestusalade määramine, olemasolevate ehitiste
kasutusala määramine, ehitustingimuste määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkudega varustatuse määramine,
keskkonnakaitseliste abinõude määramine ja servituutide vajaduse määramine.
DP koostamisega alustati, kuid käesoleva hetkeni ei ole DP-d kehtestatud ning DP menetlus on
seiskunud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus
planeeringuala huvitatud isikule ettepaneku DP
koostamise lõpetamiseks, mille osas anti nõusolek.
DP koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
Atla külas Elda vaatluspunkti detailplaneeringu
eskiisi avalik väljapanek
Saaremaa vald korraldab Atla küla Elda vaatluspunkti
detailplaneeringu (DP) eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Elda vaatluspunkti DP algatati Saaremaa
Valla-volikogu 26.03.2021 otsusega nr 1-3/24.
DP koostamise eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks, ehitusõiguse määramine olemasolevate operaatorihoone ja vaatlustorni
ümberehitamiseks ning lisaks 2 hoone püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Lümanda
valla üldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe ja ranna ehituskeeluvööndi osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg
5 teatame, et DP eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17.12.2021–15.01.2022.
DP eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel toas 308 (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@
saaremaavald.ee, tel 452 5093) ja valla kodulehel
aadressil: www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/eskiisid.
Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada DP lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa
Vallavalitsuse nimele paberkandjal (Tallinna tn 10,
Kuressaare) või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
DP eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu toimub 20.01.2022 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare)
II korruse suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud
kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta.
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Tervishoiu kõrgkooli tudengid osalesid
Saare maakonna terviseprofiili koostamises

T

änavu septembris algas Saare maakonna
uue tervise- ja heaoluprofiili koostamine, mille esimeses etapis saime osaleda
ka meie, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse kolmanda kursuse üliõpilased –
Ingrid Põldsaar, Linda Vaher, Lauren Sirp,
Anna Marie Koorits ja Brita Smitt.
Koostöös omavalitsuste ja teiste asutuste
esindajatega kogusime andmeid, et saada ülevaade erinevate valdkondade hetkeseisust Saare maakonnas. Protsess algas septembris ühise kokkusaamisega Saaremaa vallavalitsuses,
kus tutvusime omavalitsuse esindajatega ning
sõlmisime kokkuleppeid edasiseks. Saime osa
hilissuvisest ringkäigust Kuressaares, kus meile
tutvustati uut riigigümnaasiumi, spordikompleksi ja noortekeskust.
Pärast kohtumist viisime ennast kurssi tervise- ja heaoluprofiili e-keskkonnaga, mis on
loodud Tervise Arengu Instituudi poolt selleks,
et profiili koostamine oleks mugav ning andmed oleksid kõigile asjaosalistele kohe näha.
Mõne tehnilise viperuse järel saime hakata
koguma andmeid ja infot Saare maakonna
kohta, mis oli vajalik profiilis kajastuvate indikaatorite analüüsimiseks.
Tihe koostöö toimus meil valdkonnaspetsialistidega nii meili teel kui ka veebikohtumistel
ning kahel korral töötubades, millest üks leidis
aset Haapsalus ja teine veebis. Spetsialistidega toimunud arutelude käigus saime ülevaate
Saare maakonnas ja omavalitsustes toimuvast
ning see info aitas meil mõtestada profiili koostamise käigus kogutud andmeid.
Kuigi Saare maakonna terviseprofiil saab
lõplikult valmis uuel aastal, on juba praegu võimalik saada tehtud analüüsidest olulist infot.
Eelkõige selle kohta, kuidas Saare maakonnal
läheb, mis vajab suuremat tähelepanu ja milles
ollakse teistele eeskujuks.
Tervise- ja heaoluprofiil kui abivahend
Saare maakonnas on seatud sihiks, et inimesed
elaksid kauem tervena. Tervis on elukvaliteedi üks alustalasid ning määrab suuresti selle,
kui hästi või halvasti inimene oma eluga toime

tuleb. Inimeste kollektiivne tervis määrab, kui
terve on linn või vald, ning sealt edasi, kui terve
on riik.
Tervise- ja heaoluprofiil loob selleks head
eesmärgistatud tingimused, olles abivahendiks
inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate
tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende
saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite
määratlemisel.
Tervise- ja heaoluprofiili koostamise eesmärk on juhtida tähelepanu omavalitsuses või
maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele,
tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse, anda terviseküsimustele laiem kõlapind
nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas, aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua
eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.
Tervise- ja heaoluprofiili koostamise tulemusena suureneb elanike rahulolu eluga ning selle
juhtimisega oma linnas, vallas ja maakonnas,
mis omakorda soodustab elanikkonna püsimajäämist antud omavalitsusse ja maakonda.

Saare naised mandri omadest tervemad
Analüüsides Saare maakonna rahvastiku tervist, seda mõjutavaid tegureid ja demograafilist olukorda, selgusid mitmed üllatavad
asjaolud. Saare naiste tervis on mitme näitaja
poolest Eesti keskmisest parem: siin on väiksem suremus pahaloomulistesse kasvajatesse
ja välispõhjustesse, samuti on alkoholist tingitud suremus ning varajane suremus enne
65. eluaastat Saare maakonna naiste seas väiksem kui riigis keskmiselt. Lisaks on siinsetel
naistel Eesti keskmise näitajaga võrreldes kõrgem oodatav eluiga, rohkem tervena elatud
eluaastaid ja positiivsem hinnang oma tervisele. Seega on Saare maakonna naised eeskujuks – nad on aktiivsemad ja elavad kauem
tervena.
Paraku ei saa sama öelda Saare maakonnas
elavate meeste kohta. Nende tervisenäitajad on
küll sarnased Eesti keskmisega, kuid viimaste

aastate andmed näitavad, et olukord maakonnas on pigem halvenemas. Seetõttu on vaja
meeste tervise ja seda mõjutavate teguritega
järjekindlalt tegeleda.
Erilist tähelepanu nii meeste kui ka naiste
hulgas vajavad südame- ja veresoonkonna haigused, mida saab olulisel määral vähendada
liikumis- ja toitumisharjumuste muutmisega.
Palk Eesti keskmisest madalam
Positiivsena saab välja tuua selle, et sündimus
Saare maakonnas on viimase nelja aasta jooksul suurenenud ning siin on tules hukkunute
arv väiksem kui Eestis keskmiselt. Samuti on
võrreldes riigi keskmisega töötuse määr madalam, maakonna tööturgu toetab eelkõige
ettevõtluse mitmekülgsus. Küll aga vajab tähelepanu teiste maakondadega võrreldes suur
sooline palgalõhe ja Eesti keskmisest madalam keskmine brutotulu, mis võib mõjutada
erinevate teenuste tarbimist ja kättesaadavust. See omakorda aga mõjutab elukvaliteeti
üldiselt.
Väärtegude arv Saare maakonnas on viimaste aastatega tõusnud, kuid Eesti keskmisega
võrreldes on see endiselt madalam. Eelkõige
on märgata joobes juhtimise ning pere- ja lähisuhtevägivalla juhtumite arvu kasvu, kuid selle
põhjuseks on suuresti järjepidevam kontroll,
paranenud tugisüsteem ning suurem kogukondlik sekkumine.
Tervise- ja heaoluprofiili koostamise käigus
saadud tulemuste põhjal koostatakse tegevuskava, mille alusel planeerida vajalikke sekkumisi, et tervisenäitajaid parendada.
Koostöö saarlaste ja muhulastega on
olnud meeldiv ja sisutihe ning andnud meile, üliõpilastele suure kogemustepagasi
edaspidiseks erialaseks tööks. Üliõpilaste
naiskond on tänulik võimaluse eest olla osaline Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili
koostamises.
Ingrid Põldsaar, Brita Smitt, Lauren Sirp,
Linda Vaher ja Anna Marie Koorits
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased

Rahvaloendus algab rahvastikuregistrist, palun vaata oma andmed üle!
Selle aasta lõpus toimub Eestis rahva ja eluruumide loendus. Kümme aastat tagasi tuli
loendaja koju ning ühiselt märgiti muu hulgas
üles nii pereliikmete andmed kui ka eluruumide suurus, köögi ja vannitoa olemasolu jne.
Seekord saame suurema osa vajalikest andmetest e-riigile kohaselt registritest ja küsitluse
ankeet saab olema kõigest lehekülg.
E-riigile kohaselt korraldame loenduse suuresti registrite põhiselt. See tähendab, et riik
saab pea kogu vajamineva info erinevatest
riiklikest registritest. Näiteks rahvastikuregistrist, ehitisregistrist, hariduse infosüsteemist.
Kokku on loenduse jaoks kasutatavaid registreid ligi 30. Lisaks registritest andmete kokku kogumisele toimub ka valikuuring, mille
lühikesele küsimustikule saavad vastata kõik
Eesti inimesed.
Loenduse ja registrite andmete kasutamise
eelduseks on, et sealne info oleks ajakohane
ja usaldusväärne. Selleks ongi vaja iga Eesti
elaniku panust. Kutsume kõiki esimese sammuna rahvastikuregistrist oma andmeid üle
vaatama ning ajakohastama oma hariduse,
rahvuse, elukoha andmeid ning kontakte.
Registris saab lisada elukohana ka mitu aad-

ressi ehk kui alalisi elukohti on mitu, siis
tuleb valida üks neist peamiseks ning ülejäänud aadressid saab esitada lisa-aadressidena. Eesti seaduste järgi tuleks uude
kohta kolides end kuni 14 päeva jooksul
rahvastikuregistris registreerida ja see kehtib
ka rendikorterite puhul. Andmete korrastamine on suur samm eesootava e-loenduse õnnestumiseks.
Valikuuringusse valitud 60 000 inimesele
on küsitlusele vastamine kohustuslik, kuid
vastama on oodatud kõik Eesti elanikud.
Küsimustikus on mõned küsimused keelte
(sh emakeele) oskuse, rahvuse, murrete,
religiooni, tervise ja rände kohta. Millegi üleliigse küsimiseks või juba registrites olemasoleva kohta keegi inimesi tülitama ei hakka.
Valikuuring on veebis vastamiseks avatud
vahemikus 28. detsember 2021 – 15. jaanuar
2022. Julgustame kõiki seda täitma, iga vastus
läheb arvesse ja on väga oluline täpsete tulemuste saamiseks.
Üks rahvaloenduse põhimõtteid on ühtne
loendusmoment ehk konkreetne kokkulepitud ajahetk, mis seisuga andmeid kogutakse
olenemata andmete esitamise ajast või viisist.

PILTUUDIS
Maakonna välikaardid on nüüdseks uuendatud
Saaremaa vallavalitsuse turismi- ja
turundusteenistus (Visit Saaremaa)
uuendas maakonna välikaarte, mis
andsid külastajatele ja kohalikele
valeinfot. Näiteks olid kaartidele
märgitud kruusateed, mis on juba
aastaid mustkatte all. Samuti oli
kaartide välimus aastatega tuhmunud ning värv koorunud.
Kaarte uuendati Kihelkonna parklas, Kärla keskuses, Mõntu sadamas,
Sääre parklas, Orissaare keskuses,
Mustjala keskuses, Tornimäe rahvamaja parklas, Laimjala–Audla teeristis ja Püha kiriku parklas. Uue kaardi
sai ka külastajate seas populaarne

Panga pank.
„Nüüdseks peaks olema uuendatud kõik Saare maakonna välikaardid,“ ütles turismi- ja turundusteenistuse juhataja Helina Andruškevitšus.
Kaartidel on QR-kood, mis suunab
Navicupi kaardirakendusse täpsema
info saamiseks ja hõlbustab saarte
avastamist.
Kaartide uuendamine läks koos
käibemaksuga maksma 7 884 eurot ja raha tuli turismi-ja turundusteenistuse eelarvest.
Fotol on Püha kiriku parklas asuv
kaart. FOTO: Valmar Voolaid

Eesti loendusmoment on sel korral 31.12.2021
kell 00.00 ehk kõik nii registrite kui ka küsitluse andmed kogutakse selle kuupäeva seisuga ning nii tekib nii-öelda pilt meie rahvastiku, perekondade ja eluruumide seisust just sel
ajahetkel. Nii toimides on andmed võrreldavad ka rahvusvaheliselt. Kui perre sünnib laps
31.12.2021 kl 00.15, siis see laps seekordses
rahvaloenduses ei kajastu.
Kõigil on mõistlik olla jätkuvalt tähelepanelik, sest mitmetes riikides on rahvaloenduse tuules ka kelmid aktiviseerunud.
Ka Eestis võivad pahatahtlike eesmärkidega
inimesed paraku rahvaloenduses näha võimalust inimeste kõnetamiseks. Seetõttu tuletame meelde – rahvaloendaja ei küsi kunagi
Sinu ID-kaardi või pangaparoole, krediit- või
deebetkaardi numbreid, palgainfot. Samuti ei
nõuta küsitlemise eest tasu ega ka vastamata
jätmise eest ei trahvita. Igasugusest kahtlustest tuleks kindlasti politseile teada anda.
Lisainfot rahvaloenduse kohta saab kodulehelt www.rahvaloendus.ee ning küsida
statistikaameti telefonil 625 9300.
Liina Osila
rahvaloenduse projektijuht
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Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele
jagati toetust

SAAREMAA KANDID

Rannapargis rõõmustavad lapsi uued kiiged. FOTO: Kaia Kuul

Südamega Salme Rahva Maja Seltsis

S

alme Rahva Maja Selts loodi 30. novembril 2004. aastal. Seltsi eesmärk on
arendada ja esile tõsta Salme piirkonna
külakultuuri, hoida kohalikku looduspärandit
ja siduda kogukonda. Eestvedajate sooviks oli
koguda, säilitada ning edasi kanda kohalikku
kultuuri- ja ajaloopärandit. Seltsi südamesoov
on olnud Salme Rahvamaja eest hoolitsemine
ja piirkondliku elukvaliteedi tõstmine. Samuti
Salme Rannapargis kultuuriürituste korraldamise toetamine.

Eesmärgid ellu projektide kaudu
Eesmärgi elluviimine toimub ennekõike
erinevate projektide kaudu alates rahastusvõimaluste otsimisest, lisaks vabatahtlik töö
kohalike sädeinimeste poolt sarnaselt teiste
Saaremaa piirkondadega. Suuremate ettevõtmistena võib mainida Salme Rannapargi
rajamist ja selle eest hoolitsemist ning Suure
Tõllu Raiesmaa terviseraja rajamist ja atraktsioonide eest hoolitsemist. Lisaks laululava
renoveerimist ja rannapaviljoni ehitust. Veel
rannapargi abihoone ja avaliku WC ehitust.
Oluliseks oleme pidanud rannapargi viikingiala taastamist – viikingite suvekoja ja
sepipaja ehitust, välilava valmimist ja Salme
turismi-infopunkti käivitamist.
Kindel abiline ja toetaja oli iga-aastaselt
Salme vald, nüüd juba mitmed aastad Saaremaa vald. Raha on taotletud ja saadud paljudest erinevatest projektidest.
Praegu on meie põhilised tegevussuunad Salme Rannapargi laste mänguväljaku
rekonstrueerimine, uue külakiige ehitamine,
mis valmib kevadel 2022, ja Salme alevikusüdame väljaehitamine (Saaremaa valla kaasava eelarve kaudu).

Salmele kavandatava purskkaevu visualiseering.

Purskkaev peab olema aleviku vääriline
Algne idee oli ehitada olemasolevasse basseini
uus purskkaev, kuid koostöös valla arhitektidega sai idee laiemalt ette võetud – purskkaev
seda ümbritsevaga peavad olema ühe mõnusa
Saaremaa aleviku väärilised – tegu ei ole ju
väikese seltskonna erahuvi, vaid valla avaliku
ruumiga, mis võrdselt vajalik nii kohalikule
kogukonnale kui ka silmailuks Salmet külastavatele turistidele. Kui juba taoline projekt
ette võtta, siis teha korralikult, mitte „põlve
otsas“. Purskkaevu arhitekt on Ede Laidro ja
projekteerijad Andres Talk ja Heiko Kull.
Tänaseks on meil valminud ehitusprojekt ja
ehitusluba purskkaevule väljastatud. Aktiivse
otsimise tulemusena oleme leidnud ehitaja,

kellel on suured kogemused ja pädevus metallkonstruktsioonide tootmise alal. Tegeleme
projektipõhiselt täiendavate rahastusallikate
leidmisega, et lisanduda võivatele kuludele
katet leida – vahepealse aastaga on näiteks
juba metalli hind kordades tõusnud.
Aastal 2021 on MTÜ Salme Rahva Maja
Selts toonud Salme piirkonda erinevate projektidega 39 000 eurot, milles on meid aidanud Saaremaa vallavalitsuse kultuuritoetuste ja külaelu toetuste voorud, SKK Anname
hoogu, KOP-i voorud, MTÜ Vöimalus, Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp.
Maire Sillavee
MTÜ Salme Rahva Maja Seltsi juhatuse liige

Turismi arengustrateegia valmib järgmise aasta märtsiks

T

änavu kevadel sai alguse Saare maakonna turismistrateegia koostamine, sest
kehtivat strateegiat praegu valdkonnas
pole. Möödunud kuude jooksul on toimunud
mitmeid kohtumisi valdade ettevõtjatega ning
ka konkreetsete teemagruppide arutelusid.
Oleme praeguseks turismi trende ja uuringuid aluseks võttes (eel)sõnastanud arengustrateegia neli strateegilist tegevussuunda.
Kestliku turismi ehk rohelise sihtkoha jätkusuutlik arendamine. Laiem eesmärk on
luua üks rohelise mõtteviisiga piirkond (rohesaared), kus koostöös kohalike omavalitsustega (KOVid) tegeletakse järjepidevalt säästva
turismi arendamisega.
Sujuva klienditeekonna edendamine läbi
arendustegevuste, et planeerida ja maksimaalselt arendada sujuvat ja mugavat klienditeekonda, kus info on lihtsasti leitav ja kättesaadav, teenused/tooted vastavad ootustele ning
tagatud on ligipääsetavus (füüsiline ja informatiivne).
Saaremaale tulnud külalisele tuleb luua
põhjused minna ka Muhu, Ruhnu, Vilsandi
ja Abruka saartele ning seejärel Hiiumaale.
Kõiki saari ei pea külastama sama reisi jooksul – loome külastajale põhjuse tagasi tulla
ning teiste saartega järgmise reisi ajal tutvuda.
Eesmärk on tekitada aastaks 2030 n-ö saarte
ringreisi toode (Island Hopping).

Külastajate ja nende ööbimiste arvu kasvatamine. Ettevõtja seisukohalt on oluline,
et külaline jääks saartele pikemalt, tarbides
erinevaid tooteid ja teenuseid. Siia alla kuulub
näiteks piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete
arendus, saarte eripära väljatoomine ning ka
madalhooaja nõudlust suurendavate võimaluste avardamine.
Koostöö ja juhtimine konkurentsieelise
saavutamiseks. Sihtkoha strateegiline juhtimine saab toimuda ainult läbi koostöö edendamise ettevõtjate (sh erinevate sektorite),
partnerite ning teiste saarte vahel. Lähtuvalt
sarnasest klienditeekonna loogikast ning piirkonnaspetsiifilisest eripärast on soov luua ka
Saare ja Hiiu maakonna koostöömudel, mis
viib ellu ühise sihtkoha arendus- ja turundustegevusi ning panustab toetava keskkonna
arendamisse.
Ajaplaan
Turismi arengustrateegia pidi esialgsete plaanide kohaselt valmima novembrikuuks. Siiski
oleme otsustanud dokumendi lõpliku valmimise lükata järgmise aasta algusesse ning seda
mitmel põhjusel.
„Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt loodav „Eesti turismistrateegia
2022–2025“, mis pidi valmima tänavu kevadeks, sai tutvustusvalmis alles novembri

lõpuks. See dokument on Saare maakonna
arengustrateegia üheks alustalaks, kuna seal
sätestatakse riiklikud eesmärgid ja tegevussuunad, mis on meile väga oluliseks sisendiks,“ selgitas turismi- ja turundusteenistuse
juhataja Helina Andruškevitšus.
„Paljud Saaremaa ettevõtted ja partnerid on
soovinud kaasarääkimise osas ajapikendust,
sest kevadel tegeleti COVID-19 piirangutega
ja suvel külastajatega, kelle arv kasvas muuseas 15%. Kindlasti soovime arengustrateegia
viimasesse etappi kaasata ka uusi vallavanemaid ja abivallavanemaid, et kõigi nägemus
turismi arengusuundadest saaks arvesse võetud,“ lisas ta.
Räägi kaasa!
Valdkondlik arengustrateegia luuakse eelkõige selleks, et fikseerida Saare maakonna
turismiga seotud huvigruppide ootused, eesmärgid ja suunised Saare maakonna kestliku turismi arendamiseks aastatel 2022–2030.
Seega ootame ja soovime jätkuvalt kõigi asjaosaliste aktiivset kaasamõtlemist.
Kõik turismivaldkonna ja selle arenguga seotud mõtted on väga oodatud aadressil
egle@visitsaaremaa.ee.
Egle Puhk
turismi- ja turundusteenistuse
arendusspetsialist

Käesoleva aasta teise projektivooru laekus 82
taotlust kogusummas 167 085 eurot. Kokku oli
eelarve 50 000 eurot ning toetust jagus kas täies
mahus või osaliselt 40 projektile.
Projektikonkursile oodati 7–19-aastastele
noortele suunatud koostöötegevusi Saaremaa
valla piirkondades. Toetust sai taotleda huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja kaasaegsete meetodite rakendamiseks huvihariduse
ja huvitegevuse pakkumisel. Samuti oli oluline,
et projektide kaudu oleks huvitegevus ja huviharidus noortele kättesaadav.
Prioriteetiteks olid võimalused maapiirkonnas, põhikooliealiste õpilaste kaasamine, erivajadustega noorte osalemise toetamine; mitteformaalõppe ja formaalhariduse sidumine.
Toetati ka vahendite soetamist ja juhendajate töö tasustamist. Komisjon lähtus projektide
hindamisel kinnitatud hindamiskriteeriumitest
ning vastavalt sellele reastati projektid keskmise
hinde alusel.
Oli ka esmakordseid taotlejaid, millest eraldi sooviks välja tuua ühe uue võimaluse: toetust sai Orissaare noortele huvitegevust pakkuv
vibulaskmise huviring.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist
Toetuse saajad, projekt ja summa:
MTÜ Spordiring „Mitmekesine ja võimalusterohke treeningkeskkond“ (609 €); MTÜ Jalgpalliklubi Saarepiiga „MTÜ Jalgpalliklubi Saarepiiga
treeneritöö tasustamine“ (1500 €); MTÜ Minu
Tantsukool „Linnalaagri läbiviimine Saaremaa valla lastele“ (500 €); Kristinasavi OÜ „Laste saviring“ (950 €); MTÜ Kaks kala „Autosport“ (600
€); Saaremaa Vibuklubi „Vibulaskmise huviring
3.-9. klassi õpilastele“ (1560 €); Saaremaa
Gümnaasium „Saaremaa Gümnaasiumi võistkond
Saaremaa korvpalli meistrivõistlustel“ (700 €);
Kärla Põhikool „Robootika-tehnikaringi vahendite täiendamine“ (887 €); Kuressaare Nooruse
Kool „Lastekaitsepäev “Maa tuleb täita lastega...”
2022“ (1500 €); SEPPS OÜ „ERASPORDIKOOL
SEPPSi koolilaste ja lasteaialaste treeninguteks
mõeldud treeningvahendite uuendamine (1.-4.
klass + maalasteaiad)“ (500 €); Tornimäe Põhikool “Merekultuur ja purjetamine“ (1000
€); Roheline Päev OÜ „Orissaare laste jalgpalli huviring“ (1000 €); Aste Põhikool “Õuesõppepäevad: Sinasõbraks looduse ja loomadega“
(1280 €); Mittetulundusühing Kihelkonna TIOK
„Purjetamistreeningud Kihelkonnal“ (2000 €);
Kuressaare Muusikakool „Toomas Vavilovi kontsert ja töötuba puupuhkpillidele“ (328 €); MTÜ
SaareSära Tantsukool “Tantsud seinal“ (500 €);
MTÜ Ida-Saare Motoklubi „Motoklubi treeningud“ (3000 €); Mustjala Lasteaed-Põhikool
„Robootikaringi vahendid First Lego League projektis osalemiseks“ (659 €); Kärla Muusikakool
„Digiklaver“ (919 €); Saaremaa Toetava Hariduse Keskus „Loodus- ja kultuuripärandi uurimusretk Lahemaa Rahvusparki“ (1055 €); Saaremaa
Noorsootöö Keskus “Noortekeskuse robootika
ja stuudioring: uute võimaluste loomine“ (2316
€); MTÜ SÜGress „Labor ratastel II“ (1650 €);
Saaremaa Noorsootöö Keskus „Kuressaare noordiskorite ja muusikaproduktsiooni arendus“
(3000 €); Õpiedu OÜ „Kaasaegsed vahendid inglise keele huviringile“ (990 €); Orissaare Gümnaasium „Ükskord“ (1000 €); Kaali Kool
“Erinevad spordialad Kaali kooli“ (1125 €); Salme Põhikool „Lapsed turvaliselt liikuma“ (648
€); Kuressaare Hariduse Kool „Elektroonikaring“
(923 €); MTÜ Orissaare Sport „Avatud žongleerimise õpituba“ (400 €); Saaremaa Spordikool
“Treeningvahendite kaasajastamine pallimängudes“ (860 €); Rahvaspordiklubi RIIMES „Akrobaatika vahendid tantsukoolile SEMIIR“ (800 €);
Kaali Kool „Kaali kokandusring“ (596 €); Valjala
Põhikool „Jalgratturi sõiduõppe rajaelementide
valmistamine“ (609 €); Saaremaa Noorsootöö Keskus „Vaimse tervise rännakud“ (950 €);
Kuressaare Nooruse Kool „Rekonstrueeritud Kuressaare Nooruse Kooli ujula inventari ja ujumistreeningute juhendajate varustuse täiendamise II
etapp“ (3000 €); Kuressaare Hariduse Kool „Tervistav ujumine“ (1529 €); Kuressaare Kunstikool
„Jaapani köite ja nahkmaali tehnikate kursuse
esimene etapp“ (1200 €); Võimlemisklubi Pärl
“Võimlemisklubi Pärl vahendipanga täiustamine
treeningute efektiivistamise ja võimlemisvõistlustel osalemise eesmärgil“ (2996 €); Orissaare
Muusikakool „Noodiõpetuse e-õppematerjalide loomine“ (2031 €); Kuressaare Nooruse Kool
„Formaalõppe ja mitteformaalõppe koostöö mitmekesistamine, orienteerumise huviringi tehnilise varustuse kaasajastamine“ (2330 €).
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TUNNE EUROOPAT
Euroopa Kontrollikoda kaitseb
ELi maksumaksjate huve
Euroopa Kontrollikoda on loodud Euroopa
Liidu rahaliste vahendite auditeerimiseks.
Kontrollikoja audititöö keskendub ELi eelarvele ja poliitikavaldkondadele, eriti aga valdkondadele, mis on seotud majanduskasvu
ja töökohtade loomise, lisaväärtuse, avaliku
sektori rahanduse, keskkonna ja kliimameetmetega. Kontrollikoda auditeerib nii eelarve
Risto Kaljuste
tulusid kui ka kulusid ning sealjuures isikuid
Europe Direct
Saaremaa teabe- ja organisatsioone, kes kasutavad ELi rahalisi
keskuse juhataja vahendeid.
Kontrollikoja töö tulemusi kasutavad ELi
eelarve täitmise järelevalveks ja vajaduse korral ka täiustamiseks kolm peamist otsuseid tegevat institutsiooni (komisjon,
parlament, nõukogu) ning liikmesriigid. Kontrollikoja tööl on
tähtis roll iga-aastases eelarve täitmisele heakskiidu andmise
menetluses.
ELi välisaudiitorina ei ole kontrollikojal volitusi uurida pettuse kahtluse juhtumeid. Küll aga aitab kontrollikoda pettuste vastu võidelda, teatades Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF)
mis tahes pettuse, korruptsiooni või muu ELi finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse kahtlusest. Koostööd tehakse ka
Euroopa Prokuratuuriga (EPPO) – mis on sõltumatu prokuratuur, mille ülesanne on ELi finantshuve kahjustavate kuritegude
uurimine, nende eest süüdistuse esitamine ja kuritegude kohtu
ette toomine.
Kontrollikoja liikmed määrab kuueks aastaks ametisse (võib
korduvalt määrata) Euroopa Liidu Nõukogu. Liikmed valivad
endi seast presidendi, kelle ametiaeg kestab kolm aastat.
Küsimus: Aastatel 2004–2016 oli Eesti-poolne Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid. 30. septembril 2016 peatati tema
mandaat seoses presidendi ametisse valimisega. Alates 2017.
aastast on Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas see endine poliitik ja peaminister:
A: Mart Laar
B: Juhan Parts
C: Andrus Ansip
Vastus saata hiljemalt 13. detsembriks: euroopa@saaremaavald.ee. Vastusele lisada oma nimi ja kontakttelefon. Võitjate
vahel loosime välja vahvaid auhindu!
Eelmise lugejaküsimuse õige vastus: Eesti liitus euroalaga ehk
võttis käibele euro 2011. aasta 1. jaanuaril. Eesti euromündi rahvuslikul küljel on kujutatud Eesti kontuur ja sõna „Eesti“. Õigesti
vastasid ning võitjaks osutusid: Tiiu Aro, Triin Aksalu, Urve Vakker.
Tegemist on selleks aastaks viimase lugejaküsimusega. Käesoleva, Euroopa Kontrollikoda puudutava lugejaküsimuse võitjad
avaldame 16. detsembri lehes, kus anname veel ka üldise ülevaate.
Euroopa Kontrollikoda
Roll: Jälgida, et ELi rahalisi vahendeid kogutakse ja kasutatakse
eesmärgipäraselt, ning aidata tõhustada ELi finantsjuhtimist.
Liikmed: Üks igast ELi liikmesriigist (27).
President: Klaus-Heiner Lehne.
Asukoht: Luxembourg, Luksemburg.
Vaata lisaks: www.eca.europa.eu

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 23. novembri istungil kinnitati viieks aastaks Mustjala piirkonna Panga küla külavanemaks Martin Auväärt (alates
23. juunist 2021), Torgu piirkonna Läbara küla külavanemaks
Mahe Metsalu (alates 6. novembrist 2021) ja Kaarma piirkonna
Abruka küla külavanema ülesandeid täitma mittetulundusühing
Abruka Külaselts (alates 18. juulist 2021).
Vallavalitsuse 30. novembri istungil kinnitati viieks aastaks
Orissaare piirkonna Ariste küla külavanemaks Leo Suurtee
(alates 13. juunist 2021).

TÄNUAVALDUS
Suur tänu teile, kalmistuhooldajad Maire Rumm (Karja kalmistu) ja Arri Sagor (Leisi kalmistu)! See on austustvääriv amet,
mida teie teete suure pühendumusega.
Olles üsna sage kalmistul käia, mõtlen tihti neile, kes kannavad hoolt kalmistute heakorra eest. Karja surnuaed on alati
korrastatud ja hoolitsetud. Ka need hauaplatsid, mis seisnud
lähedaste hoolitsuseta aastakümneid, on Maire hoidnud puhtana, riisunud lehtedest ja niitnud pikast rohust. Tema on küll
naine, kes ei trotsi tuult, vihma ega tormi, vaid on alati olemas
ja abivalmis. Jätkuks tal ikka tervist ning indu seda tänuväärset
tööd teha!
Leisi kalmistu hooldamine on olnud vahepealsetel aastatel
pisut unaruses. Viimastel aastatel toimetab seal Arri Sagor. Palju
on tehtud hooldustöid ja korrastatud ka koristamistarvete inventariruum.
Soovin Mairele ja Arrile ning ka kõigile teistele kalmistuvahtidele ilusat algavat jõuluaega, tervist ja jätkusuutlikkust!
Leisi-Karja piirkonna elanik
(nimi toimetusele teada)
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Sport + turism = sporditurism

A

asta lõpul tehakse ikka
kokkuvõtteid
olnust ja vaadatakse
tulevikku. Seekord
soovin Saaremaa
spordielu aasta ülevaate teha veidi ebaAivi Auga
traditsioonilisemalt
spordinõunik
ning seda uue, moodsa ja kiirelt kasvava sporditurismi vaatevinklist. Ei ole kindlasti uudis, et mida
aeg edasi, seda rohkem hakkab inimene
lisaks igapäevasele tööle mõtlema oma
tervise, liikumise ja huvitavalt elatud elu
peale. Seda võimaldab igati viimaste aastate jõudsalt kasvav ja arenev turismivaldkond – sporditurism.
Mis on sporditurism?
Wikipedia andmetel viitab sporditurism
reisimisele, mis sisaldab spordiürituste
jälgimist või neis osalemist väljaspool
oma loomulikku keskkonda. See on ülemaailmse turismitööstuse kiirelt arenev
sektor, mille turuväärtus 2017. aasta
andmeil oli ligikaudu 7,68 miljardit USA
dollarit.
Sporditurismi on liigitatud mitmeti,
on spordiürituste turism, kuulsuse ja
nostalgia sporditurism ning aktiivne
sporditurism. Vaadates Saaremaal toimuvaid suuremaid spordisündmusi,
saame rääkida spordiürituste ja aktiivsest sporditurismist.
Spordiürituste turism viitab külastajatele, kes väisavad piirkonda ürituste
vaatamiseks. Siia kuulub vaieldamatult
sel aastal 54. korda toimunud Saaremaa
Rally, kus võistlejate, tausta- ja hooldusmeeskonna liikmete koguarvuks
võib lugeda üle 1000 inimese. Igal aastal võõrustame antud sündmuse jooksul
ligi 10 000 turisti, kes 3–4 päeva jooksul
tarbivad teenuseid meie majutus- ja toitlustusasutustes, andes tööd ja teenistust
suurele hulgale saarlastele.
Uueks spordiürituseks, mis tõi kaasa
suure hulga publikut, oli Enduro MM
sarja 3. etapp Saaremaal. Võistlus toimus 16.–18. juulil ja seal osales üle 150
sportlase 20 riigist. Nii nagu maailmatasemega tehnikaspordile omane, on
iga võistleja seljataga team umbes 10–15
inimesega, kes tarbivad meie kohalikke
teenuseid. Kõik need inimesed on meie
parim võimalus reklaamida Saaremaad
neisse 20 riiki.
Aasta-aastalt kasvab aktiivse sporditurismi harrastajate arv. Need on inimesed, kes reisivad eri sihtkohtadesse,
et osaleda spordiüritustel. Üks uurija on
jaganud selle sporditurismi tüübi oma-

Jäädvustus noortevõistluse TV-10 olümpiastarti finaalvõistlusest Kuressaares. FOTO: Valmar
Voolaid

korda veel alaliikideks. Neiks liikideks
on – aktiivne osaleja ja harrastaja.
Aktiivsed osalejad on spordialal veel
amatöörid ja reisivad, et võtta osa kindla spordiala võistlustest. Harrastajate
jaoks seevastu on sporditurism üks lõõgastumise viise. Saaremaal oli sel aastal
võimalik osaleda või kaasa elada päris
mitmele antud kategooriasse sobivale
võistlusele ja üritusele – Saaremaa rahvusvaheline malefestival, Ultima Thule
maraton, Saaremaa kolme päeva jooks,
Karujärve rattamaraton, noortevõistluse TV-10 Olümpiastarti finaalvõistlus,
Kuressaare linnajooks, Saaremaa duatlon, Muhu Väina regatt, esmakordselt
Saaremaal toimunud Eesti MV orienteerumises ning unikaalses formaadis
toimunud velotuur Red Bull Tour of
Vikings.
Kõigil neil spordiüritustel ja võistlustel osalenud inimeste koguarvuks võib
lugeda suurusjärku 20 000 inimest!
Rohkem külastajaid ja tulu
Siin on üles loetletud vaid need sündmused, kus võistlustel osalejad tarbisid Saaremaa teenuseid 2–3 päeva. Kui
aastat kümme tagasi otsiti ööbimiseks
ja toitlustamiseks võimalikult soodsaid
majutus- ja söögikohti (koolivõimlad,
kaasa võetud võileib ja kuivtoit), siis
nüüd on inimeste soovid ja võimalused
kardinaalselt muutunud. Reisitakse koos
perede ja sõpruskondadega, ööbitakse hotellides, korraldatakse õhtusööke
ja koosviibimisi restoranides, tehakse
väljasõite Saaremaa erinevatesse piir-

kondadesse jne.
Suured spordiüritused nõuavad investeerimist uutesse spordihoonetesse ja
-rajatistesse ning seda tehakse koostöös
valitsuse või ka rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega. Nende investeeringute abil toetatakse kohalikku majandust, sest hooned jäävad kasutusse ka
pärast ürituste toimumist. Üha enam on
mitmesugused spordiüritused osa suuremast strateegiast, tõstmaks piirkonna
atraktiivsust turismisihtkohana ning aidates sellega kaasa nii kohaliku majanduse kui ka turismi arengule.
Tänase kokkuvõtte eesmärk ei ole
kindlasti statistiline ülevaade Saaremaal
toimunud sündmustest, vaid soov juhtida tähelepanu üha kasvavale turismi
suunale, millest meie saarlastena osa
saame ja mis meile märkimisväärselt
tulu toob. Olgem mõistvad, kui mõni
nädalalõpp on saarel rohkem müra,
jooksjate jooksutrassi tõttu suletud mõni
tänavalõik, mõnda restorani ei saagi lauda ja mõnes kohas on lihtsalt liiga palju
inimesi.
Turismisaarena peame lootma ja uskuma, et meie inimesed suudavad ja
soovivad korraldada veelgi rohkem ja
suuremaid sündmusi, kaasa arvatud
spordisündmusi, mis toovad meile veelgi enam külastajaid.
Tänan kõiki spordivõistluste korraldajaid, läbiviijaid ja vabatahtlikke – olgu
teil teadmine, et oma tegevusega annate olulise panuse Saaremaa majanduse
arengusse, teie tegevus rikastab ja parandab elu saarel.

Tutvusime hiidlaste sportimisvõimalustega
Saaremaa piirkondade spordijuhid ja
-spetsialisid täiendasid oma teadmisi
ning laiendasid silmaringi naabersaarel
Hiiumaal.
Esmalt andsid Paluküla terviseraja
eestvedajad Aivo Pere ja Argo Valdma
meile ülevaate oma terviseradade senisest arengust ning edasistest plaanidest.
Tutvusime hiidlaste kunstlume tootmise valmidusega ja saime teada, milliste murede ja rõõmudega sel alal kokku
on puututud. Tegime tutvust suusaradade tegemiseks vajaliku masinapargiga ja

nägime ära ka peatselt meile saabuvad
lumekahurid.
Edasi suundusime Hiiumaa spordikeskusesse, mille juht Martin Lauri
tutvustas olme- ja sportimistingimusi.
Väga muljetavaldavad olid tennise- ja
palliväljakud, lisaks erinevad treeningsaalid. Vaatasime üle ka spordihoone
kolmandal korrusel asuva hosteli, mille
tingimused tunduvad vastavat ka mugavusi hindava saarlase nõudmistele.
Tutvustasime hiidlastele ka Saaremaa
spordivaldkonna tegemisi ja pidasime

plaani edaspidiste võimalike sõpruskohtumiste korraldamise üle kahe saare
vahel.
Tagasiteel koju külastasime Käina
spordikeskust, kus asub Hiiumaa ainus ujula, ja saime võimaluse proovida
Baltikumi kõrgeimat 18 meetrist siseronimisseina.
Jõudsime üle vaadata ka Orjaku sadama, kus tegeletakse aktiivselt mitmete
veespordialadega.
Raili Rüütel
Pihtla piirkonna spordijuht

Orissaares peeti esimesed disc-golfi võistlused
20. novembril toimusid Orissaare esimesed disc-golfi võistlused – Orissaare
Open 2021. Ilgitsa kopli ajutisele rajale
tuli kokku võistlema 48 kettagolfarit üle
Saaremaa. Heameelt tegi, et kohal olid
Saaremaa tuntud tegijad, aga ka kohalikud algajad ja harrastajad.
Paremusjärjestus
Mehed: 1. Karl Kastein, 2. Raigo Rahu,
3. Miikael Danieljants
Mehed 40+: 1. Oleg Tsernobrovkin, 2.
Sander Lember, 3. Eero Grahv.
Naised: 1. Signe Kurvits, 2. Ege Sepp,
3. Jane Kand.

Juuniorid: 1. Jürgen Leppik, 2. Erik
Ignatovits, 3. Riko Robi Tamtik.
Va a t a k o g u p r o t o k o l l i :
https://discgolfmetrix.com/1984901
Kiitus meie spordikooli noortele, kes
polnud varem disc-golfi võistlustel osalenud, aga said siiski hästi hakkama.
Kõige noorem osaleja oli 2. kl õpilane
Ruudi, kes vapralt läbis mõlemad ringid.
Suur tänu, maaomanik Kalle Kuusk,
rajameistrid Sander Lember ja Oleg
Tsernobrovkin, SK Kaarma ja Andres
Ramst, Disciklubi Mina ja Oleg, Tornimäe põhikool, Orissaare gümnaasium,

ketaste disain Madis Vaher, ketaste tootja Disctroyer.
Tuhat tänu ka Saaremaa vallale, kelle
toetuse abil võistlus toimus.
Kordaläinud võistlusest veelgi suuremat heameelt tegi pühapäevane vaatepilt Ilgitsa koplile, rada oli rahvast täis.
Oli neid, kes käisid laupäeval mängimas
ja oli ka neid, kes tulid mõnusalt perega
aega veetma ja pühapäeva nautima. Kui
kõik asjaolud sobivad, siis loodame kevadel korrata.
Andla Rüütel
Orissaare ja Pöide piirkonna spordijuht
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KOOLITÕRGETEGA LASTE VANEMATE TUGIGRUPP

Jõulukuu päevakeskuses

Reedel, 3. detsembril kell 13 päevakeskuse käsitööringi tekkide näituse avamine.
Teisipäeval, 7. detsembril kell 13 Kuressaare Hoolekande
juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Reedel, 10. detsembril kell 13 Kalle Kesküla koostatud raamatu „Kuressaare ajalugu III“ esitlus. Töötab raamatulett. Saadaval ka Kuressaare vanema ajaloo kordustrükk, mõlemad raamatud sõbrahinnaga. Näitus Kuressaare ajaloost.
Esmaspäeval, 13. detsembril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Neljapäeval, 16. detsembril kell 13 „Kas jõuluvana on olemas?“ Vestlusring Elja Parbuse juhtimisel.
Esmaspäeval, 20. detsembril kell 13 laulame neid laule jälle
koos Elja ja Hellega. Talvelaulud.

Näitused:

1. detsember – 5. jaanuar Aili Jungi tööde väljapanek. Aili
Jungi kunstiringi klaasitagune näitus „Nostalgia“.
3. detsember – 6. jaanuar päevakeskuse käsitööringi tekkide
näitus.
Alates 1. detsembrist on käsitöötuba avatud teisipäevast
reedeni kell 11.00- 15.30.

08.12.2021 kell 18.00
Kuressaare Rootsi 7, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus

Miks keeldub laps kooli minemisest püsivalt, näitab vastumeelsust kooli suhtes, lahkub koolist enne tundide lõppu, käib koolis
tugeva surve all, kartusest petta vanemate ootuseid?
Koolitõrkega lapsed
Koolitõrge on maailmas järjest sagedamini esinev probleem.
Lapse koolitõrge tekitab muret ja pingeid peredes, koolides ja
lapsele endale.
Kuidas toime tulla lapsega, kellel on koolitõrge?
Mõtleme ühiselt, jagame kogemusi ja leiame parimaid lahendusi
koolitõrgetega laste vanemate tugigrupis.
Tugigrupi eesmärk on koondada sarnases olukorras olevad
lapsevanemad, et üksteist toetada, jagada kogemusi ja kohtuda
spetsialistidega.
Üritus on leitav FB-s, kus saad märkida ürituse juurde oma
osalemise, või kirjuta oma osalemissoovist aadressile
kairit.lindmae@gmail.com.
Lisainfo: Kairit Lindmäe tel 54512202

Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:
Jurist (tähtaeg: 06.12)
Lastekaitseteenistuse juhataja (tähtaeg: 16.12)
Vallasekretär (tähtaeg: 20.12)
Arhitekt (tähtaeg: 31.12)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalik konkurss:
Psühholoog-nõustaja Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses (tähtaeg: 4.12)
Õpetaja Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses (tähtaeg: 10.12)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

ANNAME ÜÜRILE
Üürile anda äripinnad Kuressaare Bussijaamas Pihtla 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

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KÄRLA
Kärla rahvamaja
10. detsembril kl 19 imeline
talvelaulude kontsert piparkookide ja kuuma joogiga „Jõulude
ootel“. Talviselt lumiseid laule
esitab Siiri Känd. Pilet 5 €.
16. detsembril kl 16 ootavad päkapikud Kärla piirkonna
koduseid lapsi Kärla aleviku
jõulukuuse juurde. Anna oma
lapse tulekust teada teenuskeskusesse või rahvamajja hiljemalt 13. detsembriks.
KAARMA
Aste Rahvamaja
6. detsembril kl 11 Jõulutulede süütamine Aste jõulupuul.
15. detsembril kl 13 Kaarma
kandi eakate jõuluistumine.
Anna oma tulekust teada 8.
detsembriks. Helista tel 529
0869, lepime kokku transpordi.
Kaasa QR-koodiga tõend ja 5 €.
30. detsembril kl 19 Aastalõpupidu (täpsem info jooksvalt Aste Klubi FB lehel ja infostendil).
LEISI
Karja rahvamaja
11. detsembril kl 16 armas
jõulu-ootuse kontsert , kus
kuuleme advendiaja mõtisklusi
ja laule perekond Sünteri seltsis.
17. detsembril peoõhtu (kellaaja teatame 16. detsembri
Saaremaa Teatajas). Alustuseks
Karja näiteringilt laste-eten-

dus „Jõuluvana kodu jõulud“.
Tantsumuusika eest kannavad hoolt Ivar Hansen ja Irena.
Pilet 5 €.
Pärsama rahvamaja
12. detsembril kl 12
Leisi piirkonna pensionäride
talvine kokkusaamine. Meeleolu loovad kohalikud lapsed
ja tuntud kandlemees Sander
Tartust. Pidulik advendilõuna.
Anna oma tulekust teada hiljemalt 5. detsembriks Ainale (tel
5397 7524).
LÜMANDA
Taritu rahvamaja
26. detsembril kl 12 jõulukontsert. Esinevad Teele Viira,
Pille-Rite Rei ja Kusti Lemba.
Kindlasti tuleb külla Jõuluvana.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
7. detsembril kl 19 kinoõhtu
„Jahihooaeg“.
16. detsembril kl 19 väike
jõuluootuse kontsert.
25. detsembril kl 19–23
JÕULURETRO Orissaare kultuurimaja esisel platsil. Muusikat
valib Orinõmme Retrodiskode
üks vedajatest Ardi Traumann.
Kui soovid, tule oma laua ja
tooliga. Soojendavaid jooke ja
näkse saab osta aknabaarist.
Kes viitsivad riietuda retrostiilis, nende vahel loosime väikseid üllatusi. Auto jäta koju või

Coopi parklasse. Väga suure
vihma või tormi korral otsustame, kuidas toimime. Jälgi
Orissaare kultuurimaja FB lehekülge, sinna saab üles värske
info: www.facebook.com/orissaarekultuurimaja.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
12. detsembril kl 16 Kalle
Sepp ühemehe-show’s Helimehe Tähetund. Pilet 15 ja
18 €. Pilet broneeri tel 524
6612 Krista või 5397 5320
Angela.
SALME
Salme rahvamaja
5. detsembril kl 18 süütame
tuled Salme suurel jõulupuul.
Archebaldi valgusetendus.
12. detsembril kl 10 Jõululaat – tulge ostma ja müüma!
Info tel 517 8286. Kl 14 Jõulukontsert – külas Kandlemees
Sander.
17. detsembril kl 14 Salme memme-taadi jõulukohvik.
Külas Tornimäe näiteselts etendusega „Pansionaat „Eluratas””,
info tel 524 2067.
VALJALA
Valjala rahvamaja
3. detsembril kl 19 kinoõhtu
„Jahihooaeg”. Pilet 5/4 eurot.
5. detsembril kl 11–14 jõululaat „Kingid kotti“.
8. detsembril jõulupärgade

tegemine Valjala Tööpajas.
13. detsembril kl 11 Miksteater „Pöialpoiss Nils Karlsson”.
15. detsembril jõuluinglite
tegemine Valjala Tööpajas.
16. detsembril kl 16 jõulukino
„Eia jõulud Tondikakul” ja noortekeskuses meisterdamine.
19. detsembril kl 17 Tõnija
Seltsimajas heategevuslik jõulukontsert.
30. detsembril kl 19–23 aastalõpupidu.
31. detsembril ühiselt Kungla
sadamasse talisuplusele.
Igal advendil toimub fotosport
“Loodus ja liikumine”.
Valjala alevikus on postkastid,
kuhu saab viia jõulusoove ja
-sõnumeid. Soovid loetakse
ette Kadi Raadios ja postitatakse
internetti.
Iga sündmuse kohta leiad rohkem infot Valjala Rahvamaja
Facebooki lehelt!
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskuse
I korrusel
Fotovõistluse „1500 minutit
värvikireval saarel” tööde näitus,
avatud 31. detsembrini.
Kuressaare Raegalerii
Tiina Vili kübaramaailm. Avatud
4. novembrist 28. jaanuarini.
Ajamaja Galerii
Enno Alliku maalide näitusmüük. Avatud 15. märtsini.

Ferrumi II korruse galerii
Alver Arhitektide näitus „Millest
me mõtleme, kui ütleme arhitektuur”.
Kuressaare Teater
7.detsembril kl 11 ja 13 Kuressaare Teatr i l astel avastus
„Kadunud mets“.
8. detsembril kl 11 ja 13
„Kadunud mets“.
8. detsembril kl 18 film „Kupee
nr 6“.
9. detsembril kl 11 ja 13.30
„Kadunud mets“.
10. detsembril kl 11 ja 13
„Kadunud mets“.
11. detsembril kl 12 „Kadunud
mets“.
13. detsembril kl 11 ja 13
„Kadunud mets“.
14. detsembril kl 11 ja 13.30
„Kadunud mets“.
15. detsembril kl 11 ja 19
„Kadunud mets“.
20. detsembril kl 19 Comedy
Estonia Sügistuur.
21.detsembril kl 19 Ari Matti
Mustonen „Flamingo“.
Teatrisse tulles veendu, et sul
on kaasas pilet, COVID-tõend,
isikut tõendav dokument ja
mask.
SPORT
LEISI
25. detsembril jõuluturn i i r võ r k p a l l i s . I n fo : A r vo
Lepp – ar vo@leisi.oesel.ee

ORISSAARE/PÖIDE
4. detsembril kl 18 jalutuskäik jõuluaega Orissaare terviserajal (laterna või taskulambi
matkake). Info: Andla Rüütel –
orissaare.sport@gmail.com
SALME/TORGU
Reedeti kl 19 Sasku Torgu
Kogukonnamajas. Info: Mari
Kübarsepp tel 5340 9472.
VALJALA
Valjala maalinna terviserada
1.–8. detsembril (enesele
sobival kellaajal) Valjala tarmuka tervisesportlase viimane
etapp.
Fotosport „Liikumine ja loodus“.
Leia oma kodukohast vähemalt
1 km kaugusel koht või objekt,
millest teed foto igal advendi
pühapäeval. Hea, kui fotod on
tehtud enamjaolt ühel ja samal
kellaajal. Fotod saada meilile
valjala.sport@saare.ee
Info: Pirgit Nuut, valjala.sport@
saare.ee
KURESSAARE
Kuressaare spordikeskus
8. detsembril kl 18 Liikudes
Tervemaks sarja etapp Tund
Spordikeskuses, jooksutreening
Koit Simsoga.
Kuressaare tervisepark
15. detsembril kl 18 Liikudes
Tervemaks sarja etapp Tund
Terviserajal.
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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

