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Energiatoetusi on
makstud välja juba üle
30 300 euro

Õnnetused jääl. Kuidas
päästa ennast ja teisi?

Saaremaa saab
kirjanduslikud
matkarajad

 Loe lk 2

 Loe lk 3

 Loe lk 4

Kuidas tagada Saaremaal
väikekoolide elujõulisus?

Kultuuriaasta on lõppenud,
elagu kultuuriaasta!

Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peeli pilgu all annab vastselt Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemiaga pärjatud Ain Anger allkirja Krummi preemia
laureaatide auraamatusse. FOTO: Valmar Voolaid

K

uressaare kultuurikeskus
pressiti eelmisel nädalal
kultuuri nii täis kui sai.
Oleks kindlasti rohkemgi mahtunud, kuid paraku piirangud
panid piiri ette. Sellegipoolest
juba traditsiooniks muutunud
kultuuriaasta lõpetamine tõi kohale läbilõike Saaremaa kultuuri
alustaladest. Kohal olid raamatukogude ja rahvamajade esindajad. Mandrilt olid kohale sõitnud
Eesti Kontserdi ja Louis Kahni
sihtasutuse esindajad ning lavavalguses särasid ka meie kultuuri
ekspordi eest hoolt kandvad Maria Faust ja Ain Anger.
Kultuuriaasta lõpetamine on
ka traditsiooniliselt koht, kus
jagatakse tunnustust eelmisel
aastal enim silma paistnud kultuurivaldkonna inimestele. Eesti
Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp andis välja elutööpreemia ja kokku kuus aastapreemiat.
Saaremaa vald koostöös Kultuurkapitaliga andis välja Kultuuripärli ja Hendrik Krummi
nimelise kultuuripreemia. Lisaks
tunnustas Eesti Raamatukogude
Ühing koostöös Saaremaa vallaga
ka kahte raamatukogutöötajat.
Elutööpreemia Pestile,
Krummi preemia Angerile
Seekordse Eesti Kultuurkapitali
Saaremaa ekspertgrupi elutööpreemia sai Olavi Pesti oma pikaajalise ja kõrgetasemelise töö
eest Saaremaa kultuuriloo uurimisel. Keelelist täpsust ja sõnaosavust kõrgelt hindavana on ta
koostanud ja toimetanud üle 30
raamatu, tuntumad neist on ehk
Saaremaa muuseumi kaheaastaraamatud. Tal on olnud oluline
roll ka kõigi praegu Kuressaare
linnuses eksponeeritavate Saaremaa ajaloo püsinäituste valmimise juures.

facebook.com/saaremaavald

Olavi Pestit on tunnustatud
Eesti Muinsuskaitse Seltsi tänukirja ja Konstantin Pätsi medaliga,
Valgetähe V klassi ordeniga, H.
Krummi nimelise kultuuripreemiaga, Saare Maavalitsuse teeneteplaadiga ning Kuressaare linna
teenetemärgiga.
Hendrik Krummi nimeline
kultuuripreemia läks seekord kõige kuulsamale saarlasele maailma
ooperilavadel – Ain Angerile.
Ain on nõutud esineja kõigil
maailma suurematel ooperilavadel juba üle kümne aasta. Ta
on esinenud enam kui 30 riigis
ja laulnud ligi sajas rollis. Mullu pälvis ta esimese eestlasena
ka Saksamaa ja Austria ooperilaulja kõrgeima tunnustuse –
Kammersängeri tiitli.
Lisaks oma lauljakarjäärile osales Ain Anger mullu suvel koostöös Konrad Mägi sihtasutusega
infotahvlite paigaldamises erinevates Saaremaa paigus, kus Eesti
üks kuulsamaid maalikunstnikke
oma töid maalis. Ta esines heategevuslikul kontserdil Kuressaare haigla toetuseks ja pakkus oma
viiekümne aasta juubeli pidustustel meeliülendavaid hetki kõigile ooperihuvilistele Saaremaa
Ooperipäevadel omanimelisel
ooperigalal.
Kultuuripärli sai seekord kehakultuur. Tiitli pälvis kergejõustikutreener Andres Laide, kes läbi
sporditarkuse ja inimlike väärtuste kasvatab meistreid. Teda saab
iseloomustada kui oma ala põhjalikku ja professionaalset tundjat.
Ligi 30 aastat on ta järjekindlalt
suunanud meie lapsi ja noori spordirajale, õpetades neile sporditarkusi ja inimlikke väärtusi.
Kultuurkapitali aastapreemiad
andsid suurepärase läbilõike sellest, mida eelmine kultuuriaasta
meile pakkus.

Kuressaarest pärit vabakutseline saksofonist, helilooja ja arranžeerija Maria Faust oli üheks
aastapreemia saajaks. Lisaks mahukatele rahvusvahelistele muusikaprojektidele ja kontsertide
andmisele on ta panustanud juba
12 aastat Saaremaa rütmi- ja improvisatsioonilaagris noormuusikute muusikalise ande arendamisse. Nendes on ta juhendanud
õpitubasid, kirjutanud laagri toimimiseks projekte, kutsunud läbi
isiklike tutvuste andekaid tegevmuusikuid muusikalaagri juhendajateks ja olnud kõigile muusikaliseks innustajaks.
Ridamisi
aastapreemiaid
Aastapreemia sai ka noorte laulusolistide ja ansamblite juhendaja
Pilvi Karu, kes on aastaid innustanud ja inspireerinud meie
saare laste muusikalembust ja
uudishimu. Preemia sai ta aga
oma möödunud aastal esitletud autoriplaadi eest, kus ta on
suutnud heliloojana koondada
väga paljude eriilmeliste saarega seotud muusikute talendi ja
väga paljude tuntud luuletajate
loomingu.
Kultuurkapitali aastapreemia
sai ka Õie Pärtel, kes on Saare
maakonna pärimusmuusika propageerija ja järjepidevuse hoidja.
Ta on jaganud lauluharidust ja
pillimänguoskust sadadele saarlastele mudilastest memmedeni.
Tema juhendamisel on õpetatud
pärimusmuusika instrumente
juba 29 aastat.
Neljas aastapreemia läks Eeva
Mägile, kes on väga isikupärase
käekirjaga hingeminevate tõsielufilmide autor. Tema üles võetud dokumentaalfilmid „Lembri
Uudu“ ja „Süda Sõrve sääres“ peegeldavad Saaremaad mõtlema-

panevate nurkade alt, mis on toonud teostele ka rahvusvahelise
tunnustuse.
Martti Nõu sai aastapreemia
digipädevuse arendamise eest
õpetamise ja kultuuri jagamise eesmärgil uudsetes oludes.
Ta on Orissaare muusikakoolile loonud tugeva digiplatvormi,
mis on lapsevanematele andnud
võimaluse laste esitusi kuulata
veebi vahendusel, ja koostanud
abijuhendeid nii õpetajatele kui
lapsevanematele, kuidas uudsete tehniliste lahendustega toime
tulla. Tänu sellele saavad õpilased rühmatundides osaleda ka
üle veebi ega pea karantiini või
haiguse tõttu õppetööst ilma
jääma.
Kadri ja Juhan Kanemägi
said aastapreemia ainulaadse ja
omanäolise tantsuetenduse „Mo
Käes“ loomise ja lavale toomise
eest. Tantsuetenduse puhul on
tegemist fantastilise näitega interdistsiplinaarsest loomingust,
kus kasutati eesti rahvapärimuses
olevaid vanasõnu ning tõlgendati
neid läbi tantsu ja liikumise.
Parimaks raamatukoguhoidjaks sai Laimjala haruraamatukogu juhataja Aive Sepp, kelle kujundatud maitsekaid, hubaseid ja
avaraid ruume kasutatakse lisaks
igapäevasele raamatukogutööle
ka erinevateks koosviibimisteks,
koolitusteks, kaugtööks ja püsinäitusteks. Parimaks lasteraamatukoguhoidjaks sai Tornimäe
haruraamatukogu juhataja Rita
Lauge, kellel vaatamata keerulistele aegadele õnnestus tööd alustada laste raamatukoguringiga
ning korraldada ka teisi toredaid
ettevõtmisi nii täiskasvanutele
kui lastele.
Valmar Kass
kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist

11. jaanuaril alustas
Saaremaa Vallavalitsus
piirkondlike aruteludega valla koolivõrgu
tuleviku üle. Kooli ja
kogukonna esindajatega
toimuvate kohtumiste
eesmärk on ära kuulata
kohalike inimeste arvamus oma piirkonna
koolihariduse tuleviku
kohta.
Vallavanem Madis Kallase (pildil) sõnul on
Saaremaa haridusruumi arengu kavandamisel
vaja arvesse võtta nii kogukonna vajadusi kui
ka antava hariduse kättesaadavust ja kvaliteeti. „Minu sooviks on, et kõik Saaremaa lapsed
saaksid võimalikult hea hariduse kodu lähedal
ja nende areng oleks parimal viisil toetatud,“
ütles Kallas. Ta lisas, et kohtumistel soovitakse
teada saada nii kooli esindajate kui ka lastevanemate ootused ja soovid kohaliku haridusasutuse tuleviku kohta.
Madis Kallas: „Arvan, et peaksime julgemalt
mõtlema sellele, et tulevikus on Saaremaa igas
piirkonnas lasteaed ja kool. See võimaldaks
noortel peredel aastaringselt elada ka nendes
kohtades, kus praeguse seisuga ei tule iga päev
lähimas lasteaias või koolis käimine pika vahemaa tõttu kõne alla.“
Kuna vallas on koole, kus laste arv on väga
väike, toimuvad vallavanema sõnul esmalt arutelud Saaremaa väiksemates koolides, kus õpilaste arv jääb vahemikku 11–45. Esimene kohtumine leidis aset 11. jaanuaril Mustjala koolis.
„Mustjala arutelul jõuti ühiselt seisukohale,
et piirkonna elujõulisuse kõige olulisem lüli on
kool ja lasteaed. Samuti tõdeti, et lähiaastatel
on tagatud vajaliku kvalifikatsiooniga
õpetajate olemasolu ja kooli taristu on heas või
väga heas seisus,“ rääkis Madis Kallas. Eraldi
peatuti taristu osas spordisaali kasutamisel ja
sellel, kuidas saaks seda veel rohkem kogukonna kasutusse anda, aga ka ses osas olid kooli
juhtkonnal ja kogukonna teistel esindajatel
ideed juba olemas, märkis Kallas.
„Õpetamise taseme osas on heaks näitajaks
ka see, et Mustjala kooli lõpetanutest enamik
saab hiljem keskhariduse ning selle näitaja poolest on Mustjala Saaremaa väikekoolide arvestuses tugevalt üle keskmise,“ sõnas
Madis Kallas, lisades, et peamiseks mureks on
aga see, et kooli esimeses astmes jääb lapsi üha
vähemaks ja ühe õpilasega klasside baasil on
tugevat põhikooli keeruline tulevikus hoida.
Arutelul tõdeti ka, et mitmed lahendused on
valla võimusest väljas ja pigem on tegu riiklike
teemadega.
Järgmine arutelu pidi toimuma 18. jaanuaril
Kihelkonnal, kuid osalejate haigestumise tõttu
lükati see edasi. 25. jaanuaril toimuvad arutelud
Kahtlas ja Tornimäel ning 1. veebruaril Kaalis.
Selleks, et kõik osalejad saaksid oma mõtted
välja öelda, on arutelud kutsetega ja osalejate arv piiratud. Kooli ja kogukonna poolt on
osalema kutsutud kooli direktor ja üks kooli
esindaja, teenuskeskuse juhataja ja osavallakogu esimees, kooli hoolekogu esimees ning
kuni viis osalejat hoolekogu liikmete ja lastevanemate seast.
Saaremaa Vallavalitsusest osalevad kohtumistel lisaks vallavanem Madis Kallasele abivallavanemad Maire Käärid ja Koit Voojärv,
haridus- ja noorsootööosakonna juhataja
Urmas Treiel, valla esindaja hoolekogus ja vajadusel veel 1–2 valla esindajat.
Arutelud oma koolide tuleviku osas on muutunud juba laiemaks. Nii toimus 17. jaanuaril
Orissaare osavallakogu poolt kokku kutsutud
mõttevahetus neile, kes soovisid kaasa rääkida oma piirkonna koolivõrgu osas, vaadeldes
Ida-Saaremaad endise Pöide kihelkonna ulatuses tervikuna.
Saaremaa Teataja
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Saaremaa vallas on energiatoetusi
makstud välja juba üle 30 300 euro

S

aaremaa vallavalitsus hakkas
energiakulu hüvitamise taotlusi vastu võtma neljapäevast, 13.
jaanuarist. Teisipäeva, 18. jaanuari
kella 16.00 seisuga oli Saaremaa vallas esitatud 424 elektroonilist ja 113
paberkandjal taotlust, kokku 537
taotlust.
Toetuse maksmise osas tehakse otsus 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi
dokumentide esitamist. Toetus kantakse taotlejale üle 7 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
Esimesed 180 väljamakset tehti teisipäeval, 18. jaanuaril kogusummas
30 387,90 eurot.
Taotlusi saab esitada iseteeninduskeskkonnas (iseteenindus.saaremaavald.ee), saata e-postile (vald@
saaremaavald.ee) ja soovi korral ka
paberkandjal (maal piirkondlikes
teenuskeskustes, Kuressaares Tallinna tn 10 asuvas vallavalitsuse sotsiaalosakonnas). Taotlusi menetlevad toetuste spetsialist ja kõik valla
sotsiaaltööspetsialistid ning taotluste
vastuvõtmisel abistavad ka teenuskeskuste juhid ja infotöötajad.
Saaremaa vallas on energiatoetust
võimalik taotleda ainult Saaremaa
valda registreeritud isikutel (vähemasti üks pereliige peab olema Saaremaa vallas registreeritud). Toetust
saab taotleda alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks
(ainult ühe elukoha kulude alusel).
Toetust makstakse üksikisikutele
ja peredele, kelle kuu netosissetulek
jääb alla mediaanpalga, mis on pere-

Energiatoetustega tegelevad Kuressaares vallavalitsuse Tallinna tn maja sotsiaalosakonnas toetuste spetsialist Ulvi Lehtsalu (paremal) ja energiakulude hüvitamise projektijuht Thea Raik. FOTO: Valmar Voolaid

konna esimese liikme puhul 1126
(koefitsient 1,0) eurot kuus. Pere iga
järgmise vähemalt 14-aastase liikme puhul lisatakse sellele 563 (koefitsient 0,5) eurot ja alla 14-aastase
liikme puhul 337,80 (koefitsient 0,3)
eurot.

Näiteks kahe täiskasvanu ja kahe
alla 14-aastase lapsega perel on netosissetuleku piiriks 2365 eurot; kahe
täiskasvanu, ühe vähemalt 14-aastase
ja ühe alla 14-aastase lapsega perel
2590 eurot ning ühe täiskasvanu ja
ühe vähemalt 14-aastase pereliikme

puhul (see võib olla nii elukaaslane
kui laps) 1689 eurot kuus.
Esialgse info selle kohta, kas perel
on võimalik toetust saada ja kui suur
see võiks olla, annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel
toodud energia koguhinnast, mis
ületab elektril 120 €/MWh (12 s/
kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
ning kaugküttel alates 78 €/MWh
(7,8 s/kWh), kui on toimunud hinna suurenemine võrreldes jaanuariga
2021.
Saaremaa vallas toimus kaugkütte
hinna suurenemine ainult Kuressaare võrgupiirkonnas, kus kaugkütte
hind on 54,89 €/MWh (5,49 s/kWh),
mis on alla hüvitamise määra. Saaremaa valla teistes kaugkütte võrgupiirkondades ei ole hinna suurenemist toimunud. Seega Saaremaa
vallas ei ole alust kaugkütte kulude
hüvitamiseks.
Toetuse taotlemisel tuleb esitada
taotletavate kuude elektriarved. Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, s.t jaanuaris 2022 saab
taotleda toetust 2021. a septembri,
oktoobri, novembri ja detsembri
eest. Veebruaris 2022 saab taotleda
toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja jaanuari
2022 tarbimise alusel koostatud arvete osas. Märtsis 2022 saab taotleda
toetust 2021. a oktoobri, novembri,
detsembri ning jaanuari ja veebruari
2022 tarbimise alusel koostatud arvete osas. Aprillis ja mais 2022 saab
taotleda toetust 2021. a novembri, detsembri ning 2022. a jaanuari,
veebruari ja märtsi tarbimise alusel
koostatud arvete osas.
Thea Raik
energiakulude hüvitamise projektijuht

DETAILPLANEERINGUD
Parila külas Väikelahe ja Suurlahe
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 30.12.2021. a
otsusega nr 1-3/89 tunnistati kehtetuks Parila külas Väikelahe ja Suurlahe
detailplaneering (DP), mis kehtestati
Kaarma Vallavolikogu 14.05.2003. a
otsusega nr 86. DP eesmärk on elamute
rajamine Väikelahe ja Suurlahe maaüksustele koos liikumisteede planeerimise
ja maakasutuse sihtotstarvete muutmisega ning tehnovõrkude planeerimisega. Omanikud esitasid Saaremaa
Vallavalitsusele avaldused DP kehtetuks
tunnistamiseks, kuna ühe katastriüksuse osas ei soovita DP-d ellu viia ja ühte
katastriüksust soovitakse jagada, kuid
DP seda ette ei näe. Planeerimisseaduse
§ 140 lõike 2 kohaselt võib DP või selle
osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. DP kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik
tutvuda valla kodulehel aadressil www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
kehtetud.
Sikassaare külas Põlluvälja, Karli I,
Karli II, Priidu ja Kalevi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (endise Karli I osas)
Saaremaa Vallavolikogu 30.12.2021.
a otsusega nr 1-3/86 tunnistati osaliselt kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 31.
jaanuari 2007. a otsusega nr 13 kehtestatud „Põlluvälja, Karli I, Karli II, Priidu
ja Kalevi“ detailplaneering (DP) endise
Karli I (osa Ringtee 12 katastriüksusest
katastritunnusega 71401:001:110)
osas. DP eesmärk oli katastriüksuste
kruntideks jagamine, maaüksuste sihtotstarbe muutmine (äri- ja liiklusmaa
määramine), kinnistutele ehitusõiguse
määramine, hoonestusala piiritlemine,
liikluskorralduse ja juurdepääsuteede
määramine, kujade, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, haljastuse
ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning keskkonnatingimuste seadmine
planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Ringtee 12 katastriüksuse omaniku
esindaja esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse DP kehtetuks tunnistamiseks
endise Karli I maaüksuse osas, kuna tegelik olukord ei vasta DP lahendusele ja
omanik soovib planeeringu elluviimisest
loobuda.
DP osaline kehtetuks tunnistamine
endise Karli I osas ei avalda mõju kehtima jäävale DP lahendusele, kehtima
jäävas osas on DP-s kavandatu elluviidav. DP osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/kehtetud.
Lahetaguse külas Taneli, Laasi ja
Pälliranna detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine (Küti, Keskküti ja Väikeküti osas)
Saaremaa Vallavolikogu 30.12.2021.
a otsusega nr 1-3/87 tunnistati osaliselt kehtetuks Salme Vallavolikogu
27. mai 2002. a otsusega nr 6 kehtestatud Taneli, Laasi ja Pälliranna detailplaneering (DP) Küti (katastritunnus
72101:001:0646), Keskküti (katastritunnus 72101:001:0647) ja Väikeküti (katastritunnus 72101:001:0648)
katastriüksuste osas. DP eesmärk oli
hoonestusõiguse seadmine tundlikule
rannakarjamaale.
Küti, Keskküti ja Väikeküti katastriüksuste omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse DP osaliseks kehtetuks
tunnistamiseks nimetatud katastriüksuste osas. Soovitakse rajada individuaalset puurkaevu, kuid kehtiv DP seda
ette ei näe. DP osaline kehtetuks tunnistamine Küti, Keskküti ja Väikeküti osas
ei avalda mõju kehtima jäävale DP lahendusele, kehtima jäävas osas on DP-s
kavandatu elluviidav.
DP osaliselt kehtetuks tunnistamise
otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/kehtetud.
Salme alevikus Liiva tn 4 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 30.12.2021. a

otsusega nr 1-3/88 tunnistati kehtetuks Salme alevikus Liiva tn 4 detailplaneering (DP). Liiva tn 4 DP kehtestati
Salme Vallavolikogu 19. aprilli 2004. a
otsusega nr 12. DP eesmärk on Liiva tn
4 kinnistu jagamine kolmeks krundiks
nimedega Liiva 4, 4a ja 4b, loodavatele
Liiva tn 4a ja 4b kruntidele ehitusõiguse määramine, kommunikatsioonidega
varustamine ning juurdepääsutee määramine.
DP-ga kavandati muudatuse sisseviimine Salme aleviku üldplaneeringusse
ala muutmiseks pereelamualaks. DP lahendust ei ole ellu viidud vastavalt DPle. Liiva tn 10 katastriüksuse omanik
esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse DP kehtetuks tunnistamiseks.
Tulenevalt asjaolust, et Liiva tn 4 DP
ei määra Liiva tn 6 katastriüksusele ehitusõigust, tegi Saaremaa Vallavalitsus
Liiva tn 6 kaasomanikele ettepaneku DP
kehtetuks tunnistamise kohta ka nende
katastriüksuste osas, millele anti nõusolekud. Planeerimisseaduse § 140 lõike
2 kohaselt võib DP või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu
omanik soovib planeeringu elluviimisest
loobuda. DP kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringud/kehtetud.
Kuressaare linnas Vallimaa tn 6 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek
Saaremaa vald korraldab Kuressaare
linnas Vallimaa tn 6 detailplaneeringu
(DP) eskiislahenduse avaliku väljapaneku. DP algatati Saaremaa Vallavolikogu
27.08.2021. a otsusega nr 1-3/47. DP
koostamise eesmärk on olemasolevate hoonete lammutamine, ehitusõiguse
määramine elamu ja abihoone püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine,
tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Kuressaare linna ja Kaarma
valla ühisplaneeringu muutmine juhtotstarbe osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142
lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et DP es-

kiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.02.–04.03.2022. DP
eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallamaja (Tallinna tn
10, Kuressaare) III korrusel ruumis 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
10.03.2022 kell 16 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.
Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu avalik väljapanek
Saaremaa Vallavolikogu 16.12.2021. a
otsusega nr 1-3/81 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Koovi küla
Kapa-Koovi detailplaneering (DP). Planeeringuala asub Koovi külas ja hõlmab
Kapa-Koovi katastriüksust (katastriüksuse tunnus 43301:001:0414). DP
algatamisel oli eesmärgiks ehitusõiguse
määramine üksikelamu, abihoonete ja
kalatiigi ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja
liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. DP koostamisel loobuti
kalatiigi planeerimisest. DP on vastuolus
Lümanda valla üldplaneeringuga, seega
menetletakse planeeringut üldplaneeringut muutvana.
Ranna ehituskeeluvööndi vähendamist
planeeritakse kahe hoonestusala ning
juurdepääsutee ulatuses ligikaudu 65
meetri kaugusele põhikaardijärgsest kaldajoonest. Uusi krunte ei moodustata,
katastriüksuse sihtotstarbeks jääb maa-

tulundusmaa. Hoonete suurim lubatud
arv krundil (mh 0-60 m2 ehitisealuse
pinnaga hooned) – 1 üksikelamu, 2 kõrvalhoonet, ehitisealuse pindalaga kokku
300 m². Hoonete suurim lubatud kõrgus on üksikelamul 8 m (2-korruseline)
ja kõrvalhoonetel 6 m (1-korruselised).
Nii üksikelamu kui ka kõrvalhooned tuleb
projekteerida kahepoolse viilkatusega
ehitistena (kaldenurk 25-45 kraadi).
Ülejäänud alale on lubatud rajada
kommunikatsioone/tehnovõrke ning
korrastada olemasolev pinnastee. Piirdeid on lubatud püstitada üksnes üksikelamu hoonestusalale. Juurdepääs
planeeringualale on olemasolevalt
Mustjala- Kihelkonna-Tehumardi riigimaanteelt nr 21102 mööda Laasi-Jaagu katastriüksusel asuvat erateed, mis
on perspektiivis kavandatud valla poolt
avalikku kasutusse võtta. Veevarustus
lahendatakse olemasoleva puurkaevu
baasil ja kanalisatsioon on planeeritud
lahendada kogumismahutiga.
DP avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.02–04.03.2022. DP materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn
10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308
(kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@
saaremaavald.ee, tel 452 5093) ja valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/vastuvoetud. DP
avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada DP lahenduse kohta arvamust. Arvamust saab avaldada kirjalikult postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
DP avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu toimub 17.03.2022
kell 16 Saaremaa vallamaja 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.

20. jaanuar 2022
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Detsembrikuu hariduslugu on
SG „Hea kooli teerajaja“ tiitel
S
aaremaa Gümnaasiumi lugu on ilmekas näide organisatsiooni ülesehitamisest tervikuna, väärtuspõhiselt ja
koostöös erinevate osapooltega.
Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas
Saaremaa Gümnaasiumit „Hea kooli teerajaja“ tiitliga programmis „Hea kool kui
väärtuspõhine kool 2021“. Selle tiitli ja logoga tunnustatakse kooli, mis teeb kogu
organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist
tööd, pöörates tähelepanu iga õpilase individuaalse arengu toetamisele koostöös eri
osapooltega.
Kool lähtus juba õpetajate valikul põhimõttest, et „võimalusterohke tuleviku vundamendiks on inimlikkus, uudishimu ja
koosloome“. Kool peab oluliseks, et nii õpetajad kui õpilased oleksid hoitud, toetatud ja
tunnustatud.
Hoitud, toetatud ja tunnustatud õpetaja =
hoitud, toetatud ja tunnustatud õpilane =
hoitud, toetatud ja tunnustatud kool =
õpilaste head tulemused = kooli head
tulemused.
Saaremaa Gümnaasiumi Hea kooli meeskonnas sündis idee, mis muutis õpetajate
toetamise ja tunnustamise oluliseks ka kogukondlikul tasandil. Koostöös Saaremaa valla
haridus- ja noorsootöö osakonnaga käivitati
igakuine tunnustamine „Kuu hariduslugu“.
„Hea kool kui väärtuspõhine kool 2021“
programmi läbisid ja muutust juhtisid Saaremaa Gümnaasiumis õpetajad Anni Haandi,
Merje Tammai ja õppejuht Laura-Liisa Perova. Lisaks sellele on nad Hea kooli õpikogu-

Hea kooli meeskond. Pildil üleval vasakult: Laura-Liisa Perova, Merje Tammai, Marii Kõrgesaar, all:
Diana Õun, Ave Jõgi, Anni Haandi. FOTO: Liisu Ots

konnas hoogustanud õpetaja professionaalse arengu toetamist ja eneseanalüüsi, mida
soodustab õpetaja kutse taotlemisprotsess.
Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks on loodud kutsestandardid. Eesti Õpetajate Liit väljastas kahele Saaremaa Gümnaasiumi õpetajale – Laura-Liisa Perovale ja
Anni Haandile – vanemõpetaja kutse.

Jaanuarikuu hariduslugusid ootame
5. veebruarini. Lugusid saab esitada lingil
www.bit.ly/jaanuari-hariduslugu.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist

Õnnetused jääl. Kuidas päästa ennast ja teisi?

V

abatahtlikud merepäästjad alustasid
oma hooaega jäältpääste koolitusega
Kõiguste sadamas. Juhendajaks üle
kümne aasta merepäästjaid koolitanud Vallo
Vilta Läänemaalt.
Pool päeva teooriat – lahendati ülesandeid jää paksuse ja kandvuse kohta, tuletati
meelde esmaabi; koolituse teine pool toimus
välitingimustes – jääolude hindamine, läbi
jää vajumine, käitumine vees, harjutused
jääle saamiseks.
Jää paksus on vaid üks faktor, mis määrab selle tugevuse. Kindlasti peab arvestama
ka ilmatingimuste, vee sügavuse, veekogu
suuruse ja takistustega. Näiteks puhas vesi
külmub kiiremini ja sügavamalt kui saastunud või soolane vesi. Värske jää on üldjuhul
tugevam kui vana jää, kerge tuul soodustab
ja kiirendab külmumist, samas kui tugevad
tuuled aeglustavad jäätumist. Takistused
(kivid, taimestik, palgid jmt) peegeldavad
sooja, mis samuti aeglustab jäätumisprotsessi. Mida rohkem on jääs igasugu sodi, seda
nõrgem see on.
Inimene võiks ohutult jääle minna siis, kui
jää paksus on vähemalt 10 cm.
Selleks, et jääl õiget päästetehnikat kasutada, on oluline teada, kuidas jää tekib,
millised on jää liigid ning millised faktorid
mõjutavad jää tugevust.

Kuidas käituda, kui oled läbi jää vajunud?
Esimene reaktsioon (kui vähegi võimalik)
peaks olema telefoniga abi kutsumine. Mis
iganes ei juhtuks edasi, sa oled vähemalt abi
teele saatnud ja saad ise edasi tegutseda.
Vette kukkumisel kalluta keha kergelt tahapoole ning „tee end võimalikult suureks“,
aja käed laiali, püüa pead vette mitte lasta.
Selliselt on võimalik pidurdada hoogu ja vajumist.
Tegutse kiiresti ja otsustavalt. Aega on
1 minut, et hingamine kontrolli alla saada,
10 minutit, et otsustavalt tegutseda. Sõltuvalt õhu temperatuurist ja tuule kiirusest,
inimese tervislikust seisundist, hetkeolukorrast ja riietusest võib teadvus kaduda kuni
ühe tunniga.
Kutsu abi – vilista või karju. Pööra näoga
tuldud suunda. Voolavas vees tuleb arvestada voolusuunaga, et see jalgu jää alla ei kisuks. Siruta käed enda ette jääle – toeta harali sõrmedega peopesad ühes randmetega
õlgade laiuselt enda ette jääle, jääle peavad
toetuma ka küünarnukid.
Tõsta jalad võimalikult veepinnale enda
taha, justkui ujuks. Püstises asendis pole
võimalik jääle saada! Jäänaasklite olemas-

Vabatahtlikud merepäästjad harjutavad jäält päästmist. FOTO: Riina Allik

olul suru naasklite teravikud jäässe, keharaskus toeta jääle suunaga taha, mitte otse
alla. Seejärel lükka end tugevate jalalöökidega edasi ning tõmba end jää peale. Surudes
jää murdub, selle vältimiseks tuleb end jääle
libistada, ehk et jääaugust väljapääsemiseks
tuleb jääd justkui enda alla tõmmata.
Oluline on jagada oma keharaskus võimalikult suurele alale ning liikuda aeglaselt
ja otsustavalt – vältima peab kiireid, paanilisi liigutusi. Jääl ei tohi liikuda tormakalt!
Kandvale jääle saades rulli end august eemale ning ära tõuse püsti enne, kui jää tundub
piisavalt tugev. Kui püsti tõustes hakkab jää
pragunema, heida uuesti pikali, jaga uuesti
keharaskus võimalikult suurele alale ning
rulli end eemale. Mine kusagile sooja, palu
esimesest võimalikust kohast abi.
Teise inimese abistamine
Kui kannatanu on teadvusel, juhenda teda,
et ta prooviks ise jääaugust välja saada. Hinda olukorda – mis juhtus? miks juhtus? Kutsu abi – hüüa appi, helista numbril 112. Kõige tähtsam on enda ohutus. Läbi jää vajunud
inimesele lähene ettevaatlikult mööda tema
jälgi, kus jää on kandnud. Võimalusel võta
midagi kaasa, mida kannatanule ulatada
(jope, nöör, puuoks, suusk, kepp vms).
Jääaugule lähene roomates, oma toetuspinna suurendamiseks võib kasutada abivahendeid, nagu suusad, kelk, redel vms.
Jääserva ja enda vahele jäta umbes enda
pikkune vahemaa, kuhu saad tõmmata abivajaja. Ulata abivajajale käepikendus, mitte

mingil juhul ära ulata talle kätt!
Kui oled kannatanu jääle aidanud, hoia
tema ja enda vahel umbes inimese pikkune
vahemaa, seda kuni tugevale jääle või pinnasele jõudmiseni – see aitab vältida jää murdumist kahe inimese raskuse all.
Täielik jääohutus – hoia jääst eemale!
Ükski jää pole turvaline. Läbi jää vajudes
on süüdi olukorda valesti hinnanud inimene, mitte jää. Külmašokk vees võib uputada
täiskasvanu vähem kui 60 sekundiga, lapse
vähem kui 20 sekundiga.
Kui jäänaasklid puuduvad, võib jääl abi
olla ka muudest teravatest esemetest, nagu
nuga, võti, rihmapannal vms. Jää all olles
paistab auk tumedana ja jääkate heledana,
ehk siis tuleb jää alla sattudes liikuda tumeda koha suunas!
Jää paksus võib veekogu piires oluliselt
erineda – jää on üldjuhul ebaühtlane! Jääle minnes teavita sellest lähedasi või sõpru.
Grupis liikudes vältige ühtlases rivis kõndimist, samuti tuleks vältida ühe koha peal
koos seismist, kindlasti tuleb hargneda.
Ära liigu jää peal pimedas ja öisel ajal!
Riina Allik
Saaremaa vallavalitsuse tervisedenduse
peaspetsialist
Erik Koitla
MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepäästeselts,
Kuressaare üksuse juht

KÜSIMUS
Mida toob raamatukogude aasta?

Aasta 2022, mis Kultuuriministeeriumi poolt on kuulutatud
raamatukogude teema-aastaks ja
mille eestvedajaks on Eesti Rahvusraamatukogu, avati ühise ettelugemisega raamatukogudes üle
kogu Eesti 12. jaanuaril. Ette loeti
Anu Vahter
kahte katkendit raamatutest, mis
Saare Maakonna olid kõige enam laenutatud Eesti
Keskraamatuautorite teosed 2021. aastal meie
kogu direktor
rahvaraamatukogudes: Mudlumi
“Mitte ainult minu tädi Ellen” ja
Piret Raua lasteraamat “Tobias ja teine B”.
Saare-, Muhumaa ja Ruhnu raamatukogudes laenutasid lugejad möödunud aastal nimetatud Mudlumi teost 222 ja Piret Raua raamatut 142 korda.
Meie maakonna raamatukogudes sai jälgida veebiülekannet pidulikust üleriigilisest raamatukogude
aasta avamisest Tarvastu raamatukogus. Mitmetes
maakonna raamatukogudes lugesid raamatuid ette
oma saare tuttavad inimesed – lastele lugesid Tobiase katkendit ette Aivi Lepp Metsküla, Koit Voojärv
Kärla, Meelis Juhandi Aste ning Mudlumi raamatut
lugesid ette Ülle Rand Laimjala ja Aili Salong Lümanda raamatukogudes ning Mati Talvistu keskraamatukogus.
Orissaare raamatukogul õnnestus saada oma teost
lugema Mudlum ehk kodanikunimega Made Luiga
ise. Päev varem kohtus Mudlum oma kodusaare lugejatega Hellamaa raamatukogus. Raamatukogude
aasta avapäeval oli Saare Maakonna Keskraamatukogus noorte lugejate ees Mikä Keränen ja veebi
kaudu oli võimalus osa saada ka nendel huvilistel,
kes kohapeale tulla ei saanud. Meeleolukad kohtumised Keräneniga olid veel Aste, Orissaare ja Valjala
raamatukogudes.
Raamatukogusid võetakse sageli iseenesestmõistetavatena – need lihtsalt on olemas. Ka pandeemia
ajal olid ja on need olemas ning püüdsid paindlikult
kaasas käia muutustega ja pakkuda oma teenuseid
ka siis, kui pea kõik teised meelelahutus- ja kultuuriasutused kinni olid. Ehk ka seetõttu on raamatukogud tõusnud oma murede ja rõõmudega avaliku
tähelepanu keskmesse.
Raamatukoguaasta fookuses on tõsiasi, et raamatukogude roll ühiskonnas ja kogukondades on fundamentaalselt muutumas – info hulk suureneb ja
digitaliseerub üha kiirenevas tempos ning see paneb
raamatukogudele uued ülesanded nii ühiskondlikus kui ka kogukondlikus plaanis. Samal ajal suurenevad vajadus hoolitseda inimeste infotarbimise
pädevuste eest ja abistaja roll kodanike suhtlemisel
e-teenuste osutamisel e-riigiga.
Raamatukogude aasta on mõtteliselt jaotatud neljaks osaks. Aasta esimesel kolmel kuul keskendume
raamatukogudele kui kirjandus- ja kultuurikeskustele, kevadel tutvustame raamatukogude võimalusi
tegutseda kogukonnakeskusena, suvekuudel tulevad
raamatukogud tavapärastest ruumidest väljapoole ehk on nn raamatukogud ratastel ja aasta viimased kuud pühendame tuleviku raamatukogule ehk
21. sajandi raamatukogu mõtestamisele. Kõiki teemasid läbiv põhimõte on, et raamatukogu on inimesele vajalik kogu elukaare kestel.
Kui kergitada pisut loori, mis meie maakonnas
plaanis on, siis juba jaanuari esimesed nädalad on
meie raamatukogudesse toonud rea kirjanikke – lisaks teema-aasta avaüritusel meie raamatukogudes
lugejatega kohtunud autoritele jõudis 19. jaanuaril
lastega kohtuda ka kirjanik Anti Saar. Tegelikult on
plaanis kutsuda meie maakonna lugejatega kohtuma
kirjanikke ja teisi põnevaid inimesi nii lastele kui
täiskasvanutele läbi aasta: näiteks Ena Mets, muinasjutuvestja Polina Tšerkassova jt. Välja kuulutatakse
lugemistalgud, mida on Orissaare raamatukogu juba
teinud.
Jätkuvad üleriigilised projektid lastele: lugemisisu
ja Nukitsa konkurss. Kavas on korraldada väljasõite Saare maakonna erinevatesse raamatukogudesse meie lugejatele ja kõigile huvilistele. Meil on ju
kokku 30 eriilmelist raamatukogu. Sügisesse jäävad
mõned raamatukogude juubelid: Hellamaa raamatukogu 135, Sakla raamatukogu 75 ja Saare Maakonna Keskraamatukogu 115, mida tähistame koos
lugejatega.
Meie raamatukogud ja nende hoidjad ootavad lugejaid osa saama erinevatest ettevõtmistest, näitustest, teenustest ja ammendamatust kultuuri- ja kirjavarast. Me anname oma tegemistest teada kodulehel,
sotsiaalmeedias ja muudes meediakanalites. Tulevastel tegevustel saab silma peal hoida ka spetsiaalselt teema-aastaks loodud veebilehel, kust saab infot
raamatukogudes toimuvast üle Eesti ja mille kalendrit raamatukogud jooksvalt infoga täiendavad. Olge
meiega! Soovin ilusat raamatukogude aastat kõigile!
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ARVAMUS
Kui esimesel korral ei
õnnestu, proovi uuesti!

… ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Kuni õnnestub. Käega
löömine ja allaandmine on
kaks asja, mis saarlastel just
kõige paremini välja ei tule.
Üheks selliseks saarlase
jonnakuse heaks näiteks on
juba kolmandat aastat panValmar Kass
kultuuri- ja spordi- deemiaga vägikaigast vedav
Saare maakonna laulupeo
töö peaspetsialist
korraldajate meeskond, kelle hulka saan ma end sel aastal lugeda.
Esimesel koosolekul olid kõik juba vanad
tuttavad ning protseduurid ja ettevalmistused, mis sellise ürituse tarvis on vaja ette
võtta, sujusid mängleva kergusega. Korraldused, kinnitused, repertuaar, lava. Otsused
sünnivad ilma pikema aruteluta ja kõike seda
saadab sõbralik aasimine, sest kogunetakse ju
täpselt samade küsimuste lahendamiseks juba
kolmandat korda.
Kuid korraldusmeeskond üksinda pidu ei
tee. Suuremaks ja palju olulisemaks osaks nii
laulu- kui ka tantsupeo õnnestumise juures
on tantsijad ja lauljad. Vaatamata sellele, et
esinejate motivatsioon on viimaste aastate
jooksul valusaid hoope saanud, pole nende
jõud raugenud. Pigem vastupidi. Praeguse
seisuga on laulupeol osalejate arv jõudnud
pea tuhandeni ja kui arvestada hulka ka veel
külalisesinejad, kes alles teevad oma suviseid
plaane, võime julgelt prognoosida esinejate
arvuks üle tuhande.
Saaremaal on märtsis täitumas kaks aastat kooselu pandeemiaga ja ees ootab kolmas suvi oma ettearvamatu lainetusega. Me
oleme näinud laineid tõusmas ja taandumas
ning oleme näinud piiranguid karmistumas
ja leevenemas. Minu põgusatest jutuajamistest nii laulupeo kui ka tantsupeo kunstiliste
juhtidega võib järeldada, et peo enda pärast
palju ei muretseta. Selge on see, et kui juunis
kehtivad avalikele üritustele piirangud, siis
sellise mastaabiga rahvapidusid nagu meie
laulu- ja tantsupidu on võimatu viia piirangutega kooskõlla. Need on tahes-tahtmata lihtsalt liiga suured kogunemised ja siin mängib
oluliselt suuremat rolli see, kui palju vabadust
annab koroonapass.
Hetkel mängivad peo õnnestumise koha
pealt palju olulisemat rolli praegu kehtivad
piirangud huvitegevusele, sest just neist piirangutest oleneb see, kui palju lauljad ja tantsijad saavad harjutada. Saaremaa 47. tantsupeo kunstilise juhi Eena Margi sõnul on kõige
suuremaks väljakutseks see, et inimestel tekiks jälle harjumus huvitegevusega tegeleda.
Tekiks tahe millegi ilusa ja kasulikuga tegeleda ning teha seda koos heade sõpradega.
Saaremaa 52. laulupeo kunstiline juht Ester
Soe kinnitas, et sama seis on ka laulupeo kava
ettevalmistamisel. Õnneks on koolinoortel
pandeemiaga seoses teised kriteeriumid ja
nemad saavad harjutada tõenäoliselt täismahus, kui koolid püsivad lahti ja kontaktõpe
toimib.
Talve kõige pimedam aeg on möödas ja
ka talve hari on ületatud. Mis siis Saaremaa
laulu- ja tantsupeole eelseisvaks ettevalmistusperioodiks soovida? Kriisiolukorras peab
juhendajatel ja osalejatel jätkuma rahulikku meelt, et hoida oma ning oma tantsijate
ja lauljate motivatsiooni üleval. Eks see ongi
praegu koht, kus juhendajad peavad erilist
leidlikkust ja loovust üles näitama. Me peame
ennekõike mõistma, et meie vaenlaseks ei ole
piirangud, vaid pandeemia. Me ei peaks võitlema piirangute vastu, vaid pigem vaatama
kehtestatud piiranguid kui vahendeid, kuidas
võidelda pandeemiaga.
Rooma mütoloogias on legend Geniusest.
Müüdi järgi oli Genius inimest saatev loovvaim, kes iga inimesega tema eluteel kaasas
kõnnib. Kunstnikud ja loovinimesed olid
müüdi järgi need, kellel oli oma vaimuga hea
side, ning seeläbi pälvis nende looming suurt
tunnustust. Küll aga olid need loovvaimud
ääretult tujukad ning nendega suhtlemine
sundis paljusid tegema teisi karjäärivalikuid.
Edukaks osutusid need, kellel oli kannatlikkust nende pirtsakate tegelastega suhtlemisel.
Nii oligi kõige efektiivsemaks viisiks hea tulemuse saavutamisel lihtsalt kohale tulla ja valmis olla, sest kunagi ei teadnud, millal vaim
su loovale lainele tõmbab. Seega ma arvan, et
tulebki soovida rahulikku meelt.
Kui me kohale tuleme ja valmis oleme, mis
sellel Vanemuiselgi muud üle jääb, kui ennast
lõpuks näole anda.
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Osavalla- ja kogukonnakogud on saanud uue kuue

P

ärast oktoobrikuiseid kohalike omav a l it s u s te ( KOV )
valimisi sai Saaremaa vald
uue vallavolikogu koosseisu. Samamoodi toimusid
muudatused ka osavalla- ja kogukonnakogude
Kristiina Maripuu liikmeskonnas, sest piirvallavolikogu
kondlike kogude volituste
aseesimees,
aeg on võrdne volikogu vopiirkondliku
arengu komisjoni litustega. Seega on ka osavalla- ja kogukonnakogud
esimees
saanud uued isikkoosseisud – inimeste kaudu on kogud saanud uue
kuue, aga kuidas on töökorralduse ja sisuga?
Sisult ühesugused kogud
Osavallakogu ja kogukonnakogu on erinevad
terminid, kuid sisutegevuselt on need täiesti ühesugused piirkondlikud esinduskogud.
Ühinemislepingu lisas võeti lihtsasti kokku ka
nende ootuspärane roll: „Kogud moodustatakse valla erinevate piirkondade huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse
ülesannete täitmisel.”
Meenutuseks, et lähtuvalt Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingust endise Lääne-Saare valla puhul osavalda ei moodustatud ning
seepärast saigi tulemuseks kümme osavallakogu ja Lääne-Saare kogukonnakogu (alates
2020. aasta suvest kolm kogukonnakogu:
Kaarma, Kärla ja Lümanda). Möödunud kevadel tõstatus mitmelt poolt arvamus, et osavalla- ja kogukonnakogud võiksid edaspidi
saada siiski ühise nimetuse – nii oleks selgem
ja ühtsem.
Pildi teeb kirjumaks seegi, et kogude moodustamise põhimõtted on üpris erinevad ja
ajas on need veelgi teisenenud. Kogukonnakogudega on lihtne – nendesse kuuluvad oma
piirkonna külade ja alevike poolt valitud esindajad. Osavallakogude puhul oli algselt kolm
võimalikku käiku: 1) liikmed selgusid KOV-i
valimistel osalenud kohalike hulgast, kes vallavolikogusse ei saanud (Kihelkonna, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Salme, Torgu ja Valjala),
2) osavallakogusse valiti erinevate huvigruppide – nagu ettevõtjate, noorte, eakate, lapsevanemate jt – esindajad (Laimjala) või 3) valiti
mitme küla (ja aleviku) peale oma esindajad
(Leisi ja Pöide). Lisaks on kõigi kogude töösse
alati kaasatud ka sellest piirkonnast pärit vallavolikogu liikmed.
Osavallakogude eelmised liikmed pidid
otsustama nüüdse koosseisu kokkukutsumise alused ning muudatusi sai kolm: Mustjala
osavallakogu koosneb nüüd külade esindajatest, Orissaare osavallakogus on aleviku,
külade ja huvigruppide esindajad ning Torgu
osavallakogu liikmed on valitud külavanemate hulgast. Siingi on kõlanud üleskutsed, et
nii osavalla- kui ka kogukonnakogud võiksid

tulevikus olla sama ülesehitusega – samas on
kõigi seniste praktikate osas mitmeid pooltargumente.
Esimene juhtide ümarlaud
3. veebruaril on uute koosseisudega kavas
esimene osavalla- ja kogukonnakogu juhtide
ümarlaud, mille käigus on soov kuulda arvamusi, ettepanekuid ja lahendusi, kuidas kogude tööst enim kasu tõuseks, mil moel saaks
suhtlus piirkondadega paraneda ning mille
osas tuntakse otsustus- ja vastutusõigusest
enim puudust. Olen veendunud, et valla otsuste tegemisel ja tegevuste planeerimisel on
kohapealsest taustainfost ja nõuannetest reeg-

lina kasu ning selle ära kuulamine pole mitte
ainult tark, vaid ka vajalik.
Olles aastate jooksul igakuiselt mitmete
kogude koosolekutel osalenud ning kuuludes
nüüd ise Valjala osavallakogu koosseisu, olen
lähedalt näinud, kui palju aega ja energiat kogude liikmed panustavad, ning mulle meenub
ütlus: inimene, kes ei pea lugu sinu ajast, ei
hinda ka sinu nõuandeid. Olen selle mõtte
teistpidi tõstnud: ettepanekuid ja soovitusi
arvesse ja kuulda võttes anname mõista, et
ühine aeg on väärtuslikult kasutatud – selline
ootus kehtib ka osavalla- ja kogukonnakogude, vallavolikogu ja vallavalitsuse koostööle.

Piirkondlikud esinduskogud
Kaarma kogukonnakogu: Boris Lehtjärv (esimees,
boris.kaarma@gmail.com), Urmas Lehtsalu (aseesimees), Annela Näälik, Eva Kips, Hanna Saar, Kaia Raet,
Liia Steinberg, Liina Jürisson, Mare Kirr, Piret Kuldsaar,
Priit Pihel, Sten Janu.
Kihelkonna osavallakogu: Taavi-Aadu Ait (esimees,
taavi@ait.ee), Anti Kukkela (aseesimees), Anneli
Teppo-Toost, Ardon Kaerma, Ave Väli, Jaen Teär, Kalle
Kukk, Kersti Vaga, Meelis Laido, Tõnis Tasane.
Kärla kogukonnakogu: Riina Voog (esimees, riina_kaasik@hotmail.com), Laura Metsrand (aseesimees), Aive Post, Avo Suurna, Kati Aus, Katrin Pihlas,
Maive Õispuu, Margus Õunpuu, Tiina Luks, Tiina
Saare, Urmo Talistu, Ülar Tänak.
Laimjala osavallakogu: Aive Sepp (esimees,
aive0303@gmail.com, asendusliige Eha Ennemuist),
Merike Liiv (aseesimees, asendusliige Veljo Mets),
Eha Ennemuist (asendusliige Rohta Lember), Iivi Pihl,
Külli Akkermann (asendusliige Ardo Kaljuste), Liisi
Katarina Verk (asendusliige Raigo Rei), Mare Kallas
(asendusliige Heli Maajärv).
Leisi osavallakogu: Kersti Lehtmaa (esimees, kersti.
lehtmaa@mail.ee), Ingeli Stahl-Süld (aseesimees),
Andres Põdra, Anti Leedu, Delari Tool, Indrek Tamberg, Inga Põlluäär, Janar Suuster, Liina Tabri, Margus
Pajuste, Urmas Randma, Veljo Pärtel.
Lümanda kogukonnakogu: Kaja Juulik (esimees,
kajajuulik@gmail.com), Janno Tuulik (aseesimees),
Aili Salong, Janne Raun, Kätlin Kallas, Liia Aavik, Mart
Maastik, Priit Penu, Riho Niit, Terje Kaskmäe, Toivo
Naagel.
Mustjala osavallakogu: Aare Allik (esimees, aare.
allik70@gmail.com), Heimar Põld (aseesimees), Aado
Haandi, Annaliisa Jalak, Elle Viira, Harry Raudvere, Ivar
Alt, Maie Lepassaar, Malve Kolli, Toivo Lõhmus.
Orissaare osavallakogu: Kristjan Moora (esimees,
kmoora@gmail.com), Jüri Lember (aseesimees), Aive
Kesküla, Härmo Lambut, Ivar Russ, Jaanis Hundt,
Kairit Levit, Leo Suurtee, Marili Niits, Martin Teras,

Paap Uspenski, Priit Vaba, Regina Suik, Sander Lember.
Pihtla osavallakogu: Taavi Tuisk (esimees), Veeve
Kaasik (aseesimees), Andres Lonks, Annely Õisnurm,
Heino Vipp, Helerin Salu, Kaljo Tuuling, Kersti Truverk,
Kristiine Järsk, Matti Mägi, Terje Bachmann.
Pöide osavallakogu: Õnne Sööt (esimees,
onnesoot@gmail.com), Marina Treima (aseesimees),
Ago Põldoja, Jaak Nõgu, Kaidi Rannaäär, Koit Kelder,
Leo Kirs, Mari Pihl.
Salme osavallakogu: Andrus Raun (esimees, andrus.
raun@gmail.com), Kalmer Poopuu (aseesimees), Bret
Paas, Leili Vallaste, Marju Lepik, Oskar Liblik, Rauno
Rahnel, Tiia Holm.
Torgu osavallakogu: Mahe Metsalu (esimees, mahe.
heinmaa@mail.ee), Ester Sõtšova (aseesimees), Aivo
Põlluäär, Estra Kullamaa, Jana Lei, Jone Koppel, Luule
Aadussoo, Mihkel Undrest, Tiit Pruul, Tõnis Saar.
Valjala osavallakogu: Kaido Kaasik (esimees,
kaidokaasik68@gmail.com), Kristiina Maripuu (aseesimees), Agnessa Sepp, Alexander Pupart, Hille Ley,
Hindrek Ley, Kaire Kiil, Kristel Koovisk, Kristjan Vanaselja, Liilia Eensaar, Rein Mõik, Sille Lapp.
Kuressaare linnakodaniku komisjon: Urve Tiidus
(esimees, asendusliige Kristi Sillart), Anti Toplaan
(aseesimees, asendusliige Gunnar Usin), Andres
Tamm (asendusliige Terje Nepper), Kadri Rauniste (asendusliige Merit Karise), Ketty Käesel (asendusliige Õile Aavik), Maie Meius (asendusliige Sten
Kongas), Marite Ringas (asendusliige Ade Sepp),
Meelis Laido (asendusliige Arvi Kull), Monika Altrof
(asendusliige Õile Aavik), Piia Järveots (asendusliige Tiiu Aro), Robert Pajussaar (asendusliige Toomas
Kasemaa), Roland Mere (asendusliige Aare Rüütel),
Rudolf Sepp (asendusliige Jüri Kuusk), Taavi Rauniste
(asendusliige Anton Teras).
Täpsem info, sh keda või mis külasid osavalla- ja
kogukonnakogude liikmed esindavad: www.saaremaavald.ee/esinduskogud.

Saaremaa saab kirjanduslikud matkarajad

M

öödunud aasta lõpus tuli rõõmustav
kiri PRIA-lt, kes andis teada, et toetab Saaremaa vallavalitsuse projekti
kirjanduslike matkaradade loomiseks Kuressaarde, Nasvale ja Kuressaare-Nasva kergliiklusteele.
Sarnased rajad on Eestis veel näiteks Rae
vallal ja ka Vilsandi saarel. Suurelt on kirjanduslike teede kaardistamise ette võtnud Tallinna linn, kellel on loodud lausa veebileht
„Kirjanduslik Tallinn“. Saaremaal teostab töid
Umbekuiva OÜ, keda juhib semiootika ja kultuuriteooria doktor Kadri Tüür.
Esialgu mobiiltelefoni äpi kaudu kasutatavad matkarajad hakkavad sisaldama 50
kirjandus- või koduloolist peatuspunkti,
kus eriline tähelepanu on pööratud rannakalandusele. Kuressaares paikneval matkarajal luuakse vähemalt 20 punktiga, Nasval 10
punktiga ja Kuressaare-Nasva kergliiklusteel
15 punktiga matkarada.
Iga punkt koosneb pildist ja lühikesest eesti
keeles sisse loetud tekstist, mis on paigutatud rajal sobivasse kohta. „Rajad tutvustavad
Kuressaare ja Nasva piirkonna rannakalanduse lugu, kasutades peaasjalikult seda kajastanud kirjanike (Jüri ja Ülo Tuulik, A. H.
Tammsaare, Johannes Piiper jt) ja kohalike
koduloolaste loomingut,“ tutvustas planeeritavaid töid Kadri Tüür.
Tegemist on projekti esimese etapiga, sest
mõte on tulevikus katta selliste radadega kogu
Saaremaa. Plaanis ei ole teha üks suur tervet
saart kattev matkarada, vaid pisemaid eri temaatika, pikkuse ja raskusega ringe, mis oleksid omavahel ühendatavad näiteks kas auto

Matkamine uues kuues: juba 2022. a suvest saab Kuressaares ja Nasval matkates lugeda või kuulata
NaviCup äppi kasutades kirjanduslikke katkendeid, nii nagu seda saab praegu teha näiteks Vilsandil. FOTO:
Käthe Pihlak

või jalgrattaga sõites või siis soovi korral ka
matkates mööda väiksemaid teid. Teemade
kohta tõi Tüür lisaks näite kirjandusliku raja
Mälgu või Hindi maastikel, “Maadeavastaja
raja” Bellingshauseni auks jne. Pole kahtlustki, et materjali on palju.
Saaremaa loodus kutsub inimesi eriti suviti
rändama ja kuna RMK matkarajad on paljudel juba ammu korduvalt läbi käidud, siis on
kirjanduslike matkateede loomine meile suur
väärtus. Neid saavad kasutada nii koolilap-

sed, kirjanduse- või ajaloohuvilised, külalised
mandrilt. Loodetavasti saab rajad muuta tulevikus ka mitmekeelseks.
Matkaradade tegemist toetab MTÜ Saarte
Kalandus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga/EMKF meetmes 3.3 2021. a II taotlusvoorus. Rajad peaksid valmis olema hiljemalt 1. juuliks 2022.
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist
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Nõudepõhine transport:
T
me teeme siin ajalugu!

Tõhustusdoos ei lase organismil
viiruse suhtes laisaks minna

artu Ülikooli seireuuringust selgub, et tõhustusdoosiga vaktsineeritutel on koroonaviirusega nakatumisrisk ligi kümme korda väiksem kui vaktsineerimata
inimestel ja pea viis korda väiksem kui kahe doosiga vaktsineeritutel.
Esimesed välismaised uuringud omikroni tüve leviku
kohta näitavad, et tõhustusdoosi saanud inimestel on ka
uue omikroni tüve vastu märkimisväärselt parem kaitse kui
esmase vaktsineerimiskuuri läbinutel.
Omikroni tüve kiirest levikust tulenevalt soovitab Eesti
immunoprofülaktika komisjon teha Jansseni vaktsiini saanud täisealisel elanikkonnal tõhustusdoos juba
kahe kuu möödumisel esimesest doosist ning AstraZeneca, Pfizer/BioNTechi ja Moderna puhul alates kolme
kuu m ö ö du m i s e s t e s m a s e v a kt s i n e e r i m i s kuu r i
lõpetamisest.
Kui tõhustusdooside vaktsiinid on oma olemuselt samad,
mis eelmiste dooside puhul, siis millest tuleneb selline suur
erinevus kaitses?

M

ullu suvest kuni tänavu 30.
juunini on Sõrve, Lümanda ja
osaliselt ka Kärla suunal pilootprojektina kasutusel nõudluspõhine transport. Uurime transpordinõunik
Mika Männikult, kuidas on läinud ja millised on tulevikuväljavaated.

Kuidas tekkis üldse mõte proovida
Saaremaal kogu liini ulatuses nõudepõhist transporti?
See sai alguse paar aastat tagasi. Iduettevõte Modern Mobility otsis valda,
kus oma ideed katsetada. Saaremaa vald
otsustas esimesena nõudepõhise transpordi ära proovida ja eelmisel suvel
jõudsimegi selle praktikas elluviimiseni.
Alguses oli hüpotees, et saame mõned
tühjemad liinid kinni panna ja selle raha
arvelt teha nõudeliinid, aga pärast analüüsi selgus, et meil polegi liine, mida kinni
panna.
Ka ei olnud selget teadmist, kes nõudeliinide kliendid oleksid? Kõik sellised küsimused muutsid meid skeptiliseks. Otsustasime siiski katsetada ja arvestasime
kohe sellega, et läbikukkumine on ka tulemus nagu teaduses ikka, aga muudmoodi
ju teada ei saagi, kas seda on vaja või ei
ole. Nüüd on saabunud hulgaliselt uusi
teadmisi, mille alusel saab väita, et teenus
on vajalik.
Ka inimeste teadlikkus on oluline.
Alguses inimesed ei uskunud, et selline
teenus on olemas, ja mõni ei usu siiani.
Õnneks on olnud julgeid, kes on teenust
kasutanud, ja tänu neile oleme saanud ka
statistikat teha.
Me teeme siin ajalugu. Nõudluspõhine
transport sellisel kujul ühistranspordis on
uus mõtteviis.
Kui palju on olnud sõitjaid?
Juulis oli 73 reisijat ja sõitsime 2000 km,
augustis juba 205 reisijat ja läbiti 4500 km,
septembris oli kukkumine ja selle põhjustas mitu asjaolu: turiste enam polnud ja
kohalike puhul suvesõidud erinesid ka
ülejäänud aasta sõitudest. Septembris
tegime otsuse suurendada piirkonda
Lümanda ja osaliselt ka Kärla suunas, sest
kuna tegu on teadusprojektiga, siis tahtsime autod panna maksimaalse kasuteguriga sõitma, sest siis näeme kõige objektiivsemaid andmeid.
Oktoobriks oli meil juba 341 sõitjat ja
sõitsime 6786 km, novembris 309 sõitjat
ja läbisõit oli 6774 km ning detsembris
375 reisijat ja läbisime 7676 km. Oleme
jõudnud enam-vähem piirini, mida praegu suudame kahe autojuhi ja ühe dispetšeriga ära teenindada.
Kui palju autosid oleks vaja, et katta kogu
Saaremaa nõudluspõhise teenusega?
Kui tahta teenindada tervet Saaremaad
ja Muhumaad, oleks vaja umbes kuus või
kõige rohkem kaheksa autot.
Kas liinibussid on ühistranspordis minevik?
Idee pole liinivõrku kärpida, nõudluspõhine transport täiendab seda. Nõudluspõhine transport on tulevik, sest inimeste liikumised on ajas muutunud. Veel 10
ja 20 aastat tagasi oli inimeste liikumine
palju korrapärasem võrreldes praegusega. Inimeste liikumisharjumused on läinud dünaamilisemaks: tehakse kaugtööd,
Kuressaares käiakse ettearvamatutel
aegadel ja nii on raske koostada liinibusside graafikut. Selline variant, kus peale
liinibusside teenindavad ka nõudetranspordiga väikesed autod, sobiks suurepäraselt kogu võrgustikku toetama ja täitma
tühje auke.
Nõudetransport võib ka liinibussidele
sõitjaid ette vedada, näiteks kui bussipeatus on kodust kaugel. Nõudetranspordi
lisaks kasutamine tuleb odavam kui see,
et tellime hankega eraldiseisva liini.
Ka laste huvitegevuse puhul on see osutunud väga kasulikuks teenuseks, sest igal
nädalal võivad ringide kellaajad muutuda
ja selle põhjal liinibussi sõitma panna on
peaaegu võimatu. Praegune tagasiside on
see, et nõudetransport on võimaldanud

Autojuht Tavo Paukson ja transpordinõunik Mika Männik on rõõmsad, et nõudluspõhise transpordi pilootprojekt on ennast õigustanud. FOTO: Liisu Ots

lastel käia Kuressaares muusikakoolis ja
sporditrennides ning lapsevanemad ei
pea enam lapsi linna vedama. Selle üle on
hea meel, sest oleme saanud kättesaadavaks teha võimalusi, mida varem liiniveoga pakkuda ei saanud. Ja on ka ju inimesi,
kellel polegi autot ja liikumisvõimalused
seetõttu väga piiratud.
Ka Tartumaa otsustas meie eeskujul hakata katsetama enda piirkonnas
nõudluspõhist transporti ning kuuldavasti on seal kaks püsiliini isegi maha
võetud? Kas haute ka Saaremaal sellist
stsenaariumit?
Kui liin sõidab mingis osas tühjalt, siis
on see väga mõistlik, aga Saaremaal on
ühistranspordi liinivõrk väga hästi koostatud. Esimestena Eestis tellisime Saaremaal 2008. aastal korraliku ühistranspordi uuringu, mille alusel tehti liinivõrk.
Hiljem tellisime veel ühe väikese uuringu
ja selle tulemusena enam tühje liine ei ole.
2009. aastal sai Saaremaa ka parima
ühistranspordi edendaja tiitli! Kui liin
kinni panna, siis peaks nõudluspõhine
transport selle samas mahus üle võtma,
aga sellel ei oleks mõtet. Neil liinidel, kus
bussid käivad harva, sobib nõudluspõhine transport seda tühimikku väga hästi
täitma. Ei ole mõtet ära võtta liine, mis
töötavad. Otsused teeme teadus-, mitte
emotsioonide põhiselt.
Sellisel kujul lõppeb projekt 30. juunil
2022. Mis edasi?
Praegu valmistume kogutud andmete
põhjal selleks, et pöörduda valla poolt
võimalike ettepanekutega Transpordiameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole, rakendamaks
nõudluspõhist transporti ka pärast projekti lõppu, sest jätkamiseks on vaja rahastust.
Kuna teenus on uus ning asjaajamine
ja vajaminevate otsuste tegemine võivad
aega võtta, peame arvestama sellega, et
pärast juunit see teenus ei pruugi kohe
jätkuda. Kindel on see, et oleme tõestanud
teenuse vajalikkust, ja nüüd on küsimus
selles, kas teenuse osutamise jätkamiseks
leitakse ka vahendeid.
Seniks, kuni meil see teenus veel on,
mida võiks kasutaja teada, kas on tulemas uuendusi?
Juba 20. jaanuaril toimub Salme testgrupiga mobiilirakenduse katsetamine, millega teenust tellida. Ideaalis võiks olla nii,
et rakenduse kaudu tellitakse enamik sõite, aga alles jääb ka dispetšeri teenus neile,
kes eelistavad helistada või mingil põhjusel ei saa mobiilirakendust kasutada.
Teenindavates autodes on ka lastetoolid. Tellimuse vormistamisel tuleb kindlasti teada anda soovist seda kasutada.
Mis on sinu soovitused kasutajale?
Kasutage julgelt, sest kui on nõudlust,
on see ka signaal riigile, et elanikud vajavad sellist teenust. Kasutage selle nimel, et
tulevikus oleks ühistranspordis paremad
võimalused. Praegu on see teenus tasuta
ja auto sõidab siis, kui sõitjatel on vaja ja
parasjagu ei ole liinibussi teenust saada-

val. Kui veel suuremat pilti vaadata, siis
me loome sellega parema võimaluse maal
elamiseks. See on laiem regionaalpoliitiline vaade.
Liisu Ots
kommunikatsiooni peaspetsialist

KOMMENTAARID
Reisija Torgust: „Nõudluspõhine transport on minu elu väga palju lihtsamaks
muutnud. Ma olen pääsenud koledate ilmadega autoroolis olemisest, õhtul ei pea
pimedas autot juhtima, vaid võin lihtsalt
puhata ja mitte teed jälgida. Kõige suurem
pluss on loomulikult kütuseraha kokkuhoid. Autojuhid on väga toredad ja vastutulelikud. Soovitan seda teenust kõigile.“
Autojuht Tavo Paukson: „See on vajalik
teenus, sest teeb inimeste elu lihtsamaks.
Nad ei pea enam tulema hommikuse
bussiga linna ja siis tolknema siin terve
päeva, et õhtuse bussiga tagasi minna. See
aitab aega kokku hoida.“
Torgu teenuskeskuse juhataja Mari Kübarsepp: „Nõudepõhine transport on Torgu

piirkonnas väga hästi käima läinud. See
teenus on elu mugavamaks teinud neil inimestel, kelle töö alguse ja lõpu ajad ei klapi
liinibussiaegadega ja kes nüüd pääsevad
igapäevastest tühjadest ootetundidest. Veel
on see abiks ka lapsevanematele, kes pidid
varemalt olema alati valmis olema autojuhid iga muutuse puhul trennigraafikus
või tunniplaanis, kuid nüüd saavad loota
sellele teenusele. Varemalt oli võimatu
ühistranspordi abil korraldada mandril õppijate nädalavahetuse koduskäimine, sest
ei reede õhtul hiljem ega laupäeva hommikul ei klappinud liinibusside ajad mandrilt
saabumise bussiaegadega ja sama ka pühapäevaõhtuste tagasimineku aegadega.“

Kasutusreeglid:

Nõudetranspordi teenus on tasuta ja seda
saab kasutada Salme, Torgu, Lümanda ja
osaliselt Kärla piirkonnas (Hirmuste, Kogula, Käesla, Kõrkküla, Ulje ja Vennati külades).
Kui sõidusoovi kellaaega arvestades 30
minutit varem või hiljem liinibuss ei sõida,
saab nõudetranspordiks esitada tellimusi dispetšeri vahendusel telefoninumbril
452 5135 esmaspäevast neljapäevani
kell 8.30–16.00; reedel kell 8.30–14.30.
Sõidusoovist tuleb teatada vähemalt
24 tundi enne soovitud sõidukisse
istumise aega (laupäevased, pühapäevased ja esmaspäevased sõidud
tuleb ette tellida vähemalt reedel).
Lastetooli kasutamise soovist tuleb teavitada dispetšerit.
Kui logistiliste järjekordade koostamisel selgub, et reisija soovitud autosse
istumise aeg ei sobi logistikasse, võtab
dispetšer reisijaga ühendust ja lepib temaga kokku uue aja, mis ei tohi erineda
üle 30 minuti reisija soovitud esialgsest
pealevõtmise ja sihtkohta jõudmise ajast.

Tõhustusdoos tuletab immuunsüsteemile ohtu meelde
„Tänaseks on selge, et koroonavaktsiinide mõju ei püsi meie
kehas terve elu, vaid pigem lühemat aega. Tõhustusdoosi
ülesanne on meie immuunsüsteemile meelde tuletada, et
oht veel eksisteerib. Kui anname immuunsüsteemile väikese ergutuse tõhustusdoosiga, hoiame ära selle, et meie
immuunsüsteem uue viiruse suhtes laisaks läheks,“ selgitab Tartu Ülikooli funktsionaalse genoomika teadur Erik
Abner.
Praeguseks on ilmnenud, et uus SARS-CoV-2 omikroni
tüvi levib märkimisväärselt kiiremini kui delta tüvi ning
parim kaitse omikroniga nakatumise vastu on inimestel,
kes on saanud tõhustusdoosi või kes on COVID-19 läbi
põdenud ning saanud lisaks ka vaktsiinidoosi. Ülejäänud
inimestel on märkimisväärselt kõrgem risk omikroniga nakatuda.
„Omikroni tüvi suudab väga sageli meie immuunsüsteemist mööda hiilida ning meid ikka nakatada – ka siis, kui
oleme kahe doosiga vaktsineeritud. Kuigi maailma suuremad ravimitootjad on juba hakanud testima ka uut omikroni-spetsiifilist vaktsiini, läheb selle turule jõudmiseni veel
mitu kuud aega. Seepärast ongi praegu kõige mõistlikum
tõhustusdoosiga tekitada endale võimalikult tugev kaitse
enne uue tüve laialdast levikut Eestis,“ soovitab Abner.
Vaktsiinide kombineerimine annab parima kaitse
Eestis saab praegu tõhustusdoosiks valida Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty või Moderna vaktsiini Spikevax
sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on tehtud esmane vaktsineerimiskuur.
Tänaseks on kogunenud juba usaldusväärne hulk uuringuid, mis kinnitavad, et vaktsiinide kombineerimine annab
isegi tugevama immuunkaitse kui tõhustusdoosi tegemine
sama vaktsiiniga. Esialgsetel andmetel tekitab kõige tugevama immuunvastuse vektor ja mRNA vaktsiinide kombineerimine.
„Kombineerides erinevaid vaktsiinitehnoloogiaid, suudame me oma immuunsüsteemi järjekordselt üle kavaldada
ning ta on sunnitud tugevamini reageerima, andes meile
tänu sellele ka laiapõhjalisema kaitse,“ selgitab Abner.
Kuna vaktsiini mõju muutuva viiruse vastu ei kesta igavesti, siis tõenäoliselt tuleb meil ka edaspidi aeg-ajalt oma
immuunsüsteemile turgutusi teha.
Paraku on Abneri sõnul veel võimatu ennustada, kui sageli see juhtuma hakkab. Tema hinnangul on siiski lootust,
et peale mõningaid doose ja suuremaid nakatumislaineid
tekib ka ühiskonnal laiapõhjalisem kaitse SARS-CoV-2
vastu, mis omakorda võtab tulevikus haiglatelt COVID-19
koormust vähemaks.
„Selle eeldus on siiski ligi 100-protsendiline kaitse terves
ühiskonnas, sarnaselt teistele laialdaselt levivatele viirustele
nagu leetrid,“ tõdeb ta.
Hetkel ei ole SARS-CoV-2 spetsiifilisi antikehi veel kuni
30% eestlastel, seega on veel mõningane tee selle stsenaariumini minna.
Abneri hinnangul sõltub tõhustusdooside edaspidine vajadus ja sagedus uutest viirusetüvedest, meie immuunsüsteemi mälu kestusest ning üldisest ühiskonna immuunsuse
tasemest.
Annika Teder
Sotsiaalministeerium

VAKTSINEERI ENNAST!
10.–23. jaanuarini kestab kampaania „Kolmega on kindlam!“,
mille raames on kogu Eestis märkimisväärselt suurenenud nii
vaktsineerimiskohtade kui ka -aegade hulk.
Saare maakonnas saab end vaktsineerida
Auriga keskuse apteegis (K kl 17–20, L kl 11–15),
etteregistreerimine ja lisainfo tel 614 6000;
Kuressaare Haiglas E, T, R kl 9–16.30,
lisainfo tel 51982986;
Kuressaare Pereapteegis E kl 16–19,
lisainfo tel 614 6000.
Ette registreerides saab end vaktsineerida ka oma perearsti
juures.
Lisainfo: vaktsineeri.ee/covid-19/vaktsineerimispunktid/

6

Saaremaa Teataja

20. jaanuar 2022

SAAREMAA KANDID

SPORT
Algab piirkondlike spordimängude 30. hooaeg
Eelmise aasta lõpul said kokku
piirkondade spordijuhid, et teha
kokkuvõte möödunud aastast ja
seada sihte aastasse 2022.
Juba pea kaks aastat on spordi- ja kultuuritegemisi piiranud COVID-19 ja negatiivs e i d t ag aj ärg i on k i nd l ast i
Aivi Auga
mõlemas valdkonnas. Vaatamata
spordinõunik
sellele on piirkondade spordijuhid püüdnud igati innustada inimesi liikuma
ja sportlikes tegevustes osalema. Suheldes rahvamajade ja teenuskeskuste juhtidega, võib öelda, et spordijuhid on aktiivsed, nende tegevust
märgatakse ja spordisündmustel osaletakse ka
aktiivselt.
Mitmed piirkonnad korraldavad aktiivselt võistlusi kogukonnas, lisaks osaletakse vallaüleste
võistluste korraldamisel ja läbiviimisel. Kaarma
piirkond on võtnud tõsiseks väljakutseks korraldada EM-i läbiviimise mölkky’s, Laimjala piirkond
on taaselustanud huvitava ja kaasakiskuva Aerurammu, Leisi piirkonnas on aktiivsed sportlikku tegevust propageerivad MTÜ-d, Lümanda ja Valjala
piirkonnad paistavad silma arvukate spordisündmustega, mis mõeldud just kohalikule kogukonnale, Sandla rahvamaja püüab noortele pakkuda
võimalust tegelemiseks maahokiga, Kärla piirkond
on eeskujuks oma hästi korraldatud ja läbi viidud
võistlustega. Tunnustust väärib Orissaare ja Pöide
piirkonna sporditegevus, kus spordialasid ja tegevusi jagub nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.
Kahjuks on siiski piirkondi, kus vaatamata kõigile tingimustele on ühtne sporditegemine
tagasihoidlikum, ja siinkohal tuleb kindlasti üle
vaadata ka spordijuhi tegemised. Piirkondades tegutsevate spordijuhtide esmane ülesanne on eelkõige piirkonna esinduse väljatoomine piirkondlikele
spordimängudele, kuid kindlasti on spordijuhil
oluline roll ka kohalike spordisündmuste korraldamisel ja läbiviimisel. Elu kvaliteet piirkondades
sõltub suuresti kogukonna ühistest ettevõtmistest
nii spordi kui kultuuri vallas. Nende õnnestumisele
aitab kaasa koostöö piirkonnas elavate inimestega,
rahvamajadega ja teenuskeskustega.
2021. aastal õnnestus vaatamata piirangutele piirkondlike spordimängude raames läbi viia 13 (kavas
oli 20) spordiala. Kahjuks juba kaks aastat, seoses
koroonast tulenevate piirangute ja aasta lõpus ära
jäänud aladega, ei olnud võimalik välja selgitada
parimat piirkorda.
Piirkondade spordijuhtide aastakoosolekul võeti
vastu otsus, et 30. hooaeg jääb piirkondlikele spordimängudele viimaseks. Peamiste põhjustena saab
välja tuua võistluse pikka eluiga, mistõttu on tunda
n-ö väsimuse märke. Samuti on oluline, et seoses
ühtse valla moodustamisega on kadunud konkreetsed piirkondade „piirid“. Inimesed on oma töökoha
tõttu väga liikuvad, muutunud on suhtumine nii
piirkonna sporti kui n-ö punkti eest võistlemisse.
Eks peame ka spordijuhtidena eluga kaasas käima
ja välja pakkuma uusi võistlusvorme ja võistlusalasid, mis tänapäeva inimest köidaksid ja üheskoos
liikuma kutsuksid.
Sel aastal on mängude kavas 17 spordiala. Esimeste aladena 28. jaanuaril Sandlas toimuv sasku ja
29. jaanuaril Kärlal toimuv lauatennis.
Kõik huvilised saavad mängude kavaga kursis
olla Saaremaa valla kodulehe kaudu. Julgustan kõiki, kes leiavad omale meelepärase spordiala ja soovivad selles oma piirkonda esindada, võtma ühendust oma piirkonna spordijuhiga.
Uuel aastal kõik liikuma, sest aktiivne ja sportlik
eluviis tekitab rohkelt positiivseid emotsioone, mis
omakorda tähendavad kvaliteetsemat ja pikemat
elu.

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 28. detsembri 2021. a istungil kinnitati viieks aastaks Kaarma küla külavanemaks Priit
Pihel.
Vallavalitsuse 11. jaanuari istungil kinnitati viieks
aastaks Orissaare piirkonna Järveküla, Hindu,
Kavandi, Randküla, Raugu ja Väike-Võhma külade
külavanema ülesandeid täitma mittetulundusühing
Kavandi Kandi Selts.
Vallavalitsuse 18. jaanuari istungil kinnitati viieks
aastaks Leisi piirkonna Mätja ja Tareste külavanema
ülesandeid täitma Mätja Küla Selts.
Valjala alevikuvanema valimise koosolek toimub
2. veebruaril kl 19 Valjala rahvamajas.

Unustamatu kogemus mullustelt orienteerumise sprinditeatevõistlustelt. Start. FOTO: Allan Mehik

500-aastane Leedri küla
naudib küpsusfaasi
M

äletan ühelt
Kodukandi koolituselt kogukondade elukaare kirjeldust. Tavaliselt pidi see
käima nii, et „uinunud
olekus“ külad ühel sobival
asjaolude kokkulangemise
Jaanika Tiitson
hetkel ärkavad. Tekib suur
Leedri küla
koostöölaine, mille harjal
elanik ja
jõutakse korda saata uskuasjade ajaja
matult palju. Lõpmatuseni
aga nii ei jõua ja kui tipp möödub, tekib uuel,
laine-eelsest kõrgemal tasemel stabiliseerumine.
Meil Leedris ongi vist praegu just nii: ühistegevuse jaoks vajalikud hooned on ehitatud,
vägagi suured teod korda saadetud. Nüüd
on käes küpsuse faas, kus naudime elu ning
toimetame mõnuga, suurema kiirustamise ja
rututa. Peagi on taas ees ootamas igatalvine
külakoosolek, kus võtame kokku eelmise aasta ja seame uusi plaane, võtame tähtsamates
küsimustes ühiseid seisukohti ning vahetame
niisama uudiseid. Leedri külas elab umbkaudu 55 inimest, neist 33 ehk enamik täiskasvanuid kuulub ka Leedri Küla Seltsi. Nii polegi
meil suurt vahet, mis koosolek see täpsemalt
on, ajame lihtsalt oma ühist asja.

Küla lainehari oli aastail 2015–2016
Jõudsime ühistegemiste laine haripunkti
2015.–2016. aastal. Eestimaa aasta küla 2015
konkurss muutis ühtteist. Meid tunnustati sel
aastal Eestimaa aasta küla tiitliga. Saime kinnituse, et nii meile kui ilmselt ka teistele Saaremaa sumbküladele omane „kommuunitüüpi“ eluviis ning siia juurde saarlaste sõbralik
loomus annavad kokku unikaalse koosluse.
Konkurss tõi meile palju välist huvi, millele
vastutulemiseks hakkasime läbi viima külaekskursioone. Teeme head koostööd Orbu
talu siirupiemandatega – nemad soovitavad
oma degusteerimisklientidele külatutvustust ja meie soovitame kõigil külahuvilistel
minna ka siirupit maitsma. Kahepeale kok-

ku pakume läbinisti
vahel justkui mõnes
saaremaist, mõnusa
keskaegses labürinhuumoriga vürtsitadis! Oleme saanud
tud ja meie eluviisi
orienteerujatelt selle
tutvustavat elamust.
päeva kohta palju täHuvi Leedri vastu
nulikku tagasisidet,
on tänaseni säilikuna saarlaste jaoks
nud! Paarkümmend
endiselt loomulik
gruppi leiab meid
külalislahkus on näiigal hooajal üles,
teks mandril juba
tänu neile teenime
kadumas.
ekskursioonidega
seltsile veidi omaSoov kuldkalale
tulu ning ise tegutKui saaksime praesedes võime olla
gu soovida kuldkindlad külalistele
kalalt kolm soovi,
pakutu eheduses.
siis usun, et enamik
Ehitanud olemeist sooviks üht
me ka, suuresti Le– valguskaablit koader-meetme abil –
dudeni. Et kaugtööLeedri küüni (2010)
võimalused ja interja Anetsi tuulikut
neti varustuskindlus
(taastatud 2013) tea- Kevadised talgud 2021. Koos Palsu Margitiga
paraneksid. Lisaks
vad paljud. Neil (paremal) toimetab poistevägi – Palsu Kutt, Roosta on meil soov kogujõuab juba vaikselt Herman, Jaaguõue Remi. FOTO: Jaanika Tiitson
da kokku osa meie
kätte värskenduskaasaegset pärandit,
tööde aeg. Küünis toimetame ise ning rendi- meie küla meeste jutud. Väga palju tööd saab
me seda ka välja näiteks pulmadeks, lennu- külas tehtud ühiselt ja vabatahtlikuna. Rahakokkutulekuteks, piknikute pidamiseks. Tuu- list toetust oleme viimastel aastatel saanud
likus käivad vahel lapsed mängimas ning peamiselt Saaremaa vallalt (nii tegevustoetust
eriti lätlastele meeldib seda suurt mürakat kui ka külaraha) ning Saarte Koostöökogu
maja ringi ajada. Ikka nii, et mehed anna- kaudu erinevatest Leader-meetmetest.
vad hoogu ja naised tuulikutrepil kiljuvad,
Selle aasta peamine märksõna on Leedris
kui see raksatades ümber emapuu keerlema aga suur kokkutulek. 23. juunil ootame kõiki
hakkab.
oma sõpru jaanipäevale, kui tähistame Leedri
Mis teeb rõõmu, mis muret? Silm puhkab küla 500. sünnipäeva (esmamainimine 1522).
küla mustkattega teid vaadates. Elu keset Seome sel õhtul kokku meie tänapäeva ja
tolmu ja pori oli midagi hoopis muud, selle ajaloo, oodata on üllatusi. Juba on teada, et
suure muutuse eest siiras tänu vallale. Loo- tantsida saab sel jaanitulel külaelanike soovidetavasti saab peagi viimane tolmune teeosa lugude järgi, playlist’i koostamine algab
tuulikust edasi Vahva külasse ka korda.
peagi!
Möödunud aastast võtsime kaasa unustaOleme avatud, elurõõmus ja head nalja
matu kogemuse orienteerumise sprinditea- armastav kogukond. Vormilt ehk arhailitevõistluse Leedris läbiviimisest. Selle ajaks ne, sisult ja hingelt aga igihaljalt noor. Oleavasid kõik pered oma talude väravad, nii et te alati meile külla oodatud, kohtumisteni
umbes 320 jooksjat seiklesid meie kiviaedade Leedris!

SAAME TUTTAVAKS

Rahvastikutoimingute spetsialist Pille Maripuu
Senine Saaremaa vallavalitsuse Lossi tänava
maja infosekretär Pille Maripuu (pildil) asus
rahvastikutoimingute spetsialisti ametikohale 17. jaanuaril, pärast seda, kui Anne
Raik suundus pensionile. Ametikoha peamisteks ülesanneteks on rahvastikuregistris
elukoha ja sünni registreerimine ning erinevate tõendite ja väljavõtete väljastamine.
Pillel on pikaajaline töökogemus avalikus
sektoris – alates 2014. aastast. Enne Saaremaa valla loomist töötas ta endises Torgu
vallavalitsuses sekretär-juhiabina, kus üheks
Pille tööülesandeks oli rahvastikutoimingute teostamine.

Pille on Saaremaal sündinud ja kasvanud,
lõpetanud Kuressaare Gümnaasiumi ja õppinud TTÜs ärijuhtimist.
Isikuomadustelt on ta väga aktiivne ja
armastab erinevaid väljakutseid, hindab
väga head huumorit ja positiivset ellusuhtumist. Vabal ajal tegeleb erinevate spordialadega.
„Selle aasta väljakutseks on lohesurf, millega tegelemiseks on Saaremaal suurepärased tingimused. Lisaks harrastan talisuplust
ja osalen aktiivselt Saaremaa Vabatahtliku
Merepääste Seltsi tegemistes,“ tutvustab end
Pille.
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Head Saaremaa laululapsed!

Hea hüvitise saaja!

Sel kevadel, 25. aprillist kuni
1. maini, sünnib Kuressaares kogupere lavastus W.A.
Mozarti „Võluflööt“.
Ooperi kunstiline juht ja
Sarastro rolli solist on Ain
Anger ning muusikaline juht
ja dirigent Edoardo Narbona. Kaasa teeb Läänesaarte
Kammerorkester.
Ooper on ühes vaatuses,
umbes tunni jagu pikk ja eesti
keeles. Tekstid on tõlkinud
Leelo Tungal.
Lavastus sünnib põneval
kujul Kuressaare kultuurikeskuses koostöös Kuressaare Kultuurivaraga ja lavale
tuuakse kolme päeva jooksul
5 etendust.
Otsime ooperisse osalema
kuut last vanuses 8–14 a
(poisid ja tüdrukud) täitma
„kolme poisi“ rolli. Lisaks
laulule on lastel ooperis ka

Meil on hea meel, et saame
Sind aidata sellega, et toome Sulle määratud hüvitised
koju. Anname teada, et alates
01.02.2022 toob Sulle hüvitised koju ettevõte Hansab AS
koostöös Viking Securityga.
Kojukande teenustasu on
6.70 eurot. Juhul, kui Sulle
seni toodi hüvitis tasuta koju,
siis see ei muutu.
Teenuseosutaja tunneb ära
Viking Security ametivormi ja
töötõendi järgi.
Alljärgnevalt viis soovitust
selleks, et saaksime Sulle hüvitise koju tuua:
• Palun ole sel päeval kodus,
kui teenuseosutaja Sulle hüvitise toob. Juhul kui Sinu kojukande päev muutub, siis võtame Sinuga ühendust.
• Kui pead kojukande päeval
kodust eemal olema, saad selleks perioodiks lasta kanda

lühike tekstiosa.
Noorte lauljate leidmiseks
korraldavad Ain Anger ja
Triin Ella katsed.
Kallid julged laululapsed,
tulge osalema! Katsed on
esmaspäeval, 24. jaanuaril
2022 Kuressaare kultuurikeskuses kell 13.00–17.00.
Katseteks on vaja ette valmistada vabalt valitud laulu
ettelaulmine ja M. Praetoriuse
kaanon „Viva, viva la Musica“.
Kaanoni noodid ja harjutamise videod saadetakse registreerimisel e-maili teel annikki.
aruvali@saaremaavald.ee.
Registreerides palume
saata lapse nimi, vanus ja
klass ning võimalik katsetele
tulemise aeg (ajavahemikus kl
13.00–17.00).
Annikki Aruväli
kultuurinõunik

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu
ja Saaremaa valla kriisikomisjon kutsuvad

ELANIKKONNA KRIISIKS VALMISOLEKU
JA ESMAABI KOOLITUSELE.
Naiskodukaitse annab esmateadmised esmaabist ja kriisiks
valmisolekust ning tutvustab äppi „Ole valmis!“.
21. jaanuaril Mustjala Rahvamajas, algus kl 14
8. veebruaril Lümanda Rahvamajas, algus kl 12
9. veebruaril Salme Rahvamajas, algus kl 12
15. veebruaril Sakla Külamajas, algus kl 13
15. veebruaril Kõljala Külamajas, algus kl 18
16. veebruaril Eikla Rahvamajas, algus kl 12
Tule ja saa vajalikke teadmisi käitumiseks kriisiolukorras!
Elanike kriisideks valmisolekualase teadlikkuse tõstmist toetavate tegevuste edendamist toetab Siseministeerium.

toetuse enda või oma lähedase
pangakontole. Pangakontost
anna teada Sotsiaalkindlustusametile.
• Hüvitise kättesaamisel tuleb
Sul teenuseosutajale näidata
oma isikut tõendavat dokumenti. Volikirja olemasolul
saab ka keegi teine Sinu hüvitise vastu võtta.
• Aadressi ja telefoninumbri
muudatustest palun anna teada Sotsiaalkindlustusametile.
• Kui Sul on koer, siis palun
veendu, et teenuseosutaja pääseks turvaliselt majani.
S otsiaalkindlustusamet
tel 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee, www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Hansab AS, tel 669 0505,
telefoniliin avatud iga kuu
5.–12. kuupäevani.
KOJUKANDE TEENUSEOSUTAJA MUUTUB

Hea hüvitise saaja!

Meil on hea meel, et saame Sind aidata sellega, et toome Sulle määratud
hüvitised koju. Anname teada, et alates 01.02.2022 toob Sulle hüvitised koju
ettevõte Hansab AS koostöös Viking Security'ga. Kojukande teenustasu on
6.70 eurot, juhul kui Sulle seni toodi hüvitis tasuta koju, siis see ei muutu.
Teenuseosutaja tunneb ära Viking Security ametivormi ja töötõendi järgi.
Alljärgnevalt viis soovitust selleks, et saaksime Sulle hüvitise koju tuua.
Palun ole sel päeval kodus, kui teenuseosutaja Sulle hüvitise toob.
Juhul kui Sinu kojukande päev muutub, siis võtame Sinuga ühendust.

Kui pead kojukande päeval kodust eemal olema, saad selleks
perioodiks lasta kanda toetus enda või oma lähedase pangakontole.
Pangakontost anna teada Sotsiaalkindlustusametile.

Hüvitise kättesaamisel tuleb Sul teenuseosutajale näidata oma isikut
tõendavat dokumenti. Volikirja olemasolul saab ka keegi teine Sinu
hüvitise vastu võtta.
Aadressi ja telefoninumbri
Sotsiaalkindlustusametile

muudatustest

palun

anna

teada

Kui Sul on koer, siis palun veendu, et teenuseosutaja pääseks
turvaliselt majani.

Sotsiaalkindlustusamet
+372 612 1360
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Hansab AS
+372 669 0505
Telefoniliin avatud iga
kuu 5.-12. kuupäevani.

Kaunid Saaremaa neiukesed!
Tulge õpime koos tantsima imeilusaid eesti rahvatantse!
Kultuurikeskuses alustab neidude rühm treeninguid kaks korda
nädalas (E ja N).

NEIDUDE RAHVATANTSURÜHM
Oodatud on neiud vanuses (14)15–17 a.
Saame kokku reedel, 21. jaanuaril kell 16.

Riietus: alt laienev põlvedeni seelik, sussid, T-särk.
Võimalusel anna eelnevalt oma soovist teada
kersti.truverk@gmail.com (nimi, isikukood, kool).
Trenn on tantsijale tasuta.
Juhendaja Kersti Truverk
Eesmärk on jõuda 2023. aastal Tallinnas toimuvale
XII noorte tantsupeole.
Täname Kuressaare Kultuurivara!

Saaremaa Teata
Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:
Jurist (tähtaeg: 25.01)
Arendusspetsialist (tähtaeg: 31.01)
Sotsiaalosakonna juhataja (tähtaeg: 1.02)
Sotsiaaltööspetsialist (tähtaeg: 2.02)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819
Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
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.

MÜÜK
Saaremaa Vallavalitsus kui eestkostja müüb kirjaliku enampakkumise
korras Väljamõisa külas asuva Vidrassoo kinnistu (registriosa number
1025934, katastritunnus 59201:004:0401). Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 5.02.2022 e-posti aadressile ervin.raudsik@
saaremaavald.ee. Lisainfo: eestkostespetsialist Ervin Raudsik (ervin.
raudsik@saaremaavald.ee, tel 5198 8173).

TEATED
Saaremaa korteriühistute ümarlaud toimub 26. jaanuaril algusega kell
18 vallavalitsuse saalis Tallinna tn 10 (II korruse saal). Päevakorras
on maksuseadused ning põhilised maksumuudatused 2022. aastal.
Osavõtt EKÜL-i liikmetele tasuta, mitteliikmetele 5 €.
Evi Ustel-Hallimäe

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
6. veebruaril kl 19 kontsert - Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld “Õhtuvarjud”. Piletid on eelmüügis www.piletitasku.ee/et/
event/1399 ja rahvamajas (helista palun ette tel 452 51 83).
KÄRLA
Kärla spordihoone
29. jaanuaril kl 10 Saaremaa piirkondade spordimängud lauatennises.
LEISI
Pärsama rahvamaja
21. jaanuaril kl 19 saskuturniir.
2. veebruaril kl 11 küünlapäeva tähistamine. Küünlapäeva kombed, mälumäng, kohvilaud. Sissepääs prii.
LÜMANDA
Taritu rahvamaja
30. jaanuaril kl 15 lauamängude päev kogu perele. Lauatennis,
koroona, doomino, kabe, male, täringumängud.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
Kooliõpilaste tööde näitus, avatud jaanuari lõpuni.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
28. jaanuaril kl 19 Saaremaa piirkondade spordimängud saskus.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
21. jaanuaril kl 19 Kuressaare teatri etendus „Issid“.
Info tel 524 6612.
2. veebruaril kl 18.30 küünlapäeva kontsert. Esinevad Tornimäe
Põhikooli, Orissaare Muusikakooli lapsed ja Tornimäe rahvamaja
ringid. Kontsert on tasuta.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
20. jaanuaril kl 19 Kulno Malva akordionimeditatsioonid.
Saaremaa Kunstiklubi 43. sügisnäitus “Saaremaa – viikingiajast
tänapäevani”.

Sündmused päevakeskuses

Neljapäeval, 20. jaanuaril kell 13 vestlusring Elja Parbuse
juhtimisel „Talverõõmud ja -mured“.
Esmaspäeval, 24. jaanuaril kell 14 laulame neid laule jälle koos
Elja ja Hellega. Tiiu Variku laulud.
Esmaspäeval, 24. jaanuaril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Neljapäeval, 27. jaanuaril kell 13.30 teatrikriitiku ja dramaturgi
Sven Karja loeng „Teatrikirjanik Juhan Smuul“.
Teisipäeval, 1. veebruaril kl 12 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Teisipäeval, 1.veebruaril kl 13 Saaremaa Kunstiklubi valiktööde ühisnäituse avamine.
Neljapäeval, 3. veebruaril kl 13 Päevakeskuse sünnipäeva
tähistamine.
Käsitöötuba on avatud teisipäevast reedeni kl 11–16.

Kuressaare Raegalerii
Tiina Vili kübaramaailm (Eesti-Iiri), näitusmüük.
Kuressaare teater
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.
Kuressaare spordikeskus
20. jaanuaril kl 16 TV 10 Olümpiastarti Saaremaa II etapp.
23. jaanuaril kl 11 „Pühapäev spordiga“ 14. hooaeg I etapp.
26. jaanuaril kl 18 Liikudes tervemaks / Tund jõusaalis. Lisainfo
Kadri Koivil, tel 56 619 713. Vt ka www.saaremaaspordikool.ee
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Saaremaa Teataja

20. jaanuar 2022

SAAREMAA SUURIM
KODUMASINATE KAUPLUS

RINGTEE ÄRIKESKUSES!

Suurim valik kaupa
KOHAPEAL olemas
Suurte kodumasinate kojuvedu
Saare- ja Muhumaal TASUTA
kuni 31.01.2022

E-R 10.00 – 18.00
L 10.00 – 15.00

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

Ringtee Ärikeskus:
Kalevi 26, Kuressaare

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

Tel 554 7890

www.electro.ee

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

