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Spordirahvas võttis aasta
kokku parimate tänamisega

T

raditsiooniline Saare maakonna ja
Saaremaa valla 2021. aasta sportlaste tunnustusüritus toimus Kuressaare
kultuurikeskuses 30. detsembril. Kiitust ja
tänusõnu jagati parimatele sportlastele, treeneritele, võistkondadele, tunnustati kehalise
kasvatuse õpetajaid ja klubijuhte ning toetajaid ja selgus ka maakonna parim spordipere.
Saaremaa vallavanem Madis Kallas soovis
oma sõnavõtus, et ka ühiskonnas võiks toimida sama eetika nagu spordis, et võitjad austavad kaotajaid ja vastupidi. Ebaõnnestumise
korral toetatakse, et koos edasi minna. Ainult
nii on võimalik kujundada elukeskkond, kus
märksõnadeks on mõistmine, toetamine ja
koostöö.
Aasta spordipere on
perekond Liitmäe
Saare maakonna ja Saaremaa valla 2021. aasta
parimad sportlased selgusid kolme kategooria
(spordiklubid, rahvas ja spordikomisjonid)
hääletustulemuste teel. Lisaks neile tunnustustele jagab Saaremaa Spordiliit tunnustusi
aasta spordihingele, aasta klubijuhile, aasta spordiõpsile, aasta spordisõbrale ja aasta
spordiperele.
Eesti olümpiakomitee (EOK) annab alates 2009. aastast igas maakonnas välja aasta
sportliku perekonna preemiat. Sportliku pere
valivad maakondlikud spordiliidud. Aasta
spordiperekond 2021 on perekond Liitmäe
Muhust. Peres kasvab kolm poissi – Rauno,
Kardo ja Jarko, kes kõik tegelevad aktiivselt
spordiga. Nii pereisa Raido kui ka pereema
Kairi osalevad aktiivselt liikumisüritustel ja ka
korraldavad neid.
Saaremaa Spordiliidu eripreemia Saare maakonna spordihing 2021 kuulub meie
kauaaegsele kehalise kasvatuse õpetajale ja
võimlemistreenerile Tiiu Haavikule. Auhinna
andis üle EOK poolt Eestimaa spordihinge
2021 tiitli pälvinud jooksuspordi väsimatu
eestvedaja ja Saaremaa Kolme Päeva Jooksu
peakorraldaja Tõnu Vaher.
Aasta klubijuhi tiitel kuulub MTÜ Orissaare Sport juhatuse esimehele Andla Rüütlile. Alates 2018. aastast antakse välja tunnustus aasta spordiõps, millega tänatakse
pikaajalise tänuväärse töö eest Saare maakonna koolinoorte spordi edendamisel.
Spordiõps 2021 on Hariduse kooli kehalise
kasvatuse õpetaja ja spordikooli korvpallitreener Enn Laanemäe. Aasta veteransport-

Saare maakonna parimad noorsportlased (vasakult) golfar Ralf Johan Kivi, kergejõustiklane Ron Sebastian
Puiestee, maadleja Gregor Andreas Amelkin, treener Tiit Uspenski ja aasta noortetreener Andres Laide.
FOTO: Allan Mehik

lased on jooksjad Helina Pärn ja Tarmo
Mändla.
Spordisündmuste ja ürituste korraldamisel on suur osa toetajatel. Igal aastal tunnustatakse ühte ettevõtet, kelle toetus Saaremaa
spordisündmustel on märkimisväärne. Aasta
spordisõber 2021 tiitel omistati Spetsiaalne
OÜ-le.
Aasta võistkond on
Ken Torn ja Kauri Pannas
Aasta võistkond on rallisportlased Ken Torn
ja Kauri Pannas, kellele järgnesid võimlemisklubi Pärl võistlusrühm Aurora ja jalgpallimeeskond FC Kuressaare. Võimlemisklubi
Pärl pälvis tunnustuse ka EOK poolt kui parim spordiklubi Saaremaal.
Parim noorsportlane neidude hulgas on
tennisist Grete Gull, kellele järgnesid jooksja
Lisett Alt ja purjetaja Meribel Vahstein.
Noormeeste parimad on kergejõustiklane
Ron Sebastian Puiestee, maadleja Gregor
Andreas Amelkin ja golfar Ralf Johan Kivi.
Parima treeneri kategoorias pälvisid tun-

nustuse kergejõustikutreener Andres Laide,
tennisetreener Rauno Gull ja võimlemistreener Marjana Tõnisson.
Aasta naissportlane 2021 on jiu-jitsu’ga tegelev Liisi Vaht, kellele järgnesid võrkpallurid Nette Peit ja Cristin Lepp. Liisi Vahti parimaks saavutuseks on 4. koht Euroopa MV
Adjult klassis. Ta on Euroopa parim sportlane
2021 jiu-jitsu’s.
Kõige pingelisem oli võistlus parima meessportlase tiitlile. Vaid ühe punktiga edestas
kergejõustiklane Risto Lillemets jalgrattur
Mihkel Räime, kolmanda koha pälvis rallisõitja Ott Tänak. Risto Lillemetsa parimaks
tulemuseks Euroopa sisemeistrivõistlustel
seitsmevõistluses oli 5. koht.
Tunnustus kõigile, kes Saaremaa sporti toetavad, sündmuste toimumisele kaasa aitavad
ja loomulikult kõigile sportlastele, kes meie
väikest saart maailmas tutvustavad.
Edukat uut spordiaastat kõigile!
Aivi Auga
spordinõunik

nergiahinna tõusu leevendamiseks on
riik välja töötanud elektri-, gaasi- ja
küttearvete osalise tasumise kuni keskmise sissetulekuga peredele. Toetust on õigus
saada isikutel/peredel, kelle kuu keskmine
netosissetulek jääb alla meetmega määratud
arvestuslikku piiri, mis on pere ühe inimese
kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt
14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama
summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastaste laste
kohta kaaluga 0,3.
Näiteks kahe täiskasvanuga perel on piiriks 1689 eurot, kahe täiskasvanu ja ühe alla
14-aastase lapsega perel 2027 eurot ning kahe
alla 14-aastase lapsega perel 2365 eurot. Kui
peres on kaks täiskasvanut ja kaks üle 14-aastast last, on piiriks 2815 eurot.
Perekonna netosissetulekutena läheb arvesse pereliikmete Eestis ja väljaspool Eestit
kõikidest tuluallikatest saadud tulu, millest

arvestatakse maha makstud elatis ja täitemenetluses kinni peetud summad. Näiteks arvestatakse sissetulekuna palka, pensioni, saadud
elatist, renti, dividende, saadud toetusi (sh
lastetoetused, töövõimetoetus), väljamakseid
pensionifondidest ning hüvitisi (nt tööõnnetuse hüvitis, vanemahüvitis, haigushüvitis,
töötuskindlustushüvitis, kutsehaiguse hüvitis
jne).
Arvestatakse selle perioodi sissetulekuid,
mille energiakulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui jaanuaris esitatakse taotlus septembri kuni novembri energiakulude
toetuseks, siis võetakse arvesse samuti septembri kuni novembri keskmine sissetulek
(sissetulekud kolmel kuul kokku liidetuna ja
jagatud kolmega). Juhul kui perekonnaliikmed on saanud sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele (nt
sünnituspuhkus, pensionifondi väljamaksed),

Saaremaa vallal
seisab ees tegus aasta

O

ngi ta kohal – uus
aastaring 2022. Oma
alguses puhas ja
tundmatu, ilma ühegi jäljeta
nagu värske lumega lagendik. Aasta möödudes aga jällegi tihedalt jälgi täis ja meile
kõigile hästi tuttav.
Jaanus Tamkivi
Läinud aasta jääb meelde
Saaremaa vallavolikogu esimees kui väga vastuoluline aasta.
Kuri ja visa viirus räsis ning
vaevas jätkuvalt kogu maailma. Nakatumiste
lainete harjad ja põhjad tulid ning läksid erinevates riikides erinevatel aegadel, tuues endaga kaasa korvamatut kahju ja viies kaasa palju
inimesi. Nii oli see ka meil Eestis ja Saaremaal.
Aga see kõik ei ole veel kahjuks läbi. Selleks, et
see jäljerida ükskord lõppeks, pole vaja võimatut. On lihtsalt vaja, et teadlaste poolt loodud
tarkust ja vahendeid võtaks kasutada kogu ühiskond nagu üks mees ja sel moel muudaks võimalikult raskeks haiguse leviku.
Lisaks on veel väga vaja, et ka Saaremaa kogukonnas tõuseks esikohale sõna MEIE. See tähendab – keerulises olukorras oleme kõik koos
ning teeme seda, mis vaja nii iseenda kui ka teiste turvalisuse tagamiseks. Ja seda käitumisjuhist
kahtluse alla ei seata.
Samas aga majandusaasta oli suures plaanis
väga edukas. Kohati isegi öeldi, et majandus
buumib. Majandustegevuse üldnumbrid näitasid võimast kasvu, kasvasid kasumid ja palgad.
Kuid seda mitte kõikjal. Edukate sektorite kõrval on ka valdkondi, mis ägavad tervisekriisist
tulenevate raskuste all. Kahjuks nende hulgas
ka turismi- ja majutussektor, mis ka Saaremaa
majanduses mängivad olulist osa.
Olenemata taustast tuleb uuele aastale vastu
minna ikka optimistliku vaatega ja leida üles
need võimalused ja väljakutsed, mis meid edasi
viivad.
Saaremaa vallal seisab ees tegus aasta. Värskelt on valijatelt volitused saanud uus volikogu
koosseis ja volikogu on nimetanud ametisse ka
uue vallavalitsuse. Tublid inimesed oma ülesannetes on täis energiat ja tahet tegutseda ning
Eesti suurimat valda tema arenguteel edasi viia.
Valla kokkulepitud kursil hoidmiseks on varasemalt vastu võetud vajalikud strateegilised dokumendid, samuti saab veel jaanuaris volikogus
vastu võetud ka valla 2022. aasta eelarve.
Olemas on vajalikud eeldused, et Saaremaa
valla uus aasta saaks olema tulemuslik ja edukas. Suures omavalitsuses on kindlasti oluline
hoida tähelepanu põhimõttel, et suur majapidamine ei saa olla takistuseks jõudmaks iga inimeseni, kes valla tuge ja teenust vajab.
Edu ja kordaminekuid Saaremaa vallale uuel
aastal!
Kõike head saarlastele!
Loe ka valitsuse liikmete
uue aasta plaanidest lk 3

Vald hakkab energiatoetuste avaldusi vastu võtma 13. jaanuarist

E

facebook.com/saaremaavald

võib arvestamise aluseks võtta taotlemisele
eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku.
Energiakulude hüvitamine toimub 80%
osas juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära,
mis elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil
49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel
78 €/MWh (7,8 s/kWh). Näiteks, kui novembrikuus oli elektrikulu 100 eurot tarbimise 500
kWh juures, teeb see ühiku maksumuseks
100€/500 kWh =0,2 €/kWh ehk 20 s/kWh.
Toetust makstakse 80% 12 senti/kWh ületavalt osalt ehk antud näite puhul 80% 8 s/kWh
ehk 6,4 s/kWh. Korrutades 6,4 s/kWh tarbitud
kogusega, saab välja arvutada makstava toetuse
– 6,4 s/kWh x 500 kWh= 3200 s ehk 32 €.
Reelika Murd
sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

Jätkub lk 6

Ootame ettepanekuid
väärikate 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.
Ettepanekuid oodatakse 15. jaanuariks 2022
vallavalitsuse aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare või elektrooniliselt raekoda@saaremaavald.
ee.
Täpsem info www.saaremaavald.ee/üldinfo.

2

Saaremaa Teataja

6. jaanuar 2022

VOLIKOGU
16. detsembri 2021volikogu istungil:
Enne istungit andis RMK Saaremaa
metskonna metsaülem Jaan Prants
volikogule ülevaate Saaremaa valla
riigimetsa terviktutvustusest ja vastas volikogu liikmete küsimustele.
• viidi läbi Saaremaa valla 2021.
aasta IV lisaeelarve, kogumahuga
701 224 eurot, I lugemine ja suunati
see II lugemisele.
• kehtestati määrusega Riikliku

toimetulekutoetuse arvestamisel
arvesse võetavate eluasemekulude
uued piirmäärad, mis võimaldavad
abivajajatel antud piirkonnas eluaset
leida ja säilitada ning vältida majandusraskustesse sattumist.
• lõpetati Pihtla piirkonnas Vanamõisa küla Ringi detailplaneeringu
koostamine.
• tunnistati kehtetuks Kuressaare

linnas Kohtu tn 22 detailplaneering
ja Rohu tänava ja Vallimaa tn 10
vahelise maa-ala detailplaneering.
• tunnistati osaliselt kehtetuks
Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003
korraldusega nr 750 kehtestatud
„Golfikompleksi detailplaneeringu
II etapp“ Merikotka tn 47 (krunt positsiooniga 22) ja Merikotka tn 49
(krunt positsiooniga 23) katastri-

üksuste osas.
• võeti vastu Lümanda piirkonnas
Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.
• võeti vastu Mustjala piirkonnas
Ninase külas Tongrite detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.
• algatati Laimjala piirkonnas Kõi-

guste külas Välibaasi detailplaneering ja otsustati jätta keskkonnamõju
strateegiline hindamine algatamata.
• algatati Pihtla piirkonnas Reo
külas Anna asumi detailplaneering.
• anti luba Arukas Hobu OÜ-le
kinnisasja omandamiseks kinnisasja
omandamise kitsendamise seaduse
§ 4 lõike 6 kohaselt Lümanda piirkonna Jõgela külas.

tõuse.
• tunnistati osaliselt kehtetuks
Kaarma Vallavolikogu 31.01.2007. a
otsusega nr 13 kehtestatud „Põlluvälja, Karli I, Karli II, Priidu ja Kalevi detailplaneering“ endise Karli
I (osa Ringtee 12 katastriüksusest
katastritunnusega 71401:001:110)
osas.

• tunnistati osaliselt kehtetuks Salme Vallavolikogu 27.05.2002. a otsusega nr 6 kehtestatud „Taneli, Laasi
ja Pälliranna detailplaneering“ Küti,
Keskküti ja Väikeküti katastriüksuste
osas.
• tunnistati kehtetuks Salme Vallavolikogu 19.04.2004. a otsusega nr 12
kehtestatud Salme aleviku Liiva tn 4

detailplaneering.
• tunnistati kehtetuks Kaarma
Vallavolikogu 14.05.2007 otsusega nr
86 kehtestatud Väikelahe ja Suurlahe
detailplaneering Parila külas.

30. detsembri 2021 volikogu istungil:
• võeti vastu Saaremaa valla 2021.
aasta IV lisaeelarve, kogumahuga
701 224 eurot, ning nõustuti vallavalitsuse esitatud põhitegevuse kulu
ümberkannete ja investeerimistegevuse ümberpaigutustega.
• viidi läbi Saaremaa valla 2022.
aasta eelarve, kogumahuga 69 022
209 eurot, I lugemine ja suunati see

II lugemisele.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määrust nr
57 „Lastevanemate poolt kaetavate
kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“, mille tulemusel koolieelsetes lasteasutustes lapsevanemate
poolt kaetavad kulud 2022. aastal ei

Andrus Lulla
volikogu nõunik

DETAILPLANEERINGUD
Vanamõisa külas Ringi detailplaneeringu lõpetamine
Ringi detailplaneeringu (DP) koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu
16.12.2021 otsusega nr 1-3/78. DP
algatati Pihtla Vallavolikogu 25.01.2017
otsusega nr 4. DP ala suurusega 2,72 ha
hõlmab Vanamõisa küla Ringi maaüksust
tunnusega 59201:005:0039. DP eesmärk on maaüksuse jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute maakasutuse
sihtotstarbe muutmine elamumaaks,
igale kinnistule ühe elamu ja kuni kahe
abihoone planeerimine ja paigaldamine,
liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude
lahendamine.
Huvitatud isik esitas 24.09.2021
Saaremaa vallale avalduse DP koostamise lõpetamiseks. Planeerimisseaduse
§ 129 lg 1 p 2 alusel võib DP koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab
taotluse DP koostamise lõpetamiseks.
DP koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
Reo külas Anna asumi detailplaneeringu algatamine
S a a re m a a Va l l a v o l i ko g u a l g a ta s
16.12.2021 otsusega nr 1-3/84 Reo
külas Anna asumi detailplaneeringu (DP).
DP ala hõlmab Reo külas Andruse katastriüksust (tunnus 71401:001:1071).
DP eesmärk on ehitusõiguse määramine Anna asumi hoonete ehitamiseks,
sh rida- ja üksikelamu ning üldkasutatava kogukonnamaja ehitamiseks.
Planeeringuala ei asu DP koostamise kohustusega alal planeerimisseaduse
§ 125 lg 1 mõistes. Planeeringualal
puudub kehtiv üldplaneering, millest tulenevalt ei ole alale määratud maakasutuse juhtotstarvet ega ehitustingimusi,
samuti ei ole määratud DP koostamise
alasid ega juhte. Arvestades planeeritava asumi hoonestuse mahtu, selle
asukohta seni praktiliselt hoonestamata
piirkonnas ja riigimaantee kaitsevööndis ning asumiga kaasnevaid võimalikke sotsiaalseid mõjusid olemasolevas
külas, algatab Saaremaa vald käesoleva DP planeerimisseaduse § 125 lg 3
alusel.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid
uuringuid. Kui DP edasise menetluse
käigus selgub, et planeeringulahenduse
väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms,
siis tuleb need teha ja planeeringusse
lisada.
DP koostamise algatamise otsusega
on võimalik tutvuda Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Digitaalselt
on otsus kättesaadav Saaremaa valla
avalikus dokumendiregistris www.saa-

remaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
Kõiguste külas Välibaasi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
S a a re m a a Va l l a v o l i ko g u a l g a ta s
16.12.2021 otsusega nr 1-3/83
Kübassaare külas Välibaasi detailplaneeringu (DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. DP ala
suuruses ca 1,4 ha hõlmab Saaremaa
vallas Kõiguste külas Välibaasi katastriüksuseid tunnustega 38601:004:0011,
38601:004:0012 ja 38601:004:0013
ning osaliselt Maksi katastriüksust tunnusega 38601:004:0487.
DP eesmärk on väikelaevade kai,
sadamahoone ning mereuuringute välibaasi hoonete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine,
keskkonnatingimuste määramine. DPga
tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava
hoonestusala ulatuses.
DP algatamise vajadus tuleneb looduskaitseseaduse (LKS) § 38 lg 5
p-dest 2, 4 ja 8 ning LKS § 40. Kuna
kehtiva Laimjala valla üldplaneeringuga
ei ole piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat
DPd LKS § 40 lg 4 p 2 alusel üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus
selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid
uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis
tuleb need teha ja planeeringusse lisada.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa
vald on koostatud eelhinnangu põhjal
seisukohal, et DP kavandatava tegevuse
elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja kehtestaja on
Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik
Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.
ee, tel 452 5002).
Koostamise korraldaja on Saaremaa
Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas,
katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452
5094).
DP koostaja on Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek Himmist, indrek@klotoid.ee,
tel 508 4489).
DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik
tutvuda Saaremaa vallamajas Tallinna
10, ruumis 308. Digitaalselt on otsus
kättesaadav Saaremaa valla avalikus
dokumendiregistris www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/algatatud.

Ninase küla Lambakivi detailplaneeringu avalik väljapanek
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldusega nr 2-3/1949 võeti vastu ja
suunati avalikule väljapanekule Ninase
küla Lambakivi detailplaneering (DP).
Planeeringuala asub Ninase külas ja
hõlmab Lambakivi katastriüksust tunnusega 48301:001:0152. DP eesmärk
on planeeringuala jagamine elamumaa
kruntideks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine ühepereelamute ja abihoonete
rajamiseks. Lisaks antakse põhimõtteline lahendus planeeringuala haljastusele,
heakorrale, liikluskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
DP-ga antakse igale krundile ehitusõigus 1 elamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks (kokku on lubatud 3 abihoonet)
kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga
350 m2. Hoone suurim lubatud kõrgus
elamul on 8 m (2-korruseline) ja abihoonel 5,5 m (1-korruseline). Juurdepääs planeeringualale on olemasoleva
mahasõidu kaudu Tõlli-Mustjala-Tagaranna maanteelt.
DP on kooskõlas Mustjala valla Ninase
poolsaare osa-üldplaneeringuga.
DP avalik väljapanek toimub 21.0103.02.2022. DP-ga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas
(Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 ning valla kodulehel:
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/vastuvoetud.
Kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@
saaremaavald.ee, tel 452 5094. Avaliku
väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult
postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus,
Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
DP avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu toimub 08.02.2022 kell
16 Saaremaa vallamaja II korruse suures
saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi
ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.
Avalikul arutelul osalemisel tuleb kinni
pidada COVID-19 viiruse leviku tõkestamise meetmetest.
Ninase küla Tongrite detailplaneeringu avalik väljapanek
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et
Saaremaa Vallavolikogu 16.12.2021
otsusega nr 1-3/82 võeti vastu ja
suunati avalikule väljapanekule Ninase küla Tongrite detailplaneering
(DP). DP ala hõlmab Tongrite katastriüksust tunnusega 48301:001:0027.
DP eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste

määramine puhkeküla rajamiseks, selleks
ranna ehituskeeluvööndi vähendamise
ettepaneku tegemine, liikluskorralduse
põhimõtete määramine, tehnovõrkude,
trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga
kavandatu elluviimiseks, seadustest ja
teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.
DP-ga moodustatakse kaks katastriüksust, millest hoonestusalaga katastriüksusele nähakse ette 100% ärimaa
sihtotstarbega maaüksus (POS 1) ja
ülejäänule (POS 2) määratakse 100%
maatulundusmaa sihtotstarve. Krundile
POS 1 antakse ehitusõigus puhkeküla
rajamiseks. Hoonete suurim lubatud arv
krundil on 9 (1 administratiivhoone, 8
kämpingut). Hoonete suurim lubatud
ehitisealune pindala on 260 m². Hoonete suurim lubatud kõrgus administratiivhoonel on kuni 8 m, kämpingutel
kuni 5 m. Krundile POS 2 ehitusõigust ei
anta.
Planeeritav ala külgneb riigimaanteega nr 21101 Tõlli-Mustjala-Tagaranna,
millelt olemasoleva mahasõidu kaudu
tagatakse ka planeeringualale juurdepääs.
DP-ga tehakse ettepanek Mustjala
valla Ninase poolsaare osaüldplaneeringu muutmiseks ranna ehituskeeluvööndi
ulatuses.
DP avalik väljapanek toimub 21.0119.02.2022. DP-ga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas
(Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse
kabinetis 308 ning valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
vastuvoetud.
Kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@
saaremaavald.ee, tel 452 5094. Avaliku
väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada DP kohta arvamust. Arvamust
saab esitada kirjalikult postiaadressil
Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10,
Kuressaare või e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee.
DP avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu toimub 28.02.2022 kell
16 Saaremaa vallamaja II korruse suures
saalis (Tallinna tn 10 Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi
ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.
Avalikul arutelul osalemisel tuleb kinni
pidada COVID-19 viiruse leviku tõkestamise meetmetest.
Kuressaare linnas Kohtu tn 22 detailplaneeringu ning Rohu tänava ja
Vallimaa 10 vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 16.12.2021
otsusega nr 1-3/79 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Kohtu tn 22
detailplaneering ning Rohu tänava ja

Vallimaa 10 vahelise maa-ala detailplaneering (DP). Kuressaare linnas Kohtu
tn 22 DP kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 23.08.2001 otsusega nr 84
ja Kuressaare linnas Rohu tänava ja Vallimaa 10 vahelise maa-ala DP kehtestati
Kuressaare Linnavolikogu 23.08.2001
otsusega nr 85.
DP eesmärk oli Kuressaare Ametikoolile kinnistu piiride määramine, krundi
sihtotstarbe määramine, krundi ehitusõiguse planeerimine koos muinsuskaitseliste nõudmistega ja uue ehitusõiguse eskiislahendusega, liikluskorralduse
ja parkimise planeerimine ning maa-ala
tehnovõrkudega varustamine. Haridusja Teadusministeerium esitas Saaremaa
Vallavalitsusele avalduse DP kehtetuks
tunnistamiseks, kuna DP ei vasta tänastele vajadustele. Käesolevaks hetkeks
on DP eesmärk suures osas täidetud,
kaasa arvatud parkimise lahendamine Saaremaa vallale kuuluval Torni tn 9
katastriüksusel ning DP ei ole aja- ega
asjakohane.
DP kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
Golfikompleksi detailplaneeringu II
etapp Kuressaare linnas (osaliselt
Merikotka tn 47 ja Merikotka tn 49
osas)
Saaremaa Vallavolikogu 16.12.2021
otsusega nr 1-3/80 tunnistati osaliselt
kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse
04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp“ Merikotka tn 47 (krunt
positsiooniga 22) ja Merikotka tn 49
(krunt positsiooniga 23) katastriüksuste osas.
Detailplaneeringuga (DP) planeeriti
planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 47 ja Merikotka tn 49 kinnistute
omanik esitas 17.08.2021 Saaremaa
Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi
DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks
Merikotka tn 47 ja Merikotka tn 49
osas. Kinnistu omanik soovib erinevalt
DP-st katastriüksused kokku liita ja liidetud katastriüksusele ehitada ühe elamu.
Kuna Golfikompleksi DP eelnimetatud
kruntide liitmise võimalust ette ei näe,
ei ole see DP järgi võimalik. Katastriüksuste liitmine ja kahe elamu asemel
ühe rajamine on põhjendatud, et tagada
suurem privaatsus. Golfikompleksi DP
II etapi osaline kehtetuks tunnistamine
Merikotka tn 47 ja Merikotka tn 49 katastriüksuste osas ei avalda mõju kehtima jäävale DP lahendusele. DP osaliselt
kehtetuks tunnistamise otsusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
kehtetud.
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2022 on tegude aasta!
Arendusvaldkonna vaatest tuleb 2022. aasta
mitme olulise strateegiadokumendi uuendamise ja koostamise aasta.
Uuendamisele läheb Saare
maakonna arengustrateegia, milles määratletakse
Liis Juulik
maakonna arenguvisioon,
abivallavanem
tuuakse välja selle poole
arenduse, järeleliikumiseks strateegilised
valve, kommueesmärgid ja kirjeldatakse
nikatsiooni ja
tugiteenuste alal tegevussuundi nende eesmärkide täiendamiseks.
Samuti läheb uuendamisele tervise- ja heaoluprofiil, mis on samuti maakondlik arengudokument, kus on kaardistatud tervise ja
heaolu valdkonna väljakutsed ja püstitatud
väljakutsete lahendamiseks ning tervise ja
heaolu arendamiseks eesmärgid. Eelduste
kohaselt peaks valmima energiamajanduse
ja kliima arengustrateegia. See on samuti
maakondlik arengudokument, mis on tihedalt seotud ka maakonna arengustrateegiaga,
mille üheks keskseks tegevusvaldkonnaks on
energeetika.
Arenduse valdkonnas on üheks märgiliseks
tegevuseks ka mittetulundustegevuse toetamise korra muutmine. Korra muutmise eesmärk on vähendada erinevate toetuste taotlemise ja eraldamisega kaasnevat bürokraatiat,
et kord oleks sõbralikum nii taotlejale kui ka
menetlejale. Eelnõu on praegu majasisesel
kooskõlastamisel ning selle saamisel anname
kindlasti võimaluse ka majavälistel osapooltel oma arvamus eelnõu osas anda.
Kommunikatsioonivallas saab esile tuua
planeeritavat valla infokanalite uuringut.
Uuringu käigus soovime kaardistada tänaste infokanalite (nt vallaleht, sotsiaalmeedia,
veebileht jms) kasutamist, et selgitada välja,
mil moel info erinevate sihtrühmadeni jõuab
ja mida saaksime info edastamise osas edaspidi paremini teha.
Siseturvalisuse ja järelevalve valdkonnas
panustame senisest enam tõhusamale ennetustegevusele, elanike turvatunde tõstmisele
ja valla vastutusalasse jäävate õigusrikkumiste toimepanemise vähendamisse. Küllaltki
deklaratiivsete lausete taga on reaalse tegevusena nt vabatahtlike päästeorganisatsioonide
toetamise metoodika väljatöötamine.
Tugiteenuste vallas on fookuseid mitmeid,
ühelt poolt on oluline tagada jätkuvalt stabiilne ja kvaliteetne tugi sisuosakondadele, mida
pakuvad muu hulgas hangete valdkonna teenistujad, IT-teenistus ja kantselei, teisalt on
uuendusena plaanis üle vaadata valla eelarve
ja lisaeelarvete menetlemise kord eesmärgiga muuta neid protsesse efektiivsemaks. Üks
kesksemaid teemasid on personalivaldkond,
kus näeme selgelt vajadust personalijuhi järele, kelle aasta esimeses pooles ka värvata
soovime.
Nagu näha, on ees ootamas mitmeid väljakutseid. Nende lahendamine ja väljaspool
oma mugavustsooni tegutsemine aga ongi
see, mis elus edasi viib. Seega soovin kõigile
ilusat ja turvalist uut aastat, kust ei puuduks
parajal annusel väljakutseid!

Määravaks saab tihe koostöö
Minu hallata olevate valdkondade igapäevase töö
korraldamine on seotud
vallas elavate inimestega.
Seega mõjutab valikute
tegemist ka demograafiline olukord ning suunanäitajaks on koostatud
Maire Käärid
valla arengudokumendid
abivallavanem
ja valla rahaliste plaanide
hariduse,
tegevuskava (eelarvestranoorsootöö ja
teegia). Lõplike otsuste
sotsiaalvaldkonna alal
tegemisel saab määravaks
ressursside (inimesed,
raha jms) olemasolu.
Mida uut toob aasta 2022
haridus- ja noorsootöövaldkonnas?
• Saaremaa valla hariduse uuringu avalik
arutelu – Haridus- ja Teadusministeeriumi

hoides
Millised plaanid on Saaremaad
aastasse 2022!
uueks aastaks? S

poolt koostatud analüüs haridusvõrgu korrastamisega seotud tegevustest;
• Suuremad renoveerimistööd Kuressaare
Hariduse koolis, Kuressaare Vanalinna koolis, Salme põhikoolis;
• Noorte kaasamine noortevolikogusse –
Noorsootöö Keskuse eestvedamisel toimus 3.
detsembril esimene, kuid samas oluline üritus. Valla eri piirkondade noored esitasid julgelt oma ettepanekud eluolu korraldamiseks.
Täiskasvanud inimesed (valla teenistujad ja
volikogu liikmed) olid kuulajate rollis.
• Strateegiliste arengudokumentide uuendamine – eesmärk on kokku leppida arengusuunad ja tegevused, mis tagavad õppijate
ja töötajate heaolu ning annavad asutustele
selgema sihi ja kindlustunde tegutsemiseks;
• Ühtse dokumendihaldussüsteemi loomine;
• Stipendiumite jagamise korra koostamine ja õigusaktina vastu võtmine.
Mida uut toob aasta 2022
sotsiaaltöö- ja tervishoiuvaldkonnas?
• Kolme erineva asutuse (Kuressaare Perekodu, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus
ja Saaremaa Toetava Hariduse Keskus) jätkamine ühise asutusena Saaremaa Toetava
Hariduse Keskusena;
• Mustjala päevakeskuse-pansionaadi ehitamine;
• Leisi sotsiaalmaja rekonstrueerimine;
• Energiakulude taotluste menetlemine;
• Osalemine mitmetes projektides – inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi
koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil, rulluv tööharjutus, raske ja
sügava puudega lastele (0–17 a) tugiisiku-,
lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine
ja pakkumine kohalikus omavalitsuses jms.
Kindlasti jätkub nelja aasta jooksul alustatud erinevate arendusprojektide elluviimine ja
koostöö erinevate koostööpartneritega.
Püstitatud eesmärkide elluviimisel saab
määravaks omavaheline sisuline ja tihe koostöö. Kas suudame tekitada ühtsustunnet, mis
väljendaks kogukondade ja kohalike elanike
rahulolu või mitte? Olulist rolli etendab ka
koostöövõrgustik – hoolikalt ülesehitatud
omavaheline koostöö eri institutsioonide,
kogukonna ja üksikute kodanike vahel. Ainult kohustuste ja vastutuste jagamisega ei
ole võimalik saavutada omavalitsuse efektiivsust, elanike paremat elukvaliteeti ja elanike
rahulolu.

Ehitame suuri hooneid
ja parandame teid
Minu hallatavad valdkonnad on ühtmoodi tähtsad
meie valla inimeste heaolu
tõstmiseks. Mis vast kõige rohkem inimeste meeli
köidavad, on suuremad investeeringud, millest 2022.
aasta kontekstis tooksin
Mikk Tuisk
välja mõned suurema
abivallavanem
ehituse, halduse, maksumusega objektid –
Hariduse 13 koolihoone
keskkonna,
ja Mustjala päevakeskusemajanduse ja
planeeringu alal
pansionaadi ehitus; Papissaare munakivitee rekonstrueerimine ja Kuressaare jalgpallihalli ehitamine.
Lisaks on väga palju väiksemaid, kuid samuti tähtsaid objekte, kuid nimetatud on
need, mis sel aastal rohkem kõlapinda saavad. Lisaks toimetame ka selle nimel, et 2023.
aasta alguses saaks muude objektide kõrval
töösse Vanalinna kooli ehitus.
Samas jätkame hoogsalt valla teede parandamist ja mustkatete alla viimist. Viimasel
paaril aastal oleme saanud sinna riigi toel
väga palju vahendeid suunata ja ka tolmuvabu katteid on viimase kolme aasta jooksul
ehitatud u 160 km, tänavune aasta tuleb selles
osas mõnevõrra tagasihoidlikum, kuid teede
remondikavade koostamine käib praegu
hoogsalt ja ka sel aastal saab üsna palju valla
teid märgatavalt paremasse seisu.
Veel käivad ettevalmistused, et koos Transpordiametiga võtta lõpuks käsile Leisi aleviku
kaasajastamine, mille käigus rajatakse 2023.
aastal kergliiklusteed, laiendatakse igatsetud

vee- ja kanalisatsioonivõrku ning uuendatakse sõidutee osa. Kui ilmad lubavad, saab enne
suve lõpetatud ka Kõljala kergliiklustee lõik,
samuti koostöös Transpordiametiga.
Suure tööna on plaanis sel aastal valmis
saada vallaülene teehoiukava, mis annaks
inimestele mingigi eeldatava aja, millal teeremont jõuab nende koju viiva teeni.
Tänavu ootab meid ees ka uue prügiveohanke ettevalmistamine ja läbiviimine, uute
lepingute alusel hakatakse prügi vedama
2023. aasta kevadel.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et nagu eelnevatel
aastatel, on meil töös mõned objektid, mille
lepinguline maksumus on julgelt üle miljoni
euro, ja väga suur hulk väiksema lepingulise
maksumusega töid, mis nõuavad praktiliselt
sama palju tähelepanu. Lisaks jätkub tavapärane töö ehk teede eest hoolitsemine nii suvel
kui talvel, inimeste vedu nii maal kui merel,
seda nii klassikalise ühistranspordi kui ka
nõudepõhise transpordiga ja väikesaartele
ka laevadega.
Suure tööna on veel käsil üldplaneering,
mis võiks oma lõpliku kuju saada aasta lõpuks. Ja kõigele muule lisandub väga suur
hulk erinevaid toiminguid ja menetlusi seoses kõikvõimalike lubade ja planeeringutega, olgu neiks siis ehitus- ja kasutusload või
detailplaneeringud.

Tulemas on hulk
põnevaid sündmusi
Turismi- ja turundusteenistusele on põhimäärusega
seatud suurel hulgal kohustusi, mille täitmise viljakust
kogevad kõik Saaremaa elanikud. Ent, selle teenistuse
käed jäävad lõpuni dünaaKoit Voojärv
milises ja muutustele orienabivallavanem
teeritud lähenemises lühikultuuri, spordi,
keseks. Saare maakonna
turismi, turunkestlik arengustrateegia
duse ja teenusaastateks 2022–2030 on
keskuste alal
saanud tummise vundamendi, mille tugevus seisneb rahaliste võimaluste ja inimressursside ühtlases jaotumises
piirkonnas.
Omavalitsusele, ennekõike ettevõtjatele
on oluline, et meie külalised on oodatud ja
peatuvad meie saartel kauem, tarbides meie
teenuseid ja erinevaid tooteid. Iseendale ning
turismi- ja turundusteenistusele sean eesmärgiks suurendada väliskülastajate ja säilitada siseturistide ööbimiste arvu võrreldes
2021. aastaga, mis sünnib läbi tihedama
koostöö kõigi osapooltega.
Kultuuri- ja spordiosakonnale pakub eesolev aasta väljakutseid, sündimas on gurmeeüritusi, samas on kogukonnale ja meie külalistele terendamas suursuguseid tegemisi.
Laulu- ja tantsupidu korraldada on auküsimus, samuti on kõigi saarlaste ja Saaremaa külaliste jaoks olulisel kohal Saaremaa Ooperipäevad.
Oleme põnevil, kas ja kus suunas areneb
multifunktsionaalse kultuurikeskuse loomine. Siit-sealt piirkondadest on kuulda, kui
nauditavad olid suvekuudel taidlejate jaoks
kultuursed laupäevad. Tuleme nende juurde
tagasi. Traditsioonilised spordisündmused
– Saaremaa Ralli, 49. Saaremaa Kolme Päeva
Jooks, Saaremaa 3. rahvusvaheline malefestival – on vaid väike loetelu pikas rivis, mis on
sündmuste kalendris kohe-kohe kohta võtmas ja pakuvad kindlasti parimat emotsiooni.
Tunnustan ja rõõmustan samas, et kolmas
sektor ning ettevõtjad on väga aktiivsed erinevate üritustega rikastamas Saaremaa spordimaastikku. Ühe näitena nimetan töövõitu,
kus saame kaasa elada mölkky EM-ile. Üks
julge, aga vajalik lubadus võiks olla, et taastame piirkondade rahvamajade külastatavuse
ja pikendame sügishooaega ühe erilise sündmusega.
Teenuskeskuste puhul on keeruline nimetada, millised on kindlad sammud ja ajaraamid
nende tegemiseks, ent näen võimalust, kuidas
teenuskeskused võiksid mitmeski piirkonnas
võtta kogukonna südame ja arenguveduri
rolli. Sean endale eesmärgiks, et omavalitsus
oleks maapiirkonna inimestele lähemal.

ageli jääb tänapäeval
varju see, mis on lihtne ja hea. Kõik nagu
ootaksid alati midagi enneolematut ja suurt, kuid selle sees kipume üha rohkem
kaugenema neist väärtustest,
mis meid tegelikult on siia
toonud. Aastasadu on olnud Madis Kallas
Saaremaa kaetud taludega, vallavanem
kus on elatud põlvkondade kaupa ja väärtustades loodust, kogukondlikku suhtlust, saaremaist
toitu ning kodulähedast haridust ja kultuurielu.
Maal või väikelinnades elamine on varsti üks
suurimaid väärtusi, kuna suurlinnad ei paku juba
ammu elanikkonna heaolu kasvule vajalikku
keskkonda. Hoiame kõiki piirkondi ja proovime
üheskoos leida lahendusi, et piirkonnad püsiksid
elujõulisena.

A

lati tuleb lähtuda kõigis tegevustes aususest ja siirusest. See aitab tagada, et kõik
meie sammud oleksid kantud vaid parimatest kavatsustest. Kui me igal sammul enda
käest ausalt küsime, miks me seda teeme, siis ei
ole karta ka eksimist. Otsused, mida me langetame, ei saa kogu maailma parandada, aga need
peavad olema parimad Saaremaa jaoks. Ei ole
võimalik kõike ette näha, aga alati on võimalik
otsuseid tehes tunnetada, kas see on langetatud
siirast soovist teha head või selle taga on midagi
muud.

A

ndestame neile, kes tunnevad viha. Vaid
üheskoos ning mõistmise ja kuulamisega
saame teha Saaremaa veel paremaks paigaks. Sageli ei ole võimalik leida kiireid lahendusi, aga alati on võimalik rohkem üksteist kuulata
ning läbi selle mõista ka paremini neid, kes on
rahulolematud. Kuulame üksteist ja isegi kui see
kohe ei aita leida ühist keelt, siis vastandumise
ja viha kaudu me saavutaksime oluliselt vähem.

R

aske on püsida valitud kursil, kui tulemuste mõõdikuks on vaid kiirus ja raha. Suurte otsuste tegemiseks või nende tegemata
jätmiseks vajame rahulikku meelt ja saarlaslikku meelekindlust. Kõik meie ümber muutub ja
sellega toimetulekuks vajame tarku otsuseid ja
tasakaalukust.

E

mpaatiat, et keegi ei tunneks ennast väärtusetuna. Saaremaa moodustub kõigist
saarel elavatest inimesest ja sellest, mida
nemad igapäevaselt teevad. Lisaks see, mida otsustatakse Tallinnas või veel kaugemal. Oluline
on aga igal sammul rõhutada, et iga inimene on
tähtis ja meie kohus on mõista neist igaühte. Kõik
töökohad ja piirkonnad on olulised. Kõik ei saa,
ja kohe kindlasti ka ei pea, olema igapäevaselt
meedias või sotsiaalmeedias pildil. Ülekaalukalt
just nemad moodustavad suurima osa Saaremaa
tugevast vundamendist – inimesed, kes ilma pideva tähelepanuta teevad tööd, käivad koolis või
on väljateenitud pensionil.

M

uretut meelt, et leida iga päev rõõmu
kasvõi väikestest asjadest. Kõik suured
asjad saavad alguse väikestest sammudest. Päevad on alati erinevad ja mõnes päevas on
positiivset rohkem ja mõnes vähem. Me saame
teha palju ära, et igapäevaselt leida kõiges enda
ümber rohkem rõõmu ja põhjuseid naeratamiseks.

A

lalhoidlikkust, et jääksime kõik terveks
ja oleksime hoitud. Kõik see, mis on
viimastel aastatel toimunud maailmas,
on olnud väsitav ja seda kõigi jaoks. Sagedased
uudised tervishoiuvaldkonnast ja riikidevahelistest suhetest teevad ärevaks ning sunnivad sageli
küsima, miks me oleme sellisesse seisu jõudnud.
Tundub, et meie soovid on läinud tasakaalust
välja ja maailm meie ümber on muutunud niivõrd palju mürgisemaks, et hävitavad viirused
sotsiaalmeedias ja inimeste hulgas on muutunud
paratamatuks.

A

ustust ka siis, kui meie arvamused alati ei kattu. Kõiges ühel meelel olla ei ole
võimalik, aga ühises kogukonnas elades
on oluline austada ka teistsuguseid arvamusi ja
tõekspidamisi. Sageli on see väga keeruline, aga
ilma kompromissideta ei ole võimalik üksteise
kõrval rahumeelselt elada. Saaremaa on maailma
pildis väike kogukond, aga meie jaoks on Saaremaa kõige olulisem kogukond. Austame ja toetame üksteist. Vaid nii saame luua meile meeldiva
elukeskkonna ja seda nii ajalugu mäletades kui
ka tulevikule mõeldes.
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Head uut aastat,
Saaremaa!

M

ina ei tea küll kedagi,
kes Saaremaale uueks
aastaks head ei sooviks. Ikka soovime! Enamasti
suudame tunda rõõmu koos
nendega, kelle õnnestumiste ja
edu kaudu me mööduva aasta kordaminekutele hinnangu
Koit Kelder
anname. Seega, mida parem
vallavolikogu liige,
erakond Eesti 200 aasta on teistel saarlastel, seda
parem aasta on minul ja sinul
liige
ja kogu Saaremaal.
Hea ja uue tähendusest ühtemoodi aru saada
on märksa keerulisem ülesanne. See on ka koht,
kus volikogu ja vallavalitsuse, koalitsiooni ja opositsiooni arusaamad põrkuvad. Paradoks seisneb
selles, et aeg ei peatu, aastad vahetuvad ja vallad,
ka Saaremaa vald, ei saa kunagi valmis. See, mis
täna on hea, ei pruugi seda olla enam homme,
või vähemasti enam mitte nii hea. Seda kasvõi
ainult sel põhjusel, et uute teadmistega saaks veel
paremini.
Vallavalitsus on püsivalt hõivatud tänase olme
korraldamisega. Volikogu on kohustatud vaatama
ette, leidma uusi väljakutseid, jättes rakendamise niigi rakkes vallavalitsusele. Opositsioon on
veendunud, et tuleb teha teisiti. Ükskõik, mida
mõni osapool teeb, on see tõlgendatav rünnakuna
teise poole ja praeguse olukorra vastu. Ometi ju
soovime kõik – head uut aastat, Saaremaa!
Mure, mida lahendame täna vastuvõetud otsusega, mida viime ellu homme, saab kahetsusväärselt enamasti seeläbi eilse lahenduse. Me ei
kavanda ega planeeri tulevikku, vaid reageerime
tänastele vajadustele alles tulevikus.
Ma siiralt usun, et kohalikku omavalitsust,
meie Saaremaad, on võimalik eest vedada nii, et
valitseks tasakaal olme- ja arenguteemadega tegelemises. Just eestvedamine on see, mida Saaremaa
vajab, mitte valitsemine. Eestvedamine eeldab
ühiseid väärtusi, kokkulepitud põhimõtteid ja
üheskoos seatud eesmärke.
Ühiste väärtuste mõistmine loob eelduse kokkulepetele jõudmiseks liikumissuundade, aga
ka kiiruse valimisel. Ühised väärtused annavad
raamid ja kindluse teenuste kujundamisel ja investeeringute planeerimisel. Täna on need väärtused kokku leppimata, mida järgides saaksime
olla kindlad, et otsused, mida teeme, parandavad
saarlaste elu. Parandavad Saaremaa elukeskkonna
konkurentsivõimet võrdluses teiste piirkondadega.
Näiteks, kui ma täna seisan selle eest, et alushariduse rahastus ei väheneks, kuna see mõjutab
pakutava teenuse kvaliteeti, siis tegelikkuses arutelu teenuse sisu üle ei teki, sest puudub arusaam
ühistest väärtustest ja sellest, kuidas alushariduse
teenuse sisu tegelikult mõjutab Saaremaa arengut.
Kõik jutud noorte perede Saaremaale tulemise,
olemise ja jäämise olulisusest muutuvad õõnsaks, kui me ei suuda ise öelda, miks on Saaremaa
parim koht pere loomiseks, lastele sirgumiseks.
Mina ei kujuta Saaremaa edukat tulevikku ilma
lasteta ette! Ja jutt ei käi minu ega teiste volinike
lastest, vaid tuleviku saarlastest.
Edukas eestvedamine on väga keeruline ja
minu arvates peaaegu võimatu, kui poliitikate
kujundamisel saab ülimuslikuks koalitsioonileping. Avatud otsustusprotsesside ja koosloome
üks vältimatu eeldus on see, et tulemus ei ole ette
teada. See, mida tehakse ja kuidas tehakse, selgub
tegevuse käigus. Nii võib selguda ka, et varasemalt tehtu või koalitsioonilepingus fikseeritu ei
ole kõige otstarbekam.
Saaremaa võimalus 2022. aastal ja tulevikus on
avatud lähtekoodiga juhtimine. Jutt ei käi lihtsalt kaasamisest, mis enamasti tähendab ettevalmistatud otsuste avalikustamist. Avatud lähtekoodiga juhtimine tugineb kolmele põhilisele
eeldusele. Esiteks, (lähte)andmete süsteemne kogumine, analüüsimine ja avalikustamine. Teiseks,
avatud ja kogukondade osalusel toimuv otsustamine. Kolmandaks, teenusdisaini põhimõtete järgimine, sh testimine, analüüs, täiustamine.
Avatud lähtekood tähendab, et otsustajad on
teadlikud, et väljatöötatud lahendus ei ole ega
peagi olema lõpuni ideaalne ja ajas muutumatu.
See toob sisse kogukondliku mõõtme – kus viga
näed laita, seal tule ja aita.
Ma usun, et Saaremaal on palju sõpru, kes soovivad oma oskusi ja tarkust panustada saarlaste
edusse. Volikogu ja vallavalitsuse kohustus on
teha see võimalikuks ja ka mugavaks. Seda soovingi saarlastele ja Saaremaale uueks aastaks, et
saaksime osa üksteise edust!
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Akende kaunistamise konkurss läks korda

V

eidi enne jõule lõppes akende kaunistamise konkurss „Mida tähendavad
jõulud?“ Saaremaa lasteaedadele ja
koolidele. Jõulude tähendust püüdsid aknaid
kaunistades väljendada 65 rühma, klassi või
gruppi. Kõige rohkem töid esitasid Kärla ja
Lümanda põhikool (kumbki kuus tööd) ning
Hariduse kool ja Ida-Niidu lasteaed (kumbki
viis tööd). Kokku osales 30 asutust üle
Saaremaa.
Iga aken oli omanäoline ja jõulude või viikingiaastaga seotud. Mõnes kohas oli märgata
laste käsitööd, mõnes kohas juhendajate head
fantaasiat ja nii mitmeski kohas leidlikkust
materjalide kasutamisel. Žürii käis mitmeid
aknaid kohapeal vaatamas ja hea meel oli tõdeda, et enamik töid olid reaalselt vaadates
veelgi toredamad.
Näiteks Metsküla lastehoiu aken oli kaunistatud ainult taaskasutusmaterjalidega –
lapsevanemad olid toonud beebitoidupurke,
millest tehti majakesed, kohvitopsikaantest
meisterdati rippuvad ehted ning puupulkadest ja rohelisest lõngast kuusekesed.
Väga meeldisid ka Vanalinna kooli 7.–8.
klassi tüdrukute kindakirjad, mis, nagu kohapeal selgus, olid käsitsi joonistatud. Oli mitmeid toredaid leide looduslikest materjalidest, nt Valjala lasteaia Lepatriinude rühma
aknal samblane viikingiküla või Valjala põhikooli 3. klassi pilliroost jõulutähed ja käbidest
päkapikud.
„Tore on jälgida, kuidas aknal saavad kokku väga ammune aeg ja legomehikesed, kuna
lastele väga meeldib seal mängida,“ rõõmustas tehtu üle Lepatriinude rühma juhendaja
Liana Suurem.
Lümanda põhikooli mitme klassi ühistöö
„Lumekakud“ jäi aga eriliselt meelde, sest oli
nii lihtne, lõbus ja võis aimata, millist rõõmu pakkus kakkude meisterdamine. „Materjalidena kasutasime valgeid paberkotte,
taaskasutuseks saadud vatiini, paberit, kulmudeks kunstkarusnahka ning ulmelised tiivad ja nokk on termotekist,“ kirjeldas tehtut
Lümanda Põhikooli kunsti ja tööõpetuse
õpetaja Kristina Tiitson.
Kokkuvõttes võib aga kõiki lapsi kiita. Kõik
saadetud fotod olid huvitavad ja kindlasti
tasub aknaid kohapeale vaatama minna.
Väga täname kõiki toetajaid, kes lisaks Saa-

Luce kooli 3. klassi töö „Viikingite salasoovide öö“,
juhendaja Brita Pärtel. FOTO: Brita Pärtel

remaa vallale panid välja auhindu: Saaremaa
Muuseum, Kuressaare Teater, Saare Maakonna Keskraamatukogu, Kohala OÜ, Nooda
OÜ, Momari OÜ, Lümanda Maja, Matkaklubi Tõll ja Piret, Visit Saaremaa, Saarte
Koostöökogu, Europe Direct.
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist

Metsküla lastehoiu lapsed ja töötajad kaunistatud akna all jõulupäkapikku ootamas (liitrühma
2–6-aastaste töö „Seekord sedapidi jõulud“,
juhendajad Aivi Lepp, Keili Rosenfeld, Veili Õun).
FOTO: Maria Ruubas

2021. aasta jõuluakende kaunistamise konkursi parimad (tähestiku järgi):
• Hariduse kooli 1. b klass, juhendaja Kaie Lepp
• Ida-Niidu lasteaia Sajajalgsed, juhendajad Merili Mänd, Kaili Nugin, Ester Aav
• Kihelkonna lasteaia liitrühm 2–5-aastased, juhendajad Eve Lilleleht, Diela Kruusik ja Ingrid Uustal
•Kärla lasteaed, juhendaja Karita Aer
•Kärla põhikooli 2. klass, juhendaja Riina Eller
•Kärla põhikooli õpetajad
•Luce kooli 3. klass, juhendaja Brita Pärtel
•Lümanda põhikooli 1., 2., 3., 6. klass, juhendaja Kristina Tiitson
•Metsküla lastehoid, juhendajad Aivi Lepp, Keili Rosenfeld, Veili Õun
•Pargi lasteaia Sinitiivad, juhendaja Riina Rander
•Ristiku lasteaia Õunakeste rühm, juhendajad Kaja Rang ja Anne Rannast
•Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse õpilased ja õpetajad
•Tornimäe põhikooli 7. klass, juhendaja Kati Leinaru
•Valjala lasteaia Lepatriinud, juhendaja Liana Suurem
•Valjala lasteaia Päevakoerad, juhendajad Karin Varipuu, Kerle Neemesto, Kärt Käärik
•Valjala põhikooli 1. klass, juhendajad Kersti Leesmaa ja Triinu Larionov
•Valjala põhikooli 3. klass, juhendaja Ulvi Peeters
•Vanalinna kooli 7.–8. klassi tüdrukud, juhendaja Tiia Kütt
Pilte parimatest akendest näeb valla kodulehel ja Facebookis.

Mes sa seia Saaremaale öite tulid?

V

isit Saaremaa soovis
vastuseid pealkirjas toodud küsimusele ja nii viidi juunist
septembri lõpuni meie
saarte (Saaremaa, Muhu,
Abruka, Vilsandi) külaliste hulgas läbi uuring. EesEgle Puhk
märk oli koguda rohkem
turismi- ja
infot meie külaliste, nende
turundusteenistuse arendushuvide ja reisiharjumuste
spetsialist
kohta. Küsitlusele vastas
2909 inimest, kellest 2844
olid eestlased ja 65 välisriikidest. Viimane
külastajauuring oli tehtud 2019. aastal, mis
on heaks võrdluseks, kas või kuidas uus globaalne olukord on mõjutanud külastajate käitumist ja valikuid.

Infot otsitakse eelkõige
Visit Saaremaa kodulehelt
Jätkuvalt kasutavad külalised eelinfo kogumiseks internetti. Kahe aasta võrdluses (2019
vs 2021) on sotsiaalmeedia asemel esikohale tõusnud info otsimine eelkõige Visit Saaremaa kodulehelt, järgnesid Puhka Eestis
koduleht ning alles seejärel sotsiaalmeedia
kanalid (FB Visit Saaremaa; IG visit_saare-

maa). Mõlemal võrreldaval aastal järgnesid
elektroonilistele allikatele sõprade, tuttavate,
sugulaste reisikogemused.

Saarele autoga, bussiga,
jahiga, lennukiga
Ilmselt ei tule üllatusena, aga populaarseim
transpordivahend saartele jõudmiseks on
isiklik sõiduauto, millele populaarsuselt järgneb bussiliiklus. Suvel saabutakse saartele ka
jahiga ning järjest rohkem nauditakse Saaremaale lendamise võimalust. Lisaks on pildile jõudnud ka Bolt Drive rendiautod ning
haagissuvilad, mis tänu koroona-ajastule on
nii sise- kui välisturistide hulgas muutunud
populaarseks, sest pakuvad paindlikkust ja
privaatsust.
Vaatamisväärsustega tutvumine märgiti sel
aastal eestlaste poolt kõige populaarsemaks
külastuspõhjuseks, kaks aastat tagasi oli selleks sõprade/sugulaste külastamine. Seega,
kui võrdlusesse lisada veel Statistikaameti
poolt kogutud andmed majutatute hulga kohta suveperioodil (mis siseturistide puhul oli
40% kõrgem võrreldes 2019. aasta näitajaga),
võime julgelt arvata, et COVID-19 on suunanud Eesti inimesed nautima siseturismi.
Tähtsal kohal on jätkuvalt muidugi ka

sõprade/sugulaste külastamine ning pere- ja
looduspuhkus. Spaapuhkus on võrreldes eelmise uuringuga jäänud natuke tagaplaanile.
Väliskülalised tulid sel aastal eelkõige nautima loodus- ja perepuhkust koos vaatamisväärsuste külastamisega, 2019. aastal mahtusid nende puhul esikolmikusse muuseumide
ja vaatamisväärsustega tutvumine ning aktiivne (sportlik) puhkus.
Jätkuvalt reisivad nii eestlased kui välismaalased Saaremaale enamasti koos pere või
kaaslasega ning natuke üle poole neist ööbivad tasulises majutuses. Eestlastest pea kolmandik ööbib ka sugulaste/tuttavate juures
ning väike osa oma suvilas. Lisaks, nagu juba
mainitud, on üha populaarsem autosuvilaga
reisimine ja ka seal ööbimine. Ka väliskülalised naudivad looduses ööbimist (telkimine,
jaht, autokaravan) ja 15%-il vastanutest on
siin ka oma suvila.
Puudus autorendist,
kohvikutest, tualettidest
Uurisime ka, millest siin reisides puudust
tuntakse. Eestlased tõid välja aastaringse
autorendi, kohvikud ja avalikud tualetid.
Samuti mainiti, et rohkem võiks olla mereäärseid kämpinguid ja võimalusi lastele
(mänguväljakud, seiklusrajad, lõbustuspargid). Läbivaks märksõnaks oli ka tanklate vähesus (sh Circle K puudumine).
Rohkem soovitakse toitlustuskohti väljaspool Kuressaaret, mis oleksid kauem avatud.
Sarnaselt väliskülalistele tuntakse puudust ka
jalgrataste laenutusest. Väliskülalised mainisid veel jalgrattateid, avalikke saunasid rannas ning rohkem informatsiooni võõrkeeltes.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et suvi läks nii
statistilisi numbreid kui ka tagasisidet hinnates hästi ning koroona-pandeemia turismitulemusi liialt mõjutanud ei ole – tehti nii
käibe- kui külastajarekordeid. Kuigi välisturistide hulk oli sel suvel neli korda väiksem
kui aastal 2019, siis eestlastest külaliste hulk
suutis kompenseerida väliskülaliste tuntava
vähenemise. Edukale turismisuvele aitasid
muidugi tublisti kaasa suurepärane suveilm
ning leebemad piirangud.
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Laulupeol on esmatähtis LAUL
Intervjuu Saaremaa 52. laulupeo „Teel“ kunstilise juhi Ester Soe ja lavastaja Tõnis Kipperiga
Mida kujutab endast kunstilise juhi
töö? Kui palju sa saad tegeleda sisulise poolega ja kui palju su ajast
kulub asjaajamistele?
Ester: Kui ma kunstilise poole
eelmisel aastal üle võtsin, oli tohutu
maht tööd alles ees ning ma panin
sellesse kogu oma pühendumise.
Minu jaoks on algusest peale olnud
oluline, et laulupeol oleks erinevaid
kõlavärve ja ilu, seega ühe esimese
asjana lisasime kunstilise meeskonnaga puhkpilliorkestrid ja keelpillimängijad. Keeruliste aegade ja paljude muudatuste tõttu oleme pidanud
liigijuhtidega koostöös ka igal aastal
laulud üle vaatama ja paraku ka mõned vahetama.
Minu roll on olnud kõik muudatused läbi mõelda, kokku leppida
ja igaks ülesandeks õiged inimesed
leida. Selline korraldamine on minu
jaoks sisuga väga tihedalt seotud.
Tõnis, sa liitusid laulupeo meeskonnaga õige hiljuti, peoni on vaid
pool aastat. Mis sind ajendas sellist
väljakutset vastu võtma?
Tõnis: Ma olen oma elus ühe Saare
maakonna laulupeo lavastanud. Pärast seda andsin ma endale lubaduse,
et see oli esimene ja jääb ka viimaseks. Aga. Olles pidanud korraldama
väga erinevaid sündmusi, tean ma
suurepäraselt, mida tähendab see,
kui keegi loobub. Loobub ajal, kui lahenduste leidmiseks on jäänud väga
vähe aega. Õieti seda aega polegi. Ja
mis maksavad siis sellises olukorras aastatetagused lubadused? Tuleb
appi tulla ja nii lihtne see ongi.
Kui palju on teema “Teel” teid kõnetanud?
Tõnis: Sõna TEEL on nii univer-

lemine ja kodu on minu jaoks väga
oluline teema.

Laulupeoni on küll veel pool aastat, aga kunstilisel juhil Ester Soel ja lavastajal Tõnis
Kipperil on ees tohutu töö. FOTO: Valmar Voolaid

saalne, nii filosoofiline ja samas nii
igapäevaselt lihtne, et selle alla ja sisse sobitub pea iga meie mõte ja tegu.
Minevikus, olevikus, tulevikus.
Ester: Minu jaoks seostub „teel
olemine“ ennekõike eluteega. Selle
laulupeo ettevalmistuse tee on minu
jaoks olnud juba kolm aastat pikk –
esialgu dirigendi ja liigijuhina ning
möödunud jaanuarist ka kunstilise
juhina. Kolm korda on hakatud laulupeo ettevalmistustega pihta ja iga
kord on tulnud olude sunnil pooleli
jätta. Ma ütleksin, et see pole elust
eriti erinev. Ka elu on samamoodi
kurviline ja täis ootamatuid käänakuid. Selles mõttes on nimi „Teel“
praegusele laulupeole väga sobivalt
eluline.
Mis on teid selle laulupeo teema
juures inspireerinud?

Tõnis: „Eks me võime vaadata oma
elu kui üht keskmise pikkusega reisi ...“ või midagi taolist ütleb apteeker Lutsu „Suves“. Me kõik oleme
teel. Kogu meie rahvas. Eestlased
on seni pigem läinud, eri aegadel eri
suundades. Omatahtsi ja sunnitult.
Ehk jõuame ära oodata ka selle tulemise ... Pigem on see minu teema
MINE-MINE / TULE-MINE, nagu
Jaan Tätte ütleb ühes laulus. Võimalik, et oleks olnud mõistlik teemat
vahetada.
Ester: Ma olen Tõnisega nime
muutmise osas nõus. Nende kolme
aasta möödudes on maailm muutunud ja „teel olemine“ on saanud uue
mõõtme. Mina aga olen ikka rohkem
„tulemise“ meelsusega. Saarelt küll
minnakse ära, aga kõige olulisem on
see, et saarel oleks kodukoht ja kodutunne, kuhu tagasi tulla. Tagasi tu-

Kui palju erineb sinu lavastuslik
nägemus eelkäijate omast ja kui
palju uusi tuuli sinu liitumisega lavastuses tuleb?
Tõnis: Ma ei ole eriti süvenenud
eelkäijate ideedesse-plaanidesse. Ma
ei tea, kas ja kui palju neid oli. Hetkel
ei ole sellest eriti abi ka. Laulupeol
on esmatähtis LAUL. Kõik muu võib
ka olemata olla, LAUL peab olema.
Lavastus ei tohi olla eesmärk omaette, see peab aitama LAULUL särada, olema abiks. Lavastus on kõrvaltoime, abimees lahendamaks
tehnilisi küsimusi. Kooride tulekud-minekud ... Ja kui selle kõige tulemusena sünnib midagi lisaväärtuse
taolist, on hästi.
Kuidas saavad meie Saaremaa kollektiivid hakkama keerulisel piirangute perioodil? Kas nad jõuavad
laulupeoks valmis?
Ester: Enamik koore suudavad
edasi tegutseda, kuigi mulle meenub
ka kohe kolm Saaremaa koori, kes on
pidanud lõpetama. Asi ei ole üldse
lauljates ja nende motiveerituses,
vaid takistused tulevad hoopis väljastpoolt. Praegu ei ole lubatud koorides osaleda vaktsineerimata lauljatel ning esinemisi ja väljasõite teha
on olnud keeruline juba väga pikka
aega.
Tänaseks on siiski laulupeole registreerunud üle 900 meie oma laulja
ning ma tean, et tulemas on ka külalisi mandrilt. Meie registreerimine
on sel aastal avatud tähtajatult, võtame kõik vastu, kes soovivad tulla.
Juba kahel korral on laulupeo plaa-

Noored teevad osaluskogule restarti

Arvutile restart teha pole
mingi küsimus, aga suures
omavalitsuses noorte osaluskogu taaskäivitamine,
eesmärgiga kaasata noori
neid puudutavatesse otsustusprotsessidesse, on paras
väljakutse.
Lindia Lallo
Esmalt otsiti „tikutunoorsootöö ja
lega“ Saaremaa ja Muhu
huvihariduse
erinevatest piirkondadest
peaspetsialist
noori, kes vastaksid järgmistele „tundemärkidele“: soovib noorte
huvide eest seista ja olla aktiivne kodanik,
meeldib oma seisukohti põhjendada ja arvamust avaldada, osaleda erinevates projektides
ning edendada noorte osalust. Lisaks oodati
osalejaid, kes tahaksid rohkem teada noore
kaasamise teemadest ja osaluskogu olemuse
üle arutleda.
Üleskutsele reageeris 36 Saaremaa ja Muhu
noort, 18 otsustajat (vallavolikogu liikmed,
valla teenistujad jt) ja noorsootöötajat, et
ühisel mõttehommikul nimetusega Re-Start,
mis toimus Kuressaares Thule Kojas 3. detsembril 2021, astuda sammuke edasi ülevallalise osaluskogu taaskäivitamiseks. Muhu
noorte kaasamine on hea näide regionaalse
koostöö edendamisest, milleks Eesti Noorteühenduste Liit ka toetust eraldas.

Mis need noored ka teavad?!?
See on provotseeriv väljaütlemine, mida enam
naljalt ei kohta. Noorte kaasamine koolis,
noortekeskuses, huvikoolis, omavalitsuses,
noorteühendustes jne on täna üsna loomulik nähtus, sest noored teavad väga hästi oma
soove ja vajadusi ning tunnevad, et neil on ka
päriselt võimalik sõna sekka öelda ja teha ettepanekuid neid puudutavates küsimustes.
On oluline kuulata noori ja arvestada nende arvamusega. Väljakutse seisneb selles, kuidas seda vallaüleselt paremini korraldada? Ka
valla otsustajatelt on tulnud selgeid sõnumeid
valmisolekust ulatada noortele käsi kontakti
loomiseks, demokraatia põhimõtete tutvustamiseks ning mentorluseks.
Kuigi valla noortevolikogu toimetab vaikselt ka praegu, oli mõttehommiku ellu kutsu-

mise idee anda uus hingamine noorte kaasamiseks ja osaluskogu teadlikkuse tõstmiseks.
Üks laudkond tõi tabavalt
välja kolm olulist märksõna,
mis on olulised noortevolikogus:
VAIKI
kui sul ei ole arvamust, siis
lase teistel rääkida.
RÄÄGI
ütle oma arvamus, kui sul on mõtteid.
KUULA
püüa aru saada teiste arvamusest, et saaks
selle kohta küsida täpsustusi.

Kõik algab sinust endast
Noortevolikogu teadlikkust aitaks tõsta, kui selle tegevusest koolides rohkem rääkida. Ja kindlasti on osaluskogu abiks noorte probleemide
lahendamisel. Noortevolikogu töösse võiks
olla kaasatud ka vanemad noored ja õpilasesindused. Koosolekud võiksid olla veebis (ühine suhtluskeskkond), et igast valla nurgast ei
peaks näiteks Kuressaare koosolekule sõitma.
Tõdeti, et noortevolikogu peaksid kord aastas
valima noored ise ning igast piirkonnast kaasama liikmetena kaks noort alates vanusest 12+.
Jätkusuutlikkust aitab tagada mentorlus ehk kui
noorest endast saab mentor uutele tulijatele.
Noored tõid välja, et see kogemus valmistaks noori ette ka vallavolikogu ning suisa
riigikogu tööks. Kindlasti pole vähemoluline
omavaheline kommunikatsioon ja koostöö.
Nt volikogu istungitel osalev liige peaks edastama saadud info ka teistele noortele. Samuti
võiksid noored avaldada oma arvamust vallavolikogu eelnõudele. Noored leidsid, et noori
võiks kaasata ka osavallakogude töösse, sest
nii jõuaksid piirkondade noorte probleemid
esmalt osavallakogusse.
Kutsusime üritusele ka Viimsi ja Rakvere
noortevolikogusid oma kogemust jagama.
Olulisena jäi kõlama, et lisaks kõigele töisele pole vähem olulised ühised tegevused nii
omakeskis kui koos volikogu ja valitsusega.
Kitsaskoht – transpordikorraldus
Lisaks soovisime sisendit huvihariduse ja huvitegevuse kavasse, mille kohalikud omavalit-

sused esitavad Haridus- ja Noorteametile
iga aasta 15. jaanuariks. Üsna üheselt toodi
laudkondadest kitsaskohana välja transpordikorraldus, see on ka käesoleval aastal valla huvihariduse kavas sees – peredele makstakse transporditoetust kuni 40 eurot kuus.
Noortelt saadud sisend tõendab, et transpordikompensatsioon on igati vajalik ja õigustatud. Meie geograafilist asukohta arvesse võttes vajavad ka noorte mandrile sõidud
enam rahalist tuge – olgu selleks võistlustel,
konkurssidel, esinemistel, üritustel jne osalemine. Ka sellega püüame kavas arvestada.
Noortelt on tulnud kindel soov jätkata transpordikorralduse küsimustega juba koos vastava ala
spetsialistidega.
Noortevolikogu töös osalemine annab
noortele uusi teadmisi, oskusi ja väärtusliku
kogemuse tulevikuks, samuti karjääri planeerimisel. Loodud kontaktid võivad avada nii
mitmeidki uksi, kust sisse astuda.
Suur tänu koostööpartneritele ja toetajatele: Saaremaa Noorsootöö Keskus, Eesti
Noorteühenduste Liit, Euroopa Teabekeskus
Saaremaal, Haridus- ja Teadusministeerium
ning Saaremaa vald. Eriline tänu kaaskorraldajatele Tiina Luksile ja Eve Aasale!
Rohke kätemeri saalis andis kinnitust, et
osalenud noortel on valmisolek ja soov saada noortevolikogu liikmeks. Uuel aastal uue
hooga!
Noppeid ja mõtteid arutelust:
• noortekeskused võiksid kauem lahti olla, et
pärast huvitegevust bussi oodata;
• rohkem üritusi suhtlemiseks (sh noortepeod);
• sobiv transpordikorraldus;
• info jõudmine noorteni;
• kooli huvijuht ei asenda noorsootöötajat;
• vaba aja veetmise võimalused ei tohiks
koonduda ainult keskustesse;
• huvitegevusvõimaluste mitmekesistamine
(tehnika- ja talisport);
• kaasaegsed õppemeetodid koolis;
• kommunikatsioon ja koostöö (KOV, kool,
piirkond, noored).

nidega ukseni jõutud, kuid pidu on
siiski olude sunnil edasi lükkunud.
Kas seekord jõuame sel pikal teel
ka kohale?
Ester: Kes teab! Me ei oska seda
keegi ette näha ja tulevikku ennustada. Aga muidugi me teeme omalt
poolt kõik, et pidu oleks lõpuni
ette valmistatud – et absoluutselt
kõik oleks olemas: solistid, koorid,
rongkäik ja tule toomine, pillimehed ja kõik detailid. See kõik peab
olema viimseni läbi mõeldud ja
valmis ning alles siis me saame vaadata, mis aeg meile toob ja kas on
võimalik.
Tõnis: Mulle ei meeldi seisukoht
justnagu me peame selle peo „ära
tegema igal juhul ja nui neljaks“!
Laulupidu ei tohi teha „nui neljaks“!
Laulupidu tuleb teha siis, kui me oleme veendunud, et lauljatel on laulud
selged, et lauljaid on piisav hulk ja
tuleb üks ilus pidu. Ilus Pidu. Mitte
„pidu-iga-hinna-eest“!
Jõudu ja tarkust meile selleks!
Annikki Aruväli
kultuurinõunik
Laulupeo „Teel“ idee autorid on Raul
Vinni ja Anu Lepik ning Saare maakonna 52. laulupidu „Teel“ toimub
18. juunil 2022.
Nädal varem, 4.–5. juunil 2022
toimub 47. Saare maakonna tantsupidu „Tuules“.
Mõlema peo kohta leiab lisainfot
www.teeljatuules.ee.
Eelmine Saare maakonna laulupidu
toimus 2016. aastal ja tantsupidu
2018. aastal.

Märka ja tunnusta
Saare maakonna
noortevaldkonna tegijaid

J

uba üle kümne aasta on noortevaldkonnas
tunnustusi jagatud, et esile tõsta noorsootöösse panustanud, valdkonda edendanud
inimesi, organisatsioone ja noori ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline
mõju kohalikule, maakondlikule ja üleriigilisele
tasandile.
Noortevaldkonna tunnustamise konkursi kandidaate oodatakse neljas kategoorias. Aasta noore
tegija kategoorias antakse välja kuni kolm tunnustust, aasta noortevaldkonna tegija kategoorias
kuni kaks tunnustust ning ülejäänud kahes kategoorias üks tunnustus.
Aasta noortevaldkonna tegija – isik, kes on aasta jooksul Saare maakonna noorsootöö ja huvihariduse valdkonda panustanud ja seda edendanud,
oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid
projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi;
aasta noortevaldkonna tegu – Saare maakonnas
tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine,
mis on 2021. aastal aidanud muuta Saare maakonna noortevaldkonda ja/või noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks;
aasta noor tegija – 7–26-aastane isik (või isikud), kes on 2021. aastal oma kodukandis korda
saatnud midagi positiivset ja silmapaistvat, olnud ühiskondlikult aktiivne ning heaks eeskujuks teistele noortele ja/või positiivselt mõjutanud
noorte elu;
aasta noortevaldkonna toetaja – Saare maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine või panus, mis on aidanud muuta Saare maakonna noortevaldkonda meeldivamaks,
uuenduslikumaks ja kaasavamaks.
Taotlusi saab esitada kuni 24. jaanuarini 2022
Saaremaa vallavalitsuse kodulehe kaudu või
e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee märksõnaga „noortevaldkonna tunnustus“ või Tallinna
tn 10, Kuressaare. Tunnustuse saajad selguvad 17.
veebruaril 2022 toimuval tunnustussündmusel.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist
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Mehis Tulk: vald on alati pildil

Vald hakkab energiatoetuste avaldusi
vastu võtma
13. jaanuarist

E

Algab lk 1
Saaremaa Vallavalitsus hakkab energiakulu hüvitamise taotlusi vastu võtma 13. jaanuarist 2022.
Energiatoetust on võimalik taotleda ainult Saaremaa valda registreeritud isikutel (vähemasti üks
pereliige peab olema Saaremaa vallas registreeritud).
Taotlusi saab täita iseteeninduskeskkonnas
või saata e-postile vald@saaremaavald.ee. Soovi korral / vajadusel on võimalik esitada taotlus
paberkandjal Saaremaa valla sotsiaalosakonnas
(Tallinna 10, Kuressaare) või piirkondlikus teenuskeskuses. Siiski palume taotluse esitamiseks
valida pigem iseteeninduskeskkond või e-post.
Juhul kui otsustate taotluse esitada paberkandjal
teenuskeskuses, palume enne kohale tulekut sellest võimalusel eelnevalt teada anda telefoni teel.
Taotlusi hakkavad menetlema kõik valla sotsiaaltööspetsialistid ja toetuste spetsialist ning
taotluste vastuvõtmisel abistavad ka teenuskeskuste juhid ja infotöötajad.
Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:
• andmed pereliikmete sissetulekute kohta, sh
tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni
peetud summade kohta (nende olemasolul), ning
vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude
katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel
pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude
kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval
spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid
vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse
jmt;
• eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või
kaugküte);
• tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või
peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse
kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
• kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.
Toetust saab taotleda perioodi 1. september
2021 kuni 31. märts 2022 eest kuni 31. maini
2022. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud
varasema energia tarbimise kuu kohta. Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku – siis on vaja vähem taotlusi esitada. Näiteks
veebruaris saab esitada taotluse septembri kuni
jaanuari energiakulude katmiseks, märtsis aga
enam septembri eest toetust taotleda ei saa.
Toetuse andmine otsustakse 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest ja toetus
kantakse üle taotleja soovitud arvelduskontole
seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.
Rohkem infot Rahandusministeeriumi kodulehel: www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine.
Reelika Murd
sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

elmisel aastal kirjutas Saaremaa vallast
enim lugusid Saarte Hääle ajakirjanik
Mehis Tulk. Jätkame traditsiooni teha
sel puhul ajakirjanikuga intervjuu (2020. aastal kirjutas vallast kõige rohkem Raul Vinni,
kellega oli intervjuu 7.01.2021 lehes).

Mehis, oled olnud väga kaua aastaid ajakirjanik. Mis sind nii pikalt selle töö juures on
hoidnud?
Jah, enam-vähem 30 aastat tuleb täis, kui
Kadi TV aega lugeda alguseks. Aeg on kiiresti
läinud. Kummalisel kombel avastad, et kui
enne olid alt üles vaataja, siis nüüd tagasi vaataja – et kes järele tulevad. Aga mis kinni on
hoidnud – keeruline öelda, kuidagi on need
asjad nii sattunud, et ühest kohast on teise
liigutud ja siis kolmandasse kohta ning siis
jälle edasi, aga ikka selsamal ajakirjandusmaastikul. Ju ma siis midagi muud väga teha
ei oska (naerab).
Ilmselt see töö on olnud siis põnev ja vaheldusrikas?
Jaa, ikka, eriti algusaastail oli hästi palju
avastamisrõõmu. Kõik see taasiseseisvumisejärgne periood, oma riigi uuesti ülesehitamine, erinevate struktuuride rajamine. Mul on
olnud õnn seda kõike näha ja kogeda ning
jõudumööda ka kajastada.
Mis sind selle töö juures rõõmustab?
Rõõmustab see, et meie elus on ikka veel
ühtteist üllatavat. Kuigi paraku ju aastaringid korduvad. Ikka tuleb lumi ootamatult ja
vastav asutus ei saa seda õigeks ajaks lükatud.
Selle koha pealt pole midagi uut, aga õnneks
on ka palju uut ja huvitavat. Ses mõttes pole
see töö kunagi lõpuni igav, võib olla küll rutiinne, aga rutiinne ei tähenda alati igavust.
Rutiini sees leiab ka mõne rosina ja magusa
suhkrutera.
Aga mis häirib?
Informatsiooni käitlemine on läinud ajakirjaniku jaoks keerulisemaks. Kui 30 aastat
tagasi oli tavaline, et roolijoodik oli oma näo
ja nimega lehes, siis nüüd on heal juhul mainitud, kas tegu on meeste- või naisterahvaga.
Isikuandmete kaitse ja kogu see valdkond
on märkimisväärselt ajakirjandusmaastikku
muutnud. Ega sellepärast ole lood kehvemaks
jäänud, info saadakse lõpuks ikka kätte, aga
tihtipeale see andmete käitlemine teeb meie
töö tülikamaks ja aeganõudvamaks. Kaasa
arvatud see – mis pole mõeldud kriitikana – ,
et enamik asutusi kasutab oma suhtluses
meediaspetsialiste. Varem said konkreetse
spetsialisti või ametnikuga otse suheldes suhteliselt kiiresti ja enamasti ka adekvaatse info
kätte, aga nüüd on filter vahele tulnud. Otse
suheldes saad aru, kas teemal, mida käsitled,
on ametniku vaatest ka mingeid puudusi või
voorusi, kas ta kiidab asja heaks või mitte.
Praegu püüeldakse emotsioonituse ja neutraalsuse poole, peaasi, et kedagi ei solvaks.
Palun nimeta üks asi, mida sa vallavanemana teeksid suhtlusel meediaga teisiti, ja üks
asi, mille sa jätaksid nii, nagu see on?
Olen ajakirjanikuna puutunud aja jooksul
kokku väga paljude selle taseme ametnikega
– vallavanemate, linnapeadega – ja kõigil neil
on olnud oma suhtluskäekirjad või stiilid.

Siinkohal võiks meenutada ka nn Sõrve
peldikut, mis pole siiani inimestele avatud
ja mille üle on ironiseeritud oi kui palju – et
raha pandi magama, aga miks, sellest polegi
aru saadud. Aga eks aeg annab arutust, nagu
sellesama Aia tänava läbimurde puhul – kas
ja kuidas see omaks võetakse ja kui väga seda
reaalselt vaja on.
Hulga investeeringuid teeb ju vald kaasrahastusega ja sel kipub tihtipeale kiusatus
juures olema, et kui pole 100% oma raha, siis
teeme selle asja ära, kasvõi nui neljaks. Iseasi,
kui väga seda just sel ajahetkel vaja on.

Põlise saarlasena rõõmustab Mehis Tulk, et Saaremaa on ka üle-eestilises meedias hästi esindatud.
FOTO: Liisu Ots

Minu meelest on oluline, et sellisel positsioonil olev ametnik oleks otsekohene – kui on ka
ebameeldivaid asju, ei ilustata neid, vaid öeldakse keerutamata välja. Et kui midagi läks
kehvasti, siis see tõesti läks kehvasti.
Mida aga ei muudaks? Ma ei ole tajunud
suhtlusel neid elemente, mis mind häiriksid, kui on Madis Kallasest juttu. Eks ju kõik
ametnikud, olgu vallavanemad või madalama astme ametnikud, toimetavad enamasti
kõige parema äranägemise ja teadmise järgi.
Töö käib ju selle nimel, nagu meediaski, et asjad läheksid paremaks. Me seisame piltlikult
öeldes küll teine teisel pool rindejoont, aga
kokkuvõttes peaksime ajama ühte ja sama
asja, ainult natuke erinevate nurkade alt.
Kas sinu hinnangul on teemasid, mida vallavalitsus võiks rohkem esile tõsta ja seetõttu meedia sellest rohkem kirjutada?
Vallal on ju ka oma regulaarselt ilmuv infoväljaanne, nii et vähemalt Saaremaa valla
puhul infopuudusest küll ei julgeks rääkida.
Iseasi, kui palju ühel või teisel ajaperioodil
kirjutamisväärset juhtub.
Saaremaa vallal on üks ring – neli aastat
– täis saanud. Nüüd on küsimus, kuidas järgmine ring minema hakkab, kuidas suudetakse piirkonnad paremini haakida keskusega.
Paraku on jäänud paljudele inimestele mulje,
et on mindud tsentraliseerimise teed ja vald
kui haldusüksus on jäänud neist inimestest
kaugemale, kes ei ela linnas.
Vallavalitsus on saanud mitmete projektide puhul väga palju kriitikat (nt Tori jõesadam, Abaja sadam), mis meie hinnangul
on olnud ülekohtune. Kas oleks mõistlik
neid projekte tagantjärele uuesti esile tõsta, et tegelikult on need kogukondadele
ülimalt olulised projektid, või ei saa enam
uuesti nende teemade juurde tagasi tulla?
Kindlasti tasub mingis ajaperspektiivis
vaadata tehtud asjadele tagasi, et mis neist
on saanud. Mingid asjad on kohe silme ees,
olgu või Kuressaare keskväljak, mis ilmselt
jääbki lagunema, ja paljud teised projektid,
mitte ainult sadamad. Tagasivaade on kindlasti mõistlik.

Nimeta kolm positiivset asja, mis Saaremaa
valla esimest nelja aastat sinu jaoks iseloomustavad?
Saaremaa erinevad piirkonnad ehk kandid
esindasid erinevate valdade kaudu väga erinevat valitsemiskultuuri. Näiteks rahvamajade juhatajate ja kultuuritöötajate mure, et
palgaerinevused on ühe valla piires erinevad,
aga eks see ongi suuresti ühinenud valdade
pärand. Selles mõttes on püüe palkade ühtlustamise suunas hea.
Positiivne on ka see, et tänu suuremale
eelarvemahule on võimalik teha suuremaid
projekte. Suure valla rahaline jõud on suurem. See võimekus oleks olnud kindlasti veel
suurem, kui enne ühinemist ei oleks üksikud
omavalitsused oma laenukoormust tõstnud.
Need tulid ühendvalda üle, aga tuleb samuti
tagasi maksta.
Kui veel erinevatest valitsemiskultuuridest
rääkida, siis ka vaidlustest, mis suur vald kaasa sai ja mis olid väga kohaspetsiifilised ja
lokaalsed, on ju jagu saadud. Nii et ka juriidiline pool hakkab järje peale saama.
Kas sa jälgid peale Saare maakonna valdade regulaarselt veel mõne linna või valla tegevusi meedias? Kui jah, siis mis sa tooksid
sealt võrreldes meie vallaga suurimate erinevustena välja?
Mul ei ole päritolu tõttu teist sellist kohta
Eestis, mille tegemisi jälgiksin, sest olen põline Saaremaa inimene. Aga eks ma suuremate
omavalitsuste, nagu Tallinn ja Tartu, mis on
ju igapäevaselt meediapildis, tegemisi jälgin
juba oma töö tõttu.
Aga erinevused? See pole küll otsene vastus
küsimusele, aga silma on jäänud, et Saaremaa, Hiiumaa ja üldiselt kõik saared on sellised märgid või nimed, mida ükskõik mis
uudise puhul eraldi välja tuuakse, erinevalt
teistest piirkondadest. Selles suhtes tasub
meil rõõmu tunda. Kui meist ei räägitaks,
poleks meid ju olemas. Olgu need või vaidlused, nagu suvel hiidlastega laevaliikluse asjus,
kui Tõlluga avarii juhtus. Me olime pildis ja
näitasime, et ajame oma asja. See on osa Saaremaa kuvandist ja vald on oluline osa selle
kuvandi loomisel.
Küsimused esitasid
vallavanem Madis Kallas ja
meedia peaspetsialist Merike Pitk
2021. aastal oli Saaremaa valla tegevuse
kajastamisel kõige aktiivsem autor Mehis
Tulk (kokku 246 artiklit), järgnesid Raul Vinni
(235) ja Monika Metsmaa (186).

VALD ARVUDES
Detsembris sündis Saaremaa vallas 28 uut
ilmakodanikku ja suri 32 inimest, loomulik
iive oli -4. Valda tuli elama 109 ja lahkus 81
inimest, rändesaldo oli +28.
Kokku suurenes valla elanikkond 24 inimese võrra.
2021. aastal sündis Saaremaa vallas 285
ja suri 472 inimest, loomulik iive oli -187.
Valda tuli elama 901 ja lahkus 712 inimest, rändesaldo oli +189. Kokku suurenes
2021. aastal valla elanikkond kahe inimese võrra. Elanike arv oli 1. jaanuaril 2022
31 437 (1. jaanuaril 2021 oli elanike arv
31 435).
Võrdluseks: 2020. aastal oli vallas sünde
314 ja surmasid 416, loomulik iive -102.
Valda tuli elama 834 ja lahkus 732 inimest,
rändesaldo oli +102. Kokkuvõttes jäi 2020.
aastal elanike arv aasta lõpuks võrreldes aasta algusega täpselt samaks (31 435).
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

Saaremaa valla rahvastiku muutumine 2021

Kuressaare linn
Kaarma
Kihelkonna
Kärla
Laimjala
Leisi
Lümanda
Mustjala
Orissaare
Pihtla
Pöide
Salme
Torgu
Valjala
Aadressita
Kokku vald

Elanikke
01.01.2021
12851
4973
799
1517
681
1943
859
691
1752
1563
882
1167
331
1355
71
31435

Sünnid
116
54
8
17
8
20
10
6
7
17
4
5
1
12
0
285

Surmad
193
55
15
25
16
35
13
10
33
21
9
26
6
12
3
472

Elamaasumine
kokku
sh. valda sisse
539
312
357
116
79
42
77
22
60
37
123
62
51
27
52
32
104
69
98
40
39
24
85
50
33
18
89
41
77
9
901

Lahkumine
kokku
668
254
36
122
32
100
54
32
64
90
47
64
16
79
16

sh. vallast välja
304
91
21
31
20
43
24
13
34
48
17
29
8
25
4
712

Loomulik
iive

Rändesaldo

Muutus
kokku

elanikke
01.01.2022

-77
-1
-7
-8
-8
-15
-3
-4
-26
-4
-5
-21
-5
0
-3
-187

-129
103
43
-45
28
23
-3
20
40
8
-8
21
17
10
61
189

-206
102
36
-53
20
8
-6
16
14
4
-13
0
12
10
58
2

12645
5075
835
1464
701
1951
853
707
1766
1567
869
1167
343
1365
129
31437
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Koolitõrgetega laste vanemate tugigrupp. Milleks ja kellele?
Elame muutuses, märkamises,
teadvustamises, kus räägitakse üha enam erilistest lastest,
kaasavast haridusest, tugisüsteemidest jms.
Kellele, milleks? Ka Saaremaal on hulk peresid, kus
hommik algab pingeliselt, laps
ei taha ärgata, keeldub kooli
minemast, keeldub voodist
tõusmast vanemate kõikvõimalikele jõupingutustele vaatamata. Lapsevanemad on läbi
proovinud erinevad meetodid
– õpetajate kodukülastused,
ähvardused politseiga, head
ja halvad veenmised, meelitused, lubadused. Nimekiri on
lõputu.
Koolitõrkega lapsed. Lapsed, kes tekitavad pinget,
ärevust ja muret vanematele,
peredele, koolidele, lastele endale. Koolitõrke põhjused või-

vad olla väga erinevad –halvad
suhted koolis, edasijõudmatus, mittejõukohane õpe, pereprobleemid, traumaatilised
kogemused jne.
Saaremaa vallas on loodud
ja luuakse paindlikult juurde
erinevaid tugimeetmeid ning
võimalusi laste ja noorte toetamiseks, hoidmiseks. Aga
lapsele on kõige lähedasem
toetaja tema enda ema ja isa,
lapsevanem, kes vajab samuti
toetust. Toetust ja mõistmist,
et keerulises olukorras hakkama saada, mõista, mida on
vaja lapse heaks teha. Teadmist, et ei olda oma murega
üksi. On olemas sarnaste muredega peresid.
Selleks sai ellu kutsutud
koolitõrgetega laste vanemate
tugigrupp.
Tu g i g r upi e e s m är k on

Politseijaoskonna Kuressaare teenindus on avatud kolmel päeval nädalas
Kuressaare politseijaoskonna teeninduses teenindatakse
kliente alates 03.01.2022 esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 9–17.
Kõigil tööpäevadel saab teenindussaalis jätkuvalt kasutada
digikioskit, misjärel saab dokumenditaotluse esitada iseteeninduses.
Dokumendi taotlemiseks veebis tuleb esmalt minna aadressile https://iseteenindus.politsei.ee. Nõuetekohase foto,
allkirjanäidise ja sõrmejälgede olemasolul saab dokumendi
taotleda vaid paari hiireklikiga. Juhul kui foto, allkiri või
sõrmejäljed puuduvad, saab need tasuta anda teenindussaali
digikioskis, mida saab kasutada igal tööpäeval. Digikioskist liiguvad andmed automaatselt iseteenindusse, kus enda
arvutist või nutiseadmest uuesti sisse logides saab dokumenditaotluse esitada.
Täna kasutab Saare maakonnas kõigist dokumenditaotlejatest politsei iseteenindust juba ligi 40% inimestest.
Iseteeninduses saab lisaks passi ja ID-kaardi taotlemisele
aktiveerida ka mobiili-ID, taotleda elamisloakaarti ja välismaalase passi, taotleda relvaluba, taotleda E-residendi
digi-ID ning registreerida välismaalase lühiajalist töötamist.
Dokumendi taotlemine iseteeninduses on viis eurot soodsam kui teenindusletis.
Kuressaare politsejaoskond

TEATED
Saaremaa valla elanikuks registreeritud puudega inimesed saavad
kasutada Kuressaare Nooruse Kooli ujulat 22. jaanuarist kuni mai
lõpuni tasuta. Ujumine toimub laupäeviti kell 13–14 ja kohapeal on ka
juhendaja (v.a 19.02, 19.03, 21.05). Neil, kes vajavad ujulasse minekuks transporti, palume teatada tel 58 242 318 (Lea Kruusmägi).
Kaasa kindlasti ujumismüts ja pesemisvahendid.

koondada vanemaid, kelle
mureks on nende laste heaolu.
Sarnaste muredega lapsevanemad saavad kokku, et omavahel suhelda, jagada kogemusi,
leida ühiseid lahendusi erinevatele olukordadele, üksteist
toetada. Tugigrupis on kõikidel ühine küsimus – kuidas
tulla toime lapsega, kellel on
koolitõrge. Kuidas vanemana
last toetada ja seejuures olla
ise toetatud, olla kindel, et see,
mida tehakse, on lapsele parim.
Tugigrupis ühiste arutelude tulemusena üles kerkivad
probleemid koondame ja
edastame lahenduste leidmiseks. Igal lapsevanemal on
eraldi keeruline oma muresid
ja vaatenurki edastada. Tugigrupis osalejad on väga motiveeritud oma lapsi toetama

igal võimalikul viisil.
Tugigrupp on koos käinud
kaks korda ja järgmine kord
on 19. jaanuaril kell 18 Saaremaa Toetava Hariduse
Keskuse haridustugiteenuste
osakonna ruumides (endine Saaremaa Laste ja Perede
Tugikeskus), Kuressaares
Rootsi tn 7. Koos on planeeritud käia kord kuus, võimaluse
korral kaasatakse kohtumisele
spetsialiste, kes räägivad erinevatel huvipakkuvatel teemadel.
Tugigrupi sihtrühm ei ole
piiratud ja ette registreerima
ei pea.
Lisainfot saab FB-st, e-kirja
teel kairit.lindmae@gmail.
com või telefonil 5451 2202.
Kairit Lindmäe
tugigrupi eestvedaja

Kvaliteedimärgiga tunnustatud
Kuressaare Rahvaülikoolis jätkuvad
koolitused lapsevanematele
Kuressaare Rahvaülikoolis toimus sügisel seitse lapsevanematele suunatud vaimse tervise alast koolitust, kus osales kokku
249 saarlast. Möödunud aasta viimastel päevadel anti koolile
Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM (European
Quality Mark), mis on väärikas tunnistus sellest, et pakutav õpe
on kvaliteetne ja õppijasõbralik.
Koolituste eesmärk oli tõsta lastevanemate teadlikkust, et
seeläbi toetada laste ja noorte vaimset tervist ning õppimist.
Valdkonna spetsialistid Saaremaalt ja mandrilt avasid järgmisi
teemasid: laste ja noorte psüühika; peresuhted; vanema toimetulek emotsioonide ja stressiga; lapse vaimne tervis, sh stress ja
depressioon; lapse enesehinnangu toetamine. Koolituste läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.
Huvi koolituste vastu oli suur ja lapsevamate soovist ajendatuna jätkame oluliste teemadega ka sel aastal. Esimesed koolitused, algusaeg kõigil kell 18:
19.01 Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õpe. Angela Jakobson;
20.01 Praktilised, mängulised vahendid lapse ja nooruki eneseanalüüsi ning -väljenduse toetamiseks, Angela Jakobson;
07.02 Isa roll ja suhted perekonnas, Monika Sarapuu;
22.02 Nutiseadme mõju lapse arengule, ajule ja lapse käitumisele tervikuna, Andero Teras.
Koolitustele on lisaks lapsevanematele oodatud õpetajad,
haridustöötajad ja teised huvilised. Osalustasu 5 € / koolitus.
Lisainfo ja registreerimine www.ktg.edu.ee/rahvaylikool või
telefonil 526 9690.
Kohtumiseni koolitustel!
Krista Hallik
Kuressaare Rahvaülikooli projektijuht

Akordionimeditatsioonid

20. JAANUARIL KELL 19.00
KURESSAARE KULTUURIKESKUS

Vallasekretär (tähtaeg: 7.01)
Sotsiaalosakonna juhataja (tähtaeg: 18.01)
Sotsiaaltöö peaspetsialist (tähtaeg: 19.01)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819
Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Abiõpetaja Kärla Põhikoolis
(tähtaeg: 9.01)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kärla Põhikoolis
(tähtaeg: 9.01)
Päevakeskuse teenuste koordinaator
Kuressaare Hoolekandes
(tähtaeg: 13.01)
Perenaine Kuressaare Hoolekandes
(tähtaeg: 20.01)
Inglise keele õpetaja Kuressaare Vanalinna Koolis
(tähtaeg: 11.02)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega
saab tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja ja raamatukogu
12. jaanuaril kl 10.20 kohtumine populaarse lastekirjaniku
Mika Keräneniga, kl 12 raamatukogude aasta avamine (kl 12.12
üle-eestiline lugemistalgute algus).
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
14. jaanuaril kl 19 Kuressaare teatri etendus „Issid“. Piletid müügil Piletimaailmas ja rahvamajas. Teatrikohvikut peab Mönum.
LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
8. jaanuaril kl 12 Väärikate Uusaastapidu 2022. Pidulistele pakume kirevat eeskava, sooja toitu, kohvi-kooki. Tantsuks laulab
ning muhedaid lugusid vestab Merle Lilje. Peo osalustasu 10 eurot.
Registreerimine: Laimjala Rahvamaja FB-sõnumites või tel 555 39
727 (Inga).
12. jaanuaril kl 10.30 alustab tegevust BEEBIKOOL! Oodatud
on lapsed (0–3 a) koos vanema või saatjaga. Beebikoolis laulame-tantsime, mängime pilli, suhtleme teiste lastega. Selga mõnusad, liikumist võimaldavad riided, jalga vahetusjalatsid! Täpsem
info tel 555 39 727 (Inga).
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
15. jaanuaril kl 14 Orissaare 20. kandlepäev.

Sotsiaalosakond

Kulno
Malva

Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:

PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
21. jaanuaril kl 19 Kuressaare teatri etendus „Issid“.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
27. jaanuaril kl 19 Sadama kontsert „Pärlid ja Bonsai“ (Martin
Trudnikov, Karl Madis, Marek Sadam, Peter Põder).
Saaremaa Kunstiklubi 43. sügisnäitus “Saaremaa – viikingiajast
tänapäevani”, avatud 31. jaanuarini.
Kuressaare Raegalerii
Tiina Vili kübaramaailm. Avatud 28. jaanuarini.

HELMEKUU päevakeskuses

Esmaspäeval, 10. jaanuaril kell 13 Allan Mehiku fotonäituse
„Pildikesi 2021. aasta Kuressaarest“ avamine.
Esmaspäeval, 10. jaanuaril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Teisipäeval, 11. jaanuaril kell 13 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Esmaspäeval, 17. jaanuaril kell 13 laulame neid laule jälle koos
Elja ja Hellega. Tiiu Variku laulud.
Neljapäeval, 20. jaanuaril kell 13 vestlusring Elja Parbuse juhtimisel „Talverõõmud ja -mured“.
Esmaspäeval, 24. jaanuaril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Neljapäeval, 27. jaanuaril kell 13.30 teatrikriitik ja dramaturg
Sven Karja loeng „Teatrikirjanik Juhan Smuul“ .
Käsitöötuba on avatud teisipäevast reedeni kl 11–16.

Kuressaare teater
11. jaanuaril kl 19 Endla Teatri etendus „Jõgi“.
12. jaanuaril kl 19 Endla Teatri etendus „Jõgi“.
21. jaanuaril kl 11 ja kl 13 lastelavastus „Kadunud mets“.
29. jaanuaril kl 19 Vaba Lava etendus „2 garaaži“.
Saare maakonna keskraamatukogu lasteosakond
Näitused: I korrusel laste laenutusosakonnas näitus tuntud lasteraamatute tegelaste lavastatud seikadest – vaadeldav ka õuest.
Vitriinkappides uurinäitus, mis pärineb erakogust.
Raamatukogu II korruse fuajees Itaalia lasteillustraatori Fabiana
Bocci muinasjutulised tööd. Näitused avatud jaanuari lõpuni.
SPORT
Kuressaare spordikeskus
12. jaanuaril kl 18 Saare maakonna MV välkmales.
15. jaanuaril kl 10 Eesti võistkondlikud meistrivõistlused lauatennises.
20. jaanuaril kl 15 TV 10 OS Saaremaa II etapp.
Kuressaare tervisepark
16. jaanuaril kl 12 „Liikudes tervemaks“ rahvusvaheline lumepäev.
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TRÜKIARV:
14 050

Saaremaa Teataja

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

6. jaanuar 2022

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

