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Jaanuarikuu hariduslugu on
Kuressaare Nooruse Kooli
lugemisõhtu „ÖÖ loeb!“

Kesklinna liikluskorraldus:
olukord on läinud
tuntavalt paremaks
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Vallavalitsus jagab korteriühistutele konteinereid
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Ehitustöödega on alustatud, telefoni teel ajab asju projektijuht Neeme Truumees. FOTO: Valmar Voolaid

Tööd Mustjala päevakeskuse-pansionaadi ehitusel käivad, nurgakivi
panek on planeeritud märtsi algusesse.
Statistikaameti aruandest nähtub, et üle
65-aastaste osakaal maakonna rahvastikus
kasvab lähiaastail oluliselt, mistõttu tuleb
jätkuvalt panustada hooldusteenuste arendamisse, eakate aktiivsuse suurendamisse ja
toetavate tegevuste loomisesse ning erinevate
sotsiaalteenuste väljatöötamisse ja võimaldamisse.
Saaremaa valla üheks prioriteediks on pakkuda kogukonnapõhiseid hooldusteenuseid.
Mustjala pansionaat-päevakeskus luuaksegi
eesmärgiga toetada vanemaealiste ja puudega inimeste toimetulekut läbi vajaduspõhise
hooldusteenuse. Majja on kavandatud 16 elukohta (ühe- ja kahetoalised), mida saab kasutada nii püsivalt (aasta- ja ööpäevaringselt)
kui ka paindlikult (nt talvisel perioodil või
haigustega seonduvalt).
Hoone on planeeritud ühekorruselisena,
kõikidesse ruumidesse pääseb nii ratastoolis kui ka muu liikumistoega, et elukeskkond
oleks maksimaalselt iseseisvalt kasutatav.
Hoone on lahendatud kõiki hea energiatõhususe saavutamise põhimõtteid järgivana.
Õuealale on planeeritud istumiseks pingid,
kasvuhoone, peenramaa ja grillinurk/lehtla,

et pansionaadis elavad inimesed saaksid aega
veeta värskes õhus ja soovi korral kasvatada
endale juurvilju, aedvilju jne.
Lisaks on majja planeeritud ruumid
piirkonna eakatele, kes saavad kasutada
päevakeskust oma kooskäimiskohana, kuid
maja saab kasutada kogu piirkonna kogukond – huvitegevuses ringide läbiviimiseks,
ürituste korraldamiseks jne, samuti erinevate
sotsiaalteenuste pakkumiseks, sest majja tuleb
avalikult kasutatav köök, üldkasutatavad alad,
kangastelgede tuba, saun-pesuruum ja lisaks
kontoriruumid.
Endine Mustjala päevakeskus oli kohalike
pensionäride kooskäimise paik ja nad ootavad
väga uue hoone valmimist.
Reelika Murd
sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

KOMMENTAAR
Kalle Kolter
Mustjala teenuskeskuse juhataja

Päevakeskuse loomise idee sai alguse Mustjala piirkondlikust arengukavast, mis hiljem
kirjutati sisse valdade ühinemislepingu investeerimisobjektidesse. Oleme väga põnevil, sest
pärast 2005. aastal spordisaali valmimist saab
meie piirkond taas päris uue hoone, mis kogukonda atraktiivsust juurde toob.

Endine Mustjala päevakeskus oli 31 aastat
(1979–2010) ka Mustjala lasteaia koduks.
2010. aastal kolis lasteaed üle Mustjala koolimajja. Ning aastaid tegutses selles majas ka
perearst.
Uues hoones saavad lisaks tavapärasele päevakeskusele olema ka tavaelanikele mõeldud
avalikud ruumid – kontsertsaal, huviruum,
köögiga tegevustuba, saun ja välitrenažöör,
mida rahvas huviga ootama jääb.
Mõnes mõttes on Mustjala päevakeskus-pansionaat pilootprojekt, mis tulevikus
võib üle maakonna laieneda.
Mustjala päevakeskus-pansionaat
*Ehitatakse arhitektuurivõistluse võidutöö „Öu“
järgi.
*Peatöövõtja BauEst OÜ / Kuressaare Ehitus OÜ.
*Omanikujärelevalve Ösel Consulting OÜ.
*Rahastatakse valla eelarvest ja „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse“ kaasabil.
*Tööde kogumaksumus on koos reservi ja käibemaksuga 1,64 miljonit eurot, millest toetus
moodustab 765 312 eurot.
*Tööde lõpp on planeeritud 2022. aasta
oktoobrisse.
*Projekti käigus ehitatakse uus päevakeskus-pansionaat, lammutatakse Mustjala vana
päevakeskus ja kaks täiendavat hoonet, üks Kuressaares ja üks Pamma külas.
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allavalitsus on soetanud 130 vanapaberi
ja pakendijäätmete kogumiseks mõeldud konteinerit. Need jagatakse laiali
väikestele korteriühistutele, et edendada jäätmete liigiti kogumist. Korteriühistu peab konteineri saamiseks esitama taotluse ja tasuma
konteineri eest omaosaluse 10 eurot.
Jagamisele läheb 30 kollast 1100-liitrist pakendikonteinerit, 50 sinist 80-liitrist vanapaberikonteinerit ja 50 sinist 240-liitrist vanapaberikonteinerit. Konteinereid jagatakse 2–10
korteriga ühistutele kogu valla piires. Sealjuures
peab ühistu vastama teatud eeltingimustele.
Vanapaberi või pakendikonteineri taotlemisel peab korteriühistu olema eelnevalt liitunud aastaringselt ja nõuetekohaselt korraldatud jäätmeveoga. Taotlemise esitamise hetkeks
peab ühistu olema liitunud ka selle jäätmeliigi
graafikujärgse veoteenusega, mille jaoks konteinerit taotletakse. Kui seni on ühistu kasutanud segaolmejäätmete, vanapaberi või biojäätmete üleandmiseks naabermaja konteinerit,
siis taotluse esitamiseks peab ühistu ise nende
jäätmeliikide veoteenusega liituma. Seega tuleb
pöörduda oma jäätmevedaja poole ja lepingus
vastavad muudatused tegema enne taotluse
esitamist.
Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirjas olevad korraldatud jäätmeveo nõuded korteriühistutele:
• segaolmejäätmete konteineri tühjendamine jäätmevedaja poolt Kuressaares ja Orissaares
vähemalt üks kord 4 nädala jooksul, mujal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;
• biojäätmete kompostimine omal kinnistul
üldjuhul kinnises kompostris või biojäätmete
konteineri tühjendamine vähemalt üks kord 4
nädala jooksul;
• vanapaberi konteineri olemasolu, tühjendamine vastavalt vajadusele. Vanapaberi konteineri taotlemisel peab konteineri tühjendamine edaspidi toimuma vähemalt üks kord 3 kuu
jooksul;
• pakendijäätmete konteineri olemasolu ja
tühjendamine kohustuslik ei ole.
Konteineri saamiseks tuleb esitada taotlus
valla veebilehel iseteeninduses. Soovi korral
aitab taotluse täita valla infosekretär või maapiirkonnas teenuskeskuse töötaja. Taotlusi
saab esitada alates 1. märtsist kuni 14. märtsini aadressil iseteenindus.saaremaavald.ee.
Arvestades, et konteineri soovijaid võib olla
rohkem kui jagatavaid konteinereid, saavad
eelise need, kes esitavad oma taotluse varem.
Siiski on paika pandud ka piirkondlik jaotus vastavalt sellele, kui palju igas piirkonnas kuni kümne korteriga ühistuid on. Üks korteriühistu võib
saada kasutusse nii vanapaberi- kui ka pakendikonteineri.
Kui ühistu vajab abi taotluse esitamisel, siis
palume pöörduda lähimasse teenuskeskusesse
või vallavalitsusse aadressil Tallinna 10, Kuressaare. Taotluse esitamiseks on vajalik ID-kaart
või Mobiil-ID. Korteriühistu nimel võib taotluse esitada ühistu juhatuse liige või see isik, kes
(suulisel) kokkuleppel teiste korteriomanikega
neid ühiselt esindab, sh ka suhtluses jäätmevedajaga.
Konteineri saab pärast kirjaliku kokkuleppe
sõlmimist ja omaosaluse tasumist kätte Kuressaarest või lähimast teenuskeskusest. Ühistul
on kohustus kasutada konteinerit sihipäraselt
vähemalt kolm aastat, s.t konteinerit tuleb kasutada vastava jäätmeliigi üleandmiseks ja jäätmevedaja käib konteinerit tühjendamas vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Regulaarse
tühjendamisega kaasnevad teenustasud on veopiirkondades erinevad. Hinnakirjadega saab
tutvuda valla veebilehel www.saaremaavald.ee/
korraldatud-jaatmevedu. Samast on võimalik
leida rohkem infot tingimuste, taotlemise ja
konteinerite kohta. Lisainfo: jäätmete peaspetsialist, tel 524 7636.
Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist
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Algab haridusvaldkonna
projektide taotlusvoor
Alates 17. veebruarist saab esitada haridusvaldkonna
projektide taotlusi, taotlusvoor on avatud 10. märtsini.
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud tegevuse või ürituse korraldamiseks
või mõne suurema projekti oma- või kaasfinantseeringu katmiseks. Prioriteetsed on projektid, mis toetavad
uuenduslike õpetamis- ja õppimismeetodite kasutuselevõtmist ning tulevikku suunatud oskuste arendamist
kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt. Taotlusvooru
summa on 12 000 eurot ja maksimaalne toetus taotleja
kohta 2000 eurot.
Toetusemäär: tegevuste puhul 100%, sündmuste puhul maksimaalselt 90%, projekti oma- või kaasfinantseerimisel maksimaalselt 90% projekti peamise rahastaja
poolt nõutavast minimaalsest oma- või kaasfinantseeringust. Oluline on, et varasemate projektivoorude toetuste aruanded on esitatud või on taotletud toetuse kasutamise pikendamist.
Toetuse taotlemine toimub iseteenindusportaalis iseteenindus.saaremaavald.ee.
Lisainfo: anne.poder@saaremaavald.ee, tel 452 5064.

Avatud on ka kultuuri- ja
spordiprojektide taotlusvoorud
1.–15. märtsini on avatud valla kultuuri- ja spordiprojektide taotlusvoorud. Taotlemine toimub iseteenindus.saaremaavald.ee keskkonnas ning kultuuriprojektide toetusteks jagatakse 25 000 ja spordiprojektidele 20 000 eurot.
Täpsem info valla kodulehel www.saaremaavald.ee
või kultuuri- ja spordiosakonnast (tel 452 5071).
Kristel Peel
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

17. veebruar 2022

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine
Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise transpordikulude
hüvitamiseks tuleb esitada hiljemalt 5. märtsiks taotlus valla
iseteeninduskeskkonnas (iseteenindus.saaremaavald.ee).
Mullu detsembrist kuni selle

aasta veebruarini tehtud transpordikulutuste kohta saab esitada taotlusi 21. veebruarist kuni
5. märtsini.
Peredele makstakse 0,1 eurot
km kohta, kuid mitte rohkem kui
40 eurot kuus, kui huvialaga tege-

lemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/
või ühistranspordi piletite kulud.
Kuludokumente ei ole vaja esitada, kuid taotlusesse tuleb märkida
arve numbrid ja summad. Mitme

Kasuta võimalusel nõudluspõhist transporti
Julgustame lapsevanemaid võimalusel kasutama
nõudluspõhist transporti. Nõudetranspordi teenus
on tasuta ning seda saab tellida Salme, Torgu, Lümanda ja osaliselt Kärla piirkonda (Hirmuste, Kogula, Käesla, Kõrkküla, Ulje ja Vennati küla).
Kasutusreeglid: 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 sõidukisse istumise soovitud aega (laupäevased, pühapäevased ja esmaspäevased sõidud tuleb
ette tellida vähemalt reedel). Kui logistiliste järjekordade koostamisel selgub, et reisija soovitud autosse
istumise aeg ei sobi logistikasse, võtab dispetšer reisi
tellijaga ühendust ja lepib temaga kokku uue aja,
mis ei tohi erineda üle 30 minuti reisija soovitud
esialgsest pealevõtmise ja sihtkohta jõudmise ajast.
Anne Põder

õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse
vorm. Toetust makstakse juhul,
kui elukoha ja huvialaga tegelemise koha vahel puudub regulaarne
või huviala korraldusega sobiv
ühistranspordiliin.
Toetuse saamiseks peab laps
olema kinnitatud Saaremaa valla
huvihariduse registris nii lapsevanema kui ka ringijuhendaja poolt
ning osalemine on kontrollitav
ringipäevikute alusel.
Lisainfo: Anne Põder, tel
452 5064, anne.poder@saaremaavald.ee.
Anne Põder
hariduse ja noorsootöö
peaspetsialist

Avaneb külaelu arendamise toetuse taotlusvoor
23. veebruarist kuni 10. märtsini on avatud
2022. aasta külaelu arendamise toetuse taotlusvoor. Oodatud on kõik Saaremaa valla
külaelu edendamisega seotud taotlused. Ainus piirang tulenevalt mittetulundustegevuse toetamise korrast on alkohoolsete jookide
või kinnisvara ostmise keeld. Maksimaalne
toetus taotleja kohta on ka sel korral 1500
eurot, vooru maht on 35 000 eurot.
Sel aastal külaelu arendamise taotlusvoore
rohkem praegu plaanis ei ole. II vooru asemel plaanime vahendeid kasutada külama-

jade tegevustoetuseks. Aleviku- ja külaraha
taotlusvoor on avatud aprillis ja selle kohta
avaldame infot edaspidi. Kindlasti tasub aga
juba praegu üle vaadata, kas alevikul või külal on kehtivate volitustega vanem olemas.
Külaelu arendamise toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused või
seltsingud. Taotlusvooru prioriteetideks on
avalikus kasutuses oleva külaplatsi korrastamine või uue rajatise ehitus/paigaldamine külaplatsile, lapsed ja noored ning mitut
kogukonda kaasav koolitus, õppereis vms.

Toetusemäär on sündmuste puhul maksimaalselt 90% ja teistel juhtudel maksimaalselt 100%.
Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.saaremaa.ee või vajadusel saata digiallkirjastatuna e-mailile vald@saaremaavald.ee või
paberkandjal aadressile Lossi 1, Kuressaare,
93819.
Lisainfo: valla kodulehel ja Eda Kesküla,
arenduse peaspetsialist, eda.keskula@saaremaavald.ee, tel 452 5028.

DETAILPLANEERINGUD
Ula külas Randoja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Randoja, Paadisilla ja Kadaka katastriüksuste osas
Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022. a otsusega nr 1-3/7 tunnistati osaliselt kehtetuks Pöide Vallavolikogu 26.05.2003. a otsusega
nr 31 kehtestatud Ula küla Randoja detailplaneering (DP) Randoja,
Paadisilla ja Kadaka katastriüksuste osas.
DP eesmärk oli maaüksuse jagamine 9 katastriüksuseks, sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks, juurdesõiduteede ja
tehnovõrkude lahendamine. Planeeringuala hõlmab Ula külas praeguseid Randoja (63401:003:0448), Paadisilla (63401:003:0453),
Kadaka (63401:003:0454), Rannaniidu (63401:003:0449),
Välu (63401:003:0452), Ojala (63401:003:0456), Kraavi
(63401:003:0451), Nurga (63401:003:0450) ja Vaheoja
(63401:003:0455) katastriüksusi.
Planeeringualasse kuuluvad Randoja (63401:003:0448), Paadisilla
(63401:003:0453) ja Kadaka (63401:003:0454) katastriüksused asuvad tervenisti Väikese väina hoiualal ja neil on inventeeritud
hoiuala kaitse-eesmärgiks olevad elupaigatüübid loopealne (6280*)
ja rannaniit (1630*). Lisaks asuvad nimetatud katastriüksused ranna
ehituskeeluvööndis. Seega ei ole Randoja DP-ga kavandatud ehitusõigust Randoja, Paadisilla ja Kadaka katastriüksustel tulenevalt
Väikese väina hoiuala kaitse-eesmärkidest ja ranna ehituskeeluvööndi
ulatusest võimalik realiseerida ja DP tunnistatakse nende katastriüksuste osas kehtetuks.
DP osaline kehtetuks tunnistamine ei mõjuta DP elluviimist kehtima
jäävas osas ja selles ulatuses on DP võimalik ellu viia.
Otsusega saab tutvuda Saaremaa valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
Kuressaares Uus tn 20 ja 20a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022. a otsusega nr 1-3/8 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Uus tn 20 ja 20a detailplaneering
(DP). DP kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 26.02.2015. a otsusega nr 9. DP eesmärk oli Uus tn 20 ja Uus tn 20a kinnistute liitmine,
ehitusvõimaluste väljaselgitamine Uus tn 20 hoonele juurdeehituse kavandamiseks, Uus tn 20 abihoone rekonstrueerimiseks ja Uus
tn 20a hoone lammutamiseks. Samuti muinsuskaitse eritingimuste
koostamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, heakorra, haljastuse ja parkimislahenduse määramine ning servituutide vajaduse selgitamine.
DP-ga lubatud krundi suurim ehitusalune pind on 950 m² ja hoonete suurim lubatud arv 4. DP ala hõlmab praegust Uus tn 20 katastriüksust tunnusega 34901:001:0151. Planeeringuala omanik
esitas taotluse DP kehtetuks tunnistamiseks, kuna DP on ellu viidud.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib DP 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 Tiigi katastriüksusel biogaasi tootmiskompleksi detailplaneeringu algatamata jätmine
Sikassaare külas Tiigi katastriüksusel (katastritunnusega
27003:001:0360) biogaasi tootmiskompleksi detailplaneering (DP)
jäeti algatamata Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022. a otsusega
nr 1-3/6. DP eesmärk oli katastriüksuse sihtotstarbe muutmine,
ehitusõiguse määramine biogaasi tootmiskompleksi tootmishoonete
ja rajatiste (15 hoone/rajatise) püstitamiseks, keskkonnatingimuste
seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu muutmine
maakasutuse juhtotstarbe osas.
Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 1 punktile 1
ei algatata DP-d juhul, kui algatamine on ilmselgelt vastuolus ül-

dplaneeringuga. Tiigi katastriüksuse juhtotstarve on haljasmaa
ala, kus on lubatud maatulundusmaa, sotsiaalmaa ja elamumaa
sihtotstarbed. Juhtotstarbe muutmine ei ole põhjendatud, arvestades lähipiirkonna maakasutust ja hoonestust. Lisaks esitasid lähedalasuva elamupiirkonna elanikud (allkirjastatud 40 inimese
poolt) ühise pöördumise Saaremaa Vallavalitsusele ja Vallavolikogule, milles toovad välja, et Sikassaare küla Tiigi, Kiige ja Salu (planeeritav nimi) tee elanikud on biogaasi tehase rajamise vastu Tiigi
kinnistule.
Otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
Orissaare alevikus Kase tn 18a detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 01.02.2022. a korraldusega nr 2-3/155
algatati Orissaare alevikus Kase tn 18a detailplaneering (DP). DP
ala hõlmab Orissaare alevikus Kase tn 18a katastriüksust tunnusega
71401:001:2716 (pindala 7615 m², 100% tootmismaa sihtotstarbega). DP eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoonete
ehitamiseks.
DP koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p
1 ja lisaks kehtiva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringust, mille
kohaselt asub planeeringuala reserveeritud tootmismaal, kus ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised, haljastuse ja heakorra põhimõtted määratakse konkreetse maa-ala DP-ga. DP on üldplaneeringuga kooskõlas.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP
koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.
DP algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare) ruumis 308.
Digitaalselt on otsus kättesaadav Saaremaa valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
Orissaare alevikus Pargi tn 5a detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 01.02.2022. a korraldusega nr 2-3/154
algatati Orissaare alevikus Pargi tn 5a detailplaneering (DP). DP
ala hõlmab Orissaare alevikus Pargi tn 5a katastriüksust tunnusega 71401:001:0876 (pindala 17535 m², 100% maatulundusmaa
sihtotstarbega). DP eesmärk on elamukruntide moodustamine, neile
ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks, liikluskorralduse ja
tehnovõrkude lahendamine.
DP koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p
1. DP on üldplaneeringuga kooskõlas. DP algatamise hetkeks kogutud
informatsiooni põhjal ei ole DP koostamise käigus vaja teha eraldi
täiendavaid uuringuid.
DP algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare) ruumis 308.
Digitaalselt on otsus kättesaadav Saaremaa valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
Tehumardi külas Kuuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek
Saaremaa vald korraldab Tehumardi küla Kuuse detailplaneeringu
(DP) eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Kuuse DP algatati Saaremaa
Vallavolikogu 18.12.2020. a otsusega nr 1-3/82. DP koostamise
eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse
määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning
Salme ranna-alade osaüldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas.
Kuuse kinnistule määratakse väikeelamumaa juhtotstarve, sh minimaalseks elamute vaheliseks kauguseks on 200 meetri asemel 50
meetrit ja krundi minimaalseks suuruseks 6000 m2. Planeeringuala
suuruseks on arvestatud 1,3 ha.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame,

et DP eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.03.2022–
01.04.2022. 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 10, Kuressaare) või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
DP eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
06.04.2022 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare)
II korruse suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti
nende kohta.
Mäekülas Loovälja detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 08.02.2022. a korraldusega nr 2-3/186
algatati Mäekülas Loovälja detailplaneering (DP). DP ala suurusega
u 0,57 ha hõlmab Mäekülas Loovälja katastriüksust (katastriüksuse
tunnus 55001:001:0956). DP eesmärk on Loovälja katastriüksusele
ehitusõiguse määramine päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamiseks. DP koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse
§ 125 lg 2 alusel Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu seletuskirja p 8.2, mille kohaselt toimub kõigi uute tööstus- ja tootmishoonete ja -rajatiste ehitusprojekti koostamine ja püstitamine valla
rannaalal ainult DP alusel. DP on üldplaneeringuga kooskõlas.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP
koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui DP edasise
menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks
on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis
tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
DP algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare) ruumis 308 ja
Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
algatatud.
Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneeringu
kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 08.02.2022. a korraldusega nr
2-3/187 kehtestati Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneering (DP). DP ala hõlmab Kihelkonna mnt 8 (katastritunnus 34901:002:0008) ja Kihelkonna mnt 8d (katastritunnus
34901:002:0009) katastriüksusi. DP eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste liitmine
ja sihtotstarvete määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine
ning juurdepääsude määramine.
DP-ga liidetakse olemasolevad krundid üheks krundiks aadressiga
Kihelkonna mnt 8. Krundile on planeeritud rajada kaks äri- ja tootmisfunktsiooniga hoonet. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud ärimaa ja tootmismaa. Hoonete suurim lubatud arv ja ehitisalune pind sisaldab üle 20 m² ehitusaluse pinnaga krundile planeeritud
hooneid. Lisaks on lubatud krundile rajada 1 kuni 20 m² ehitusaluse
pinnaga abihoone (prügimaja). Suurim lubatud ehitisalune pind on
2500 m2, suurim lubatud kõrgus 12 m, lubatud korruselisus 2, katusekalle 0-45 kraadi ja harjajoonega paralleelselt või risti Kihelkonna
maanteega.
Krundile on kavandatud kaks juurdepääsu: Kihelkonna maanteelt
üks mahasõit ja Kihelkonna mnt 6 maaüksusel asuvalt teelt teine
mahasõit. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalsed. DP on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringuga. DP ja selle kehtestamise korraldusega on võimalik
tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtestatud.
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KÜSIMUS
Mis on teoksil Kuressaare Teatris?
2022. aasta on teist kuud käimas ja
kultuuriüritused nii Saaremaal kui
üle Eesti ei taandu jätkuva teadmatuse ees, mille nimi on meile kõigile
sama hästi teada kui ilmakuulsa näitekirjaniku ja poeedi Shakespeare´i
oma. Sellest teadmatusest rohkem
ei kirjuta, kui vast seda, et etenduAarne Mägi
sed kipuvad siiski selsamal põhjusel
Kuressaare Teatri
kõikjal ära jääma või edasi lükkuma.
loominguline juht
Aga teatrit on, loodetavasti nii
suurtele kui väiksematele, nii kirglikumatele teatrihuvilistele, kes ei pea paljuks aasta jooksul mitmeid
kordi teatrimaju külastada, kui ka neile, kellele etendustest osasaamine suve lahutamatu meelelahutuse
hulka kuulub.
Kuressaare Nooruse Kooli lugemisõhtute korraldajad (vasakult paremale): Maarja Vahter, Gert Lutter, Katrin Liiv, Jaana Puksa, Grete Pihl, Kersti Truverk,
Liivi Erlenbach, Tiina Kaup, Marika Varjas, Ruth Rist, Sirje Mehik, Ülle Räim, Virge Lember. Pildilt puuduvad Kersti Kirs ja Eve Tuisk. FOTO: Liisu Ots

Jaanuarikuu hariduslugu on Kuressaare
Nooruse Kooli lugemisõhtu „ÖÖ loeb!“

L

apsed seostavad lugemisega pigem
kohustuslikku kirjandust, eriti praegusel digiajastul, mil lapsi on nutitelefonide kõrvalt väga raske lugema meelitada. Kuressaare Nooruse Kooli õpetajatel
Virge Lemberil ja Sirje Mehikul on lugemisõhtute „ÖÖ loeb!“ raames õnnestunud saavutada midagi erakordset – nad
on õpetanud lapsi lugemist armastama ja
võtnud vaevaks tutvustada neile peale kohustusliku kirjanduse ka muid põnevaid
raamatuid. Üks kord aastas toimuvast lugemisõhtust „ÖÖ loeb!“ on teise kooliastme õpilaste seas saanud populaarne õhtu.
Digiarengu kõrval on rõõmustav näha, kui
vahel tullakse tagasi rohujuure tasandile ja
tuletatakse meelde, et lugemine võib pakkuda palju rõõmu.
2022. aasta 19. jaanuaril toimus üritus
juba kolmandat korda. Töötube oli 11,
millest ükski ei jäänud huvilisteta. Lisaks

töötubadele kohtuti ka lastekirjanik Anti
Saarega, kes rääkis veidi endast ning luges
katkendeid oma raamatutest.
Lugemisõhtu „ÖÖ loeb!“ sai alguse pärast seda, kui klassiõpetajad käisid 2019.
aastal väljasõidul Eestimaa südames ja
külastasid Türi Põhikooli. Ühises mõttevahetuses saadi kinnitust, et õpilaste lugemishuvi äratamiseks ei peaks õpetajad
õpetama lastele ainuüksi tähtsamaid teoseid, vaid õpetama lugemist armastama.
Lugemine ei võrdu pelgalt kohustusliku
kirjandusega – maailmas on veel miljoneid
põnevaid raamatuid, mis ootavad avastamist.
„ÖÖ loeb!“ ongi see üritus, mis võimaldab õpilaste ninad pista raamatusse
ja tekitada lugemisisu, aga ka innustada
suuri raamatuhuvilisi veel rohkem lugema. Igal aastal pärast üritust leidub õpilasi, kes õhinaga teatavad, et lähevad nüüd

raamatukogust laenutama töötoas tuttavaks saanud teost. „See on märk sellest, et
oleme leidnud tee lugemisisu tekitamiseks
ja hoidmiseks. Kogu see vahva üritus on
aga võimalik ainult tänu meie aktiivsetele
õpetajatele, kes töötube juhendavad ja igal
aastal ütlevad pärast lugemisõhtut, et nende akud on nüüd jälle laetud ja õnnetunne
on südames,“ kiitis Kuressaare Nooruse
Kooli õppejuht Aire Siinvert.
Õhtul toimunu kohta saab täpsemalt
lugeda artiklist, mis ilmus Nooruse Meridiaanis (https://nooruse.edu.ee/meiekg/?s=5754). Kooli kodulehel on leitav ka
pildigalerii.
Veebruarikuu hariduslugusid ootame
kuni 5. märtsini. Lugusid saab esitada lingil www.bit.ly/veebruari-hariduslugu.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist

Vabariigi aastapäeva tähistame valgusetendusega
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
vallavanema ja volikogu esimehe traditsiooniline vastuvõtt jääb sel aastal ära,
selle asemel toimub kõigile vallaelanikele
mõeldud valgusetendus „Ōhtu ilu“.
„Koroonaviiruse jätkuva leviku ajal on
vastuvõtu ärajätmine ainuvõimalik lahendus,“ ütles vallavanem Madis Kallas, lisades,
et Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikum tähistamine on plaanis 2023. aastal, kui Eesti
riigi sünnist möödub 105 aastat.
Küll aga toimub 22. veebruaril kell 15
Kuressaare raekojas tunnustusüritus, mil
antakse üle maakonna vapimärk ja teenetemärk ning kuulutatakse välja Saaremaa aasta
inimene ja aasta tegu.
Valgusetendus „Õhtu ilu“ toimub 23.
veebruari õhtul Kuressaare lossipargi kõlakoja ees kell 19, 20, 21 ja 22. Etendus kestab
umbes 15 minutit. Saaremaa eri piirkondadest sõidavad bussid Kuressaarde ja tagasi.
Transport on tasuta ja etendus toimub iga
ilmaga!
„Õhtu ilu“ on visuaalne lavastus, mis annab kustumatu võimaluse kogeda enda ümber heli ja valgust ruumilisena. Etenduse
mõtteks on – päevaring, aastaring, eluring

… Kõik algab ja lõpeb ja algab uuesti …
Valgusetenduse esietendus toimus eelmisel aastal Pärnu valgusfestivalil „Öö valgel”.
Vaatemängu eestvedajaks on Pärnu teatri
videokunstnik Argo Valdmaa, kellega on
ürituse korraldajal Kuressaare Kultuurivaral
pikaajaline koostöö seoses Kuressaare merepäevadega aastast 2016. Argo Valdmaa loodud on video-mapping’ud nii merepäevade
suure lava purjedele kui ka lossihoovis toimunud kontsertidel, täpsemalt lossi seinale
kuvatud videoetendused. Argo loomingut
on näidatud ka varem – Kuressaare kesklinnas, kui toimus Kuressaare raekoja sünnipäeva videoetendus ning 2021. aastal Eesti
Vabariigi aastapäeva etendusel vallavalitsuse
Lossi tänava hoonel.
Valgusetendus on üles ehitatud Kärt
Johansoni ja Pärt Uusbergi laulule „Õhtu
ilu”, mis oli ka 2017. aasta XII noorte laulupeo kavas. Vabariigi aastapäevale pühendatud valgusetenduseks on laulu täiendatud
ja arendatud. Solistidena teevad kaasa Kärt
Johanson, Marta Pever ja Grete Ly Pindma.
Lisaks on kõikidele etendustele kaasatud
Saaremaa Gümnaasiumi segakoor (koormeister Laine Lehto juhendamisel).

Eesti topograafia andmekogu kaardistab ehitisi
Eesti topograafia andmekogu (ETAK) on
riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ja
geoinfosüsteem, mis on oluliseks osaks
Maa-ameti andmebaasipõhises topograafiliste andmete ja kaartide tootmisprotsessis.
ETAK tegeleb aktiivselt 2021. aastal tehtud
ülelendude põhjal Saaremaa valla piires
ehitiste kaardistamisega.
Seoses sellega tuletame meelde, et ehitisregistrisse peavad olema kantud ehitised, mille ehitusalune pind on suurem kui 20 m2 või mis on kõrgemad kui
5 m.
Ehitiste registrisse kandmiseks tuleb esi-

tada ehitise püstitamise õiguslikku alust
tõendav dokumentatsioon, andmete esitamise teatis ja mõõdistusjoonis. Ehitisregistri andmetega on kõigil võimalus tutvuda
aadressil www.ehr.ee.
Kaardistamise objektideks on nii vanemad ehitised, mida varasemalt kaardistatud
ei ole, kui ka uued ehitised. Kui kaardistatud ehitist ei ole kantud ehitisregistrisse ja
puudub dokumentatsioon ehitise püstitamise õigusliku aluse kohta, teostavad Saaremaa valla kasutuslubade ja ehituskontrolli
spetsialistid koostöös järelevalveteenistusega ehitiste üle kontrolli.

24. veebruaril algusega kell 14 on aga
kõigil soovijatel võimalik Kuressaare teatrikinos vaadata Margus Mulla filmi „Eesti
Vabariigi 100 aastat Saaremaal“. 48-minutiline film on valminud 2020. aastal ning toob
vaatajani kolme 100-aastase saarlase vahetud
mälestused ja läbielamised, andes ülevaate,
kuidas 100 aastat on Saaremaal tegelikult
möödunud. Filmiseanss on tasuta.
Evelin Mesila
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Vt kuidas tähistatakse vabariigi aastapäeva
erinevates piirkondades rubriigist „Kultuurija spordisündmused“ lk 7.
Valgusetendus „Õhtu ilu“
Idee ja stsenaarium Argo Valdmaa
Heliloojad Kärt Johanson, Ivo Lille, Pärt Uusberg
Muusikajuhid Edmar Tuul, Ivo Lille
Muusikaline kujundus Kaarel Tamra
Peadirigent Edmar Tuul
Koori salvestus Teet Kehlman
Valguskunstnik Taavi Veltmann
Laservalgus Kullar Laiapea

Täpsemat informatsiooni saate küsida
Saaremaa valla vastava piirkonna kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialistidelt: Sander Kask (tel 52 5046) või e-posti
aadressil sander.kask@saaremaavald.ee ja
Üllar Jõgi (tel 452 5147) või e-posti aadressil
ullar.jogi@saaremaavald.ee.
Kasutuslub a d e j a eh ituskont rol l i
spetsialistide tööpiirkonnad on leitavad valla kodulehel olevalt teenistujate
kaardilt aadressil www.saaremaavald.ee/
ehituskaart.
Kadri Rea
registrispetsialist

Juhan Smuuli 100. sünniaastapäev
Juba homme tähistame kirjanik Juhan Smuuli sajandat sünniaastapäeva, teatrimajas toimub kirjanduslik
reede konverentsi vormis, pealkirjaga „Smuuli uuestilugemine“, korraldajaks Ülo Tuulik koos Kuressaare
Teatriga. Ettekannetega osalevad kirjanik Ülo Tuulik,
akadeemik Jaan Undusk, kirjandusteadlane ja kirjanik Rein Veidemann, Made Luiga kirjanikunimega
Mudlum, tõlkija ja kirjanik Anna Žigure, teatrikriitik
ja lavastaja Jaak Allik, kirjanik ja Eesti Kirjanike Liidu
esimees Tiit Aleksejev.
Samal päeval avatakse teatrimajas kaks Smuuli-teemalist näitust, mille koostajateks on Piret Hiie-Kivi ja
Priit Kivi Saaremaa muuseumist ning Eda Maripuu ja
Meelis Mereäär Muhu muuseumist. Ehk siis „Smuuli
uuestilugemine” on 18. veebruaril algusega kl 11 ja
üritus on kõigile huvilistele tasuta. Kes aga mingil põhjusel kirjanduslikust reedest osa võtta ei saa, siis on
täispikkuses võimalik seda vaadata interneti vahendusel ajalehe Saarte Hääl kodulehelt.
Esietendub Smuuli „Lea“
Sama teemaga haakub kindlasti ka selleaastane esietendus, mis toimub 19. veebruaril ja milleks on Juhan
Smuuli „Lea“, lavastajaks Elar Vahter, nimiosas Piret
Krumm. „Lea” on 1959. aastal ilmunud eesti draamaklassikasse kuuluva näidendi esmatõlgendus meie sajandil. Heade näitlejate ja tugeva taustajõuga valmis
saanud lavalugu ei ole kindlasti üks-ühele võrreldav
kunagiste kahe lavastuse (1960. a Vanemuises ja 1972. a
Draamateatris, mõlema puhul oli lavastajaks Voldemar
Panso) või teleekraanil nähtuga (telelavastus „Musta
katuse all“ 1982, rež Ago-Endrik Kerge).
Kuressaare Teatri laval on Piret Krummi kõrval Piret
Rauk, Lee Trei, Markus Habakukk, Kristjan Sarv, Tanel
Ting, Jürgen Gansen. Lavastajalt: „Tahaks osata igaviku
üle naerda, sest naer on vaba. Naer on lapsikuse kõrgeim aste, sest tal puudub mõõde, nagu nii mõnelgi teisel
inimeseks olemise tunnusel. Inimene võiks iseendas iga
päev taotleda ainult mõõtmatuid suurusi, sest see on
parim võimalik inimeseks olemise viis. Kuidas leida endas üles Mozart ja tähed, mille nimel poris püherdada?“
Omamoodi huvitav fakt on seegi, et Smuuli näidendit „Lea“ on lavastatud ka Venemaal, Lätis, Leedus,
Bulgaarias ja Soomes.
Suvelavastus muinasajast viikingikülas
Suvelavastuse lugemisproovidega teeme algust aprilli
lõpus ja selleks on Tiit Palu kirjutatud ja ka tema enda
lavastatud tükk tuhande aasta tagusest loost kuskil
Saaremaal. Nagu ajale vihjates aru võib saada, on tegu
muinassaarlaste elujärge kujutava looga, mis esietendub juulikuu lõpus. Kunstnikuks on Silver Vahtre, kes
Tiidu eelnevatel nn Kuressaare lavastustel meeskonnas
on olnud.
Tuletan meelde, et Palu lavastusi „Rääkivad kivid”,
„Talgud” ja „Meretagune Paradiis” on aastaid tagasi edukalt mängitud Kuressaare vanas Sadamaaidas.
Lavastuses osaleb kogu teatri trupp, lisaks külalisena
Harry Kõrvits. Mängupaigaks sedapuhku Asva viikingiküla Odrakoda.
Veel enne Asval toimuvat esietendust saab vaadata
eelmise aasta suvelavastust Taritu vana koolimaja õuel,
Indrek Hargla kirjutatud ja Peeter Tammearu lavastatud „Trimmerdaja surma“. Etendusi on neli – 2., 3., 4. ja
5. juulil – ja pileteid ostetakse juba päris usinalt.
Suve lõpus, sügise algul on Kuressaare Teatris oma
teist lavastust tegemas Sander Pukk. Philipp Löhle
ohudraama „Kollaps“ tuuakse koos lavastaja, kunstniku ja teatri näitlejate abiga lavale oktoobrikuu esimeses pooles. Sõna „teistsugune“ võiks kõlada mainitud
näidendi juurde küll ja see teistsugune on hetkel meie
ajas üpriski realistlikult tajutav. See, kuidas lugu laval
kõlama hakkab, on hetkel selge lavastajas endas.
Ja traditsiooniliselt lõpetame aasta lastele mõeldud
lavastusega, mille esietendus on novembrikuu lõpus.
Mis, kes ja kus, saame selgemaks aprillikuus.
Lõpetuseks pilk 2023. aasta algusesse, mida tahaks
alustada teatri ajalugu puudutava looga. Aga sellest
täpsemalt juba sügisel.
Infot teatri tegemistest aasta jooksul saab vaadata
aadressilt www.kuressaareteater.ee.
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ARVAMUS
Kõige alus on omavaheline suhtlemine

M

inu jaoks algab kõik
sellest, et kõige alus
on koostöö ja omavaheline rääkimine. See oli
ka minu volikogu ees peetud kõne peamisi fookusi, et
soovin vallavanemaks saades
kõigi osapooltega vähemalt
Madis Kallas
kord kuus kohtuda.
vallavanem
Meie – valimisliit Terve
Saaremaa, Keskerakond ja Reformierakond –
suhtleme omavahel nagunii rohkem, sest oleme koos juba valitsuses, aga küsimus oli, kuidas
kaasata Isamaad, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda ja erakonda Eesti 200. Siis mõtlesimegi välja sellise formaadi, et kohtume kord kuus
kõigi volikogus esindatud poliitiliste jõududega.
Nende kohtumiste mõte on arutada läbi kõige
keerulisemad teemad, et need saaksid võimalikult hea lahenduse juba enne volikogu istungit
– olgu selleks siis eelarve, teede- ja koolivõrk või
kriisideks valmistumine.
Kui detsembris ja jaanuaris toimusid need
kohtumised pigem väiksemates gruppides –
kohtusime valitsuse liikmetega eraldi nii EKRE,
Isamaa kui ka Eesti 200 volikokku kuuluvate
liikmetega –, siis eelmisel neljapäeval, 10. veebruaril oli meil esimene laiapõhjaline arutelu.
Igast poliitilisest ühendusest oli kohale kutsutud paar inimest, ülejäänud võisid soovi korral
osaleda interneti, Teamsi vahendusel.
Arvan, et selline koosolekute formaat on ka
optimaalne, sest kui laua taga oleksid kõik 31
volikogu liiget pluss valitsus, muutuksid arutelud liiga laialivalguvaks ja me ei suudaks fookust hoida.
Läinudneljapäevase kohtumise teemaks oli
eelarve ja seda ka seetõttu, et mitmed volikogu
liikmed on uued – eesmärk oli, et nad saaksid
detailsema ja täpsema ülevaate, mismoodi on
kohaliku omavalitsuse eelarve üles ehitatud ja
millel põhineb eelarve prognoos. Samuti arutasime, kuidas leida vahendeid meie süsteemis
töötavate inimeste, eeskätt huvikoolide kõrgharidusega töötajate palgatõusuks. Kaalusime
erinevaid variante ja leppisime kokku, et rahandusteenistus teeb järgmiseks koosolekuks enne
märtsikuu volikogu täpsemad arvutused.
Meil on väga palju kõrgharidusega töötajaid,
peale huvikoolide ka raamatukogudes, rahvamajades ja näiteks ka tugispetsialistid koolides,
sotsiaalvaldkonna töötajad, kes kõik vajavad
palgatõusu. Kõikide palka korraga tõsta pole
aga võimalik. Juba seepärast on vaja omavahelisi arutelusid, et kokku leppida, mis järjekorras
palkade tõstmisega alustada. Siis ilmselt jäävad
ära ka sellised protestiaktsioonid volikogus,
nagu me nägime praeguse koosseisu teisel istungil.
Aga isegi siis, kui me ei jõua üksmeelele, võtab see vähemalt pingeid vähemaks, kui saame
omavahel asjad selgeks rääkida. Ses mõttes on
minu meelest oluline, kui vaidlused ja arutelud
olulistes küsimustes oleksid enne volikogu istungit ära – et hoida istungeid ülemäära suurte
vastandumiste ja vaidlemisteta.
Usku meie uue koostöövormi edusse annab
juba see, et 2017. aasta lõpus Saaremaa valda
luues näitasime Eesti vaates üles haruldast koostööd, sest suutsime oma isiklikud ja piirkondlikud huvid kõrvale lükata ja Eestis tekkis sisuliselt
pea kogu maakonda hõlmav omavalitsus, kui
Ruhnu ja Muhu välja arvata.
Ka esimesed kolm aastat, kui volikogu esimees oli Tiiu Aro, oli koostöö volikogus hea –
me ei sattunud ei kohalikku ega suurde meediasse teemadega, mille pärast oleks pidanud
piinlikkust tundma. Ka Jaanus Tamkivi ajal on
jätkunud koostöö samamoodi. Ma loodan, et
kasvõi volikogu ülekandeid internetist jälgides võib tõdeda, et Saaremaa vallavolikogu on
väärikas koht. Siinkohal tänu kõigile volikogu
liikmetele nii endisel kui sellel perioodil, et me
oleme suutnud asjadest rahulikult rääkida.
Muidugi ei saavuta me ilmselt kunagi kõiges
absoluutset üksmeelt, kaasa arvatud koalitsioonis, aga ma usun, et suudame hoida Saaremaa
valla väärikat kuvandit.
Seda julgen ma küll öelda, et kõik 31 volikogu
ja viis valitsuse liiget on ühe asja eest väljas – et
Saaremaa inimestel läheks paremini. Aga eks
igaüks näeb natuke erinevas valguses seda, mida
peaks parema elu nimel kõigepealt ja mida hiljem tegema. Ja seda mitte ainult eelarve vaates.
Küsimus on ainult selles, kuidas leida kõigi
rahvaesindajate soovide ja valikute vahel tasakaal. Aga seda me ju omavaheliste aruteludega
saavutada tahamegi.
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Hoolduskoordinatsiooni
projekt jätkub ka tänavu

S

aaremaa vald on koostöös Muhu ja
Ruhnu vallaga alates 2018. aasta augustist osalenud sotsiaalministeeriumi
piloteeritud projektis „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiu koordinatsioonimudel“.
Projekti eesmärk on katsetada tervishoiu- ja
sotsiaalvaldkonna senisest tugevamat koostööd kliendi/patsiendi abistamisel ning panustada riikliku hoolduse koordinatsioonimudeli väljatöötamisse. Sihtgrupiks on pikaajalist hooldust vajavad kompleksse abivajadusega inimesed, kellele osutatakse abi nii
tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemist. Projekti
raames keskendutakse eakatele, liikumispuudega või sõltuvusprobleemidega inimestele
ning igas vanuses kompleksse abivajadusega
inimestele.

Abi koordineerimine nii
meditsiini- kui sotsiaalvallas
2021. aastal osalesid projektis lisaks maakonna omavalitsustele Kuressaare Haigla, Kuressaare Perearstikeskus OÜ, Muhu Perearstikeskus OÜ, Salme Perearstikeskus OÜ, Permer
OÜ ning perearstid Anu Krichka ja Sille Väli.
Algul osales projektis kaks sotsiaaltöötajat,
kellest üks töötas Kuressaare Haigla juures ja
teine koostöös perearstidega. Sotsiaaltöötajate ülesandeks oli ja on koordineerida inimese
edasist toetamist näiteks haiglast väljasaamisel, samuti perearstilt või -õelt, aga ka abivajaja lähedastelt, piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt või mujalt abivajaduse teate saamisel.
Tavapärasest sotsiaaltööst erinebki projektitöö sel määral, et hõlmab abi koordineerimist ühtaegu nii meditsiini- kui ka sotsiaalvaldkonnas. Samas on selgunud, et abi tuleb
korraldada ka näiteks koostöös haridusvaldkonna ja Töötukassaga.
2021. aasta septembrist oli projektis
tööl üks sotsiaaltöötaja, Leini Kaal, kes
töötas nii haigla kui ka perearstide juures. Leini on valitud sotsiaaltöötajaks ka
projekti käimasolevasse III vooru. Tema
poole saab pöörduda Kuressaare Haigla
perearstikeskuses esmaspäevast kolmapäevani kell 8.30–14.00 kui ka helistades telefonile
5750 2452.
Mehed vajavad abi
nooremana kui naised
2021. aasta jooksul abistati kokku 33 inimest.
Neist 16 olid kompleksjuhtumid, mille puhul
inimene vajas pikemaajalist ja valdkondadeülest abi koordineerimist. 17 juhul nõustati
ja abistati inimesi üksikutes küsimustes lühiajalisemalt.
Klientide keskmine vanus oli 70 aastat,
noorim oli 19- ja vanim 90-aastane. Naisi
oli kokku 18, keskmise vanusega 76 aastat, ja
mehi 15, keskmise vanusega 63 aastat. Statistika toob taas välja tõe, et mehed vajavad abi
juba palju nooremas eas kui naised. Kuna
kõrgemas eas on ühiskonnas naiste osakaal
suurem, on ka projekti klientide hulgas naisi
veidi rohkem.
Projekti sotsiaaltöötajale on edastatud
info abivajadusest nii Kuressaare Haigla
sotsiaaltöötaja kui ka pere- ja eriarsti kaudu,
aga abivajajad on pöördunud sotsiaaltöötaja
poole ka ise. Lisaks on tulnud teateid
lähedastelt, sotsiaaltöötajatelt või teenuseosutajatelt.
Kõige rohkem on vajanud inimesed kodu-

Eesmärk on toetada abivajaja toimetulekut kodustes oludes. FOTO: pexels.com

hooldusteenust, kui inimene ei tule ise toime oma igapäevatoimingutega, nt ei suuda
käia poes. Lähedasi on nõustatud ka abivajaja
hooldamiseks kodus.
Kliendiga koos
poodi ja kalmistule
Lisaks abi koordineerimisele on eesmärk
arendada projekti raames ka kaugteenuseid.
Koostöös Kuressaare Hoolekande ja Muhu
valla koduhooldajatega on arendatud koduteenuse klientide võimalust suhelda koduhooldajaga Apple’i tahvelarvutis rakenduse
Facetime kaudu.
Näiteks sai klient tänu tahvelarvutile valida kaupluses ise kaupa (teise tahvelarvutiga oli poes koduhooldaja), käia virtuaalselt
abikaasa haual, näha kodukanti paigaldatud
Heli Läätse pinki jne. Tagasisidena koduteenuse klientidelt oli neil soov saada
tahvelarvuti abil tulevikus ka kontakti
pereõega.
Kaugteenusena saabki seda teenust pakkuda neile koduteenuse klientidele, kes tervise tõttu ei pääse oma kodust välja. Lisaks oli
Ruhnu vallal vajadus saada sarnane ühendus
oma perearsti ja valla kodanike vahel. Ühenduse lahendus on nüüdseks loodud ja ühendus järele proovitud.
Tagasiside arvuti teel loodud teenusele oli
väga positiivne. Koduhooldaja sai pakkuda
kliendile inimlikumat lähenemist ja positiivseid emotsioone.
Palliatiivses seisundis inimeste jaoks oli
eesmärk arendada Kuressaare Haigla juurde hospiitsiteenus. Selleks võimaldati palliatiivravi koolitusprogramm Kuressaare
Haigla 8 töötajale. Koolitused on toimunud.
Kuressaare Haigla saab teha edasised sammud koostöös Haigekassaga hospiitsiteenuse
osutamiseks.

Eesmärk ennetustöö
ja uute teenuste loomine
2022. aastal on projekti kaasatud Saare maakonna omavalitsuste kõrval Kuressaare Haigla, Kuressaare Perearstikeskus OÜ, Muhu
Perearstikeskus OÜ, Salme Perearstikeskus
OÜ, Permer OÜ ning perearstid Triin Nirgi ja
Kaalep Koppel.
Eesmärk on jätkata võrgustikutööd ja tõhustada väljatöötatud koostöömudeli rakendamist nii olemasolevate kui ka tulevaste
partneritega. Vajadusel kaasatakse ja laiendatakse koostööpartnerite ringi.
Tahame tagada kompleksse abivajadusega inimesele ja tema lähedastele õigeaegse ning vajadustest lähtuva abi, mis toetab
abivajaja toimetulekut võimalikult kaua
kodustes tingimustes. Selleks arendatakse
edasi juba olemasolevaid sotsiaalteenuseid
ja vajadusel luuakse juurde uusi. Ühe olulise teenusena soovitakse jätkuvalt arendada
hospiitsiteenuse võimaldamist Kuressaare
Haiglas.
Pikema perspektiivi tarbeks arendatakse
välja ennetustegevuse süsteem, et regulaarse
tegevuse tulemusena vähendada meditsiini
koormust ja toetada kliendi õigele sotsiaal- ja
tervishoiuteenusele jõudmist abivajaduse varasemas etapis.
Mare Kurvits
projekti juht 2021. aastal
Kairit Lindmäe
projekti juht 2022. aastal

Samal teemal oleme kirjutanud Saaremaa Teatajas 17. detsembril 2020 „Startis koordinatsioonimudeli projekt“ ja 3. juunil 2021 „Kodune abivajadus selgitatakse välja juba haiglas
või perearsti juures“.

Võlanõustamisteenust osutab Kuressaare Hoolekanne
Sotsiaalhoolekandeseadusest tulenevalt on
kohalik omavalitsus kohustatud pakkuma
teenuseid, mis abistavad inimest tema igapäevasel toimetulekul. Üheks selliseks on
võlanõustamisteenus.
Võlanõustamisteenuse eesmärk on parandada finantsmajanduslikesse raskustesse sattunud inimeste ja perede toimetulekuvõimet.
Teenus on mõeldud kliendile, kes vajab nõu ja
abi oma võlgade kindlakstegemisel või võlanõuetest ülevaate saamisel; kes vajab nõu ja
abi võlausaldajatega läbirääkimiste pidamisel, võlgade tasumiseks kokkulepete tegemisel, abi lahenduste otsimisel võlanõuete
rahuldamiseks või muu võlgnevusega seotud
probleemi lahendamiseks.

Teenuse raames
selgitab võlanõustaja välja kliendi
varalise olukorra
ja nõustab teda
erinevate lahenduste leidmisel, et
võlgadest vabaneda.
Samaaegselt on
teenuse eesmärk
ka ennetustöö
ehk inimese toimetulekuvõime
tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise ärahoidmine. Võlanõustaja aitab kliendil

teadvustada tema ülemäärase võlgnevuse
põhjuseid ja tagajärgi ning koos püütakse
leida lahendusi, et tulevikus uusi võlgnevusi
vältida.
Kuidas võlanõustamisteenust saada?
Alates 1. veebruarist osutab Saaremaa valla
kodanikele võlanõustamisteenust Kuressaare
Hoolekandes võlanõustaja Janne Mets (pildil).
Võlanõustamisteenuse saamiseks peab
teenuse soovija pöörduma esmalt oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole, kes siis
korraldab kontakti saamise Janne Metsaga.
Reelika Murd
sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja
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Kesklinna liikluskorraldus: olukord on läinud tuntavalt paremaks

P

ärast Kuressaare kesklinna uuendamist tekkisid kohe probleemid
sellega, et nii kohalikud kui
ka turistid ei saanud aru
uuest liikluskorraldusest.
Nüüd, paar aastat hiljem
võib öelda, et olukord on
Marek Koppel
muutunud paremaks.
Kuressaare
Liikluskorraldus kesklinLinnamajanduse
nas toimub jagatud ruumi
juhataja
põhimõttel, mis on meile
juba tuttava õueala kontseptsiooni edasiarendus (vt lisalugu). Eestis on sellise jagatud ruumi lahenduse kasutamine nii suure liikluskoormusega peatänaval esmakordne. Kohe oli selge,
et 10 km/h sõidukitega ei liigelda. Lisaks tekitas
sõidukijuhtides ebamugavust Tallinna–Torni
ja Lossi–Pargi ristmikel peatee suuna muutus.
Kui varem võisid sõidukijuhid kiirust vähendamata kesklinna alale sisse sõita, siis nüüd on
vajalik rohkem teisi sõidukeid jälgida ja kiirus
maha võtta, et peateel liikuv sõiduk läbi lasta.
Nii projekteerijad kui ka valla ametnikud lootsid, et sellest piisab ja jõudes kesklinna alale, on
kiirused piisavalt alla võetud.
Kahjuks sõit jätkus 30 km/h või isegi suurema kiirusega. Samuti tekitasid sõidukijuhtides palju pahameelt jalakäijad, kes ootamatult
sõiduteele astusid. Jalakäijates tekitas meelehärmi jälle see, et kadunud olid ülekäigurajad
ja tekkis küsimus, mismoodi peaks üle tänava
saama.

Muutus tuli elektrooniliste
liikumiskiiruse näitajatega
2020. a hilissuvel paigaldasime Tallinna–Torni ristmikule ja Lossi 5 ette liikluskünnised,
et enne kiviparketile sõitmist oleks sõidukitel
hoog juba maha võetud. Lisaks markeerisime
mõlema künnise ette teekattele „978“ – suurim
kiirus 10 km/h.
Järgmine probleem tekkis La Perla kohviku
juures oleva liikluskünnisega, kuna väga suur
osa sõidukijuhte hakkas künnist eirama, sõites
kõrvalt mööda. Pidime paigaldama jalakäijate
ohutuse tagamiseks betoonkannu peal sinise-valge märgiposti tähise. Pärast seda ei ole
enam künnise kõrvalt möödumisi täheldanud.
Eks kõik need meetmed on vähehaaval parandanud arusaamist jagatud ruumi põhimõttest, aga suur muutus tuli, kui 2021. a märtsis
paigaldasime liiklejate kiiruse elektroonilised
näitajad. Näitajad said paigaldatud Tallinna 9
ja Lossi 1 hoone juures olevate tänavavalgustuspostide külge.
Elektroonilistele liikumiskiiruse näitajatele on sisse ehitatud liiklejate loendamine. See
loeb andmeid teistmoodi kui tavaline liiklusloendur. Liiklusloendur suudab sõidukeid kategooriatesse jagada, aga elektrooniline liikumiskiiruse näitaja seda teha ei suuda.
Siiski saame välja tuua, et 29. juunist kuni
6. juulini 2021. a oli liiklejaid (sõidukid, jalakäijad, ratturid jne) kokku 61 316. Keskmine
liiklejate kiirus oli 16 km/h.

Mis on jagatud ruum?
Jagatud ruum (ingl shared space)
on liikluskorralduses suhteliselt uus
mõiste, millele on omane liiklejagruppide segregatsiooni puudumine ja
võrdse ruumikasutuse olemasolu liiklejagruppide vahel. Enamik tavapäraseid atribuute, mille funktsiooniks
on ruumi jagamine liikluses osalejate
vahel, eemaldatakse, liikluses osalejatele aga antakse vabadus oma liikumistrajektoori suhteliselt vabalt
valida. Kontseptsioonile on samuti
omane formaalsete reeglite (märgid,
märgistus jne) ja liikluse rahustamise meetmete puudumine ning linnakujunduslike elementide paljusus.
Allikas: Stratum OÜ uuring
Sõidukite kiirus muutus väiksemaks, kui 2021. a märtsis paigaldati elektroonilised kiiruse näitajad. FOTO: Valmar Voolaid

Suurem osa kiirusest
jääb 8–22 km/h vahele
Kui meelevaldselt peab võrdlema 2020. ja
2021. a andmeid, siis olukord on läinud tunduvalt paremaks. Saame aru, et sõidukiga on
raske hoida täpselt 10 km/h piirkiirust. Samas
näitavad andmed, et suurem osa liiklejate kiirustest jäävad 8–22 km/h vahemikku. Seega
on elektroonilisel näitajal suunurgad allapoole oleval pildil positiivne mõju. Loomulikult
on kiiremini sõitjaid, aga need arvud ei ole
enam nii suured.
Suvekuudel on suureks probleemiks kodanike isiklikud tõuke- ja jalgrattad, mis ei pea kinni kesklinna 10 km/h piirangust. Bolt tõukeratastele on ettevõtte poolt peale pandud kiirusepiirang ja nendega ei saa Kuressaare kesklinnas sõita kiiremini kui 10 km/h. Arusaadav, et sõidukijuhtides tekitab pahameelt, kui
kergliikleja ei pea kinni samadest reeglitest.
Siinkohal peaksid kõik kergliiklejad saama
aru, et ka neile kehtib Kuressaare kesklinna
alas kiirusepiirang.
Kindlasti on muutnud Aia tänava pikenduse ehitus Kuressaare kesklinna läbivate sõidukite arvu väiksemaks. Kahjuks ei ole meil
piisavalt andmeid, et välja tuua kindlaid arve
või protsente.

KOMMENTAAR
Ahto Aulik
Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

Liiklusõnnetusi on varasemaga võrreldes
kesklinnas vähem. 10 km/h piirang on tekitanud nii autojuhtides kui ka jalakäijates
vale arusaama, et jalakäijal on nimetatud alal
eesõigus. Sõidukite liikumise kiirus annab
küll jalakäijale rohkem võimalusi tee ületamiseks ajalises mõttes, kuid tegelikult on
siiski eesõigus autojuhil. Samuti tuleb Lossi
tänaval pöörata sõidukijuhtidel tähelepanu
sellele, et auto parkimisel tee äärde jäetakse ka jalakäijale piisav vahemaa liikumiseks,
s.o u 75 cm, et pargitud auto ja tänavaäärsete majade vahelt pääseks liikuma ka nt
lapsevankriga.
Matis Sikk
Kuressaare politseijaoskonna
vanemkorrakaitseametnik

Kindlasti on kesklinna liikluskorraldus saanud tänaseks inimestele omasemaks. Alguses

oli kisa-kära väga palju ja nõudmisi, et asjad
peaksid olema vanaviisi, aga inimene harjub
kõigega. Praegu ei kujuta vist keegi enam
ette, et kesklinna jagatud alalt liiguksid mootorsõidukid läbi sama kiirusega nagu varem.
Ka Torni–Tallinna ja Pargi–Lossi ristmikel,
kus liikluskorraldust muudeti, on autojuhtide
poolset kohmitsemist vähem ja ollakse pigem
juba harjunud, et eesõigusega liikumise järjekord on muutunud vastupidiseks varasemaga
võrreldes.
Vallavalitsust tuleb tunnustada, et nad on
teinud ära suure töö. Künnised ja liikumiskiirust näitavad tablood distsiplineerivad
sõidukijuhte. Renditavatele elektritõuksidele
on seatud kiiruspiirangud. Mootorsõidukite
parkimiskorraldus on muudetud selgemaks
kui alguses.
Jalakäijate ohutus on palju paremini tagatud, kui see oli vahetult rekonstrueerimise
järgselt. See on kindlasti ka minu kui politseiniku silmis kõige olulisem aspekt, et vähemkaitstud liiklejad tunneksid ennast sellel
ühisalal turvaliselt. Alati saab midagi veel ära
teha, aga samas tuleb ettevaatlik olla ülereguleerimisega, kuna see on jälle teine äärmus.
Usun, et Kuressaare kesklinnas toimivad asjad
juba päris hästi.

Miks sinu ettevõte peaks olema Visit Estonia veebilehel?

Puhkaeestis.ee ja visitestonia.com on suurim ja külastatavaim tasuta turismiveeb
Eestis. Seda riiklikku turismiveebi saab vaadata eesti
keeles aadressil puhkaeestis.
ee ja võõrkeeltes visitestonia.com. Andmebaasiga on
Kati Aus
liitunud üle 5300 turismietturismispetsialist tevõtte, mis pakuvad kokku
üle 10 000 erineva turismielamuse. Lisaks leiab veebilehelt olenevalt hooajast rohkem kui mitu tuhat üritust üle Eesti.
Seda veebilehte külastab aastas ligi 6 miljonit
külastajat.

Teenused tõlgitakse kuude keelde
Sinu ettevõtte pakutavad teenused ja tooted tõlgitakse sobivusel kuude keelde – inglise, soome, saksa, vene, läti ja rootsi keelde. Visit Estonia meeskonna eesmärk on reklaamida Eestit
kui kõige ägedamat sihtkohta, kuhu kindlasti
puhkama tulla. Selleks vajavad nad just sinu
ettevõtte pakutavaid põnevaid ja autentseid
turismiteenuseid. Eesti tutvustamine käib läbi
ajakirjanduse ja sotsiaalmeediakanalite, läbi
messide ja muude erinevate kontaktürituste.
Kogu lehel olev informatsioon on väga hästi
optimeeritud nii Google’ile kui ka teistele otsingumootoritele, et tooted ja teenused oleks
hõlpsasti internetist leitavad, kui otsida infot
eri otsingumootoritest. Lisaks saab sinu ette-

võtte juurde siduda populaarsed veebikeskkonnad Booking.com ja TripAdvisor.com. Muidugi saad lisada ka oma Facebooki ja Instagrami
konto.
Üle poole veebilehe külastustest tehakse mobiilist, mistõttu on veebileht 100% kohanduv
mobiilile. Veel avaneb mobiilis külastajatele
funktsionaalsus „Objektid minu lähedal“ (ingl
near me now), kus külastaja saab vaadata kõiki
objekte, mis asuvad lähiümbruses. Visit Saaremaa tõmbab visitestonia.com lehelt andmeid
www.visitsaaremaa.ee lehele.

Andmehalduse koolitus ettevõtjatele
Käesoleval aastal pakub Visit Saaremaa ettevõtjatele andmehalduse koolitust. Koolitusel
vaatame koos üle ettevõtte juba puhkaeestis.
ee lehel oleva info, Google Businessi profiili
ja muud sotsiaalmeediakanalid. Teeme koos
muudatusi ja tutvustame erinevaid võimalusi
ettevõtte paremini esiletõstmiseks.
Koolitused toimuvad iga kuu esimesel teisipäeval Kuressaare raekojas. Lisaks plaanime
teha koostööd ka teenuskeskustega, et korraldada koolitust erinevates piirkondades. Jätkuvalt on võimalik saada abi ka telefoni teel või
tulles kohale Saaremaa turismiinfokeskusesse.
Sinu puhkaeestis.ee abiline on Kati Aus, tel
453 3120, kati.aus@visitsaaremaa.ee.
Mida rohkem sinu ettevõtte informatsioon
internetist leitav on, seda paremini jõuad sa
potentsiaalsete klientideni.

Saare maakonnas on andmebaasi sisestatud kokku ligi 700 objekti. Neist erinevaid majutuskohti on ligi 300, aktiivse puhkuse pakkujaid 64 ja toitlustust pakkuvaid ettevõtteid 75.
TOP 5 SAAREMAA 2021 OBJEKTID
Omal käel autoga pereseiklus läbi Saaremaa
10 575 vaatamist
Panga Pank ja puhkekoht 8722 vaatamist
Küülikuküla 6486 vaatamist
Kaali meteoriidikraater 4877 vaatamist
Kuressaare loss 4437 vaatamist
Kokku Saare maakonnas: 403 100 vaatamist, sh
345 500 unikaalset vaatamist. Keskmiselt veedeti Saaremaa objektilehtedel 2 minutit ja 16
sekundit (ühtib enam-vähem Visit Estonia veebi üldise keskmisega 2 minutit ja 29 sekundit).
Siinkohal peab mainima, et statistika ei võimalda
objektide puhul vaadata „külastust“ (ehk sessiooni, neid oli 6,54 miljonit), vaid lehe vaatamisi
(neid oli kokku aasta peale 14,874 miljonit, seega moodustasid Saaremaa objektid sealt 2,71%).
TOP 5 MAJUTUS 2021
Päikese puhkemaja 3565
Pädaste mõis 2387
Ohessaare tuulik 1764
Maja Saaremaal puu otsas 1602
Soela rannamajad 1352

TOP 5 SÖÖGIKOHAD 2021
Tui koduresto 2019
Restoran Alexander 1368
Saaremaa Veski restoran 1012
Kuressaare Kuursaali restoran „Ku-Kuu“ 795
Sääre Paargu restoran 721
TOP 5 AKTIIVNE PUHKUS 2021
Tuhkana rand ja puhkekoht 3010
WOW elamuskeskus 2088
Kogupere elamuskeskus Thule Koda Kuressaares
1942
Leisi seiklusrada 1465
Asva Viikingiküla seikluspark 1348
Kui sul on tore majutus- või toitlustuskoht,
pakud huvitavat matka või hoopis põnevat töötuba, siis oled oodatud liituma puhkaeestis.ee/
visitestonia.com portaaliga.
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Liikumissarjadest
Saare maakonnas

J

uba kolmandat aastat korraldab Saaremaa Spordiliit liikumissarja „Tule terviserajale!“. Sarja eesmärk on kutsuda inimesi üksi, kaksi või
koos perega liikuma terviseradadele, mida on Saaremaal kokku üheksa. Kõiki üheksat rada läbinuid
ootab aasta lõpus auhind – terviseradade fännisärk.
Juba paari aastaga on osalejate arv kahekordistunud.
2021. aastal oli osalejaid u 250, neist 105 läbisid kõik
üheksa terviserada.
Kuna harrastusliikumise populaarsus terviseradadel suureneb, ootame rõõmuga ka firmasid seda sarja toetama. Tänavu 1. aprillist kuni
1. detsembrini jätkub liikumissari „Tule terviserajale!“ ning seda väikeste uuendustega. Info avaldame eelnevalt kodulehel www.saaresport.ee ja
ajalehtedes.

Maakonna tervisepäev

Ü

ks tore üritus on aprillis toimuv „Saare maakonna tervisepäev“, kui Saaremaa Spordiliit
kutsub kõiki, olenemata vanusest, liikuma
ja soovi korral ka oma tegevust jäädvustama. Olukorrast tingituna oli 2021. aastal üritus virtuaalne.
Eesmärk oli saada inimesi liikuma ja see õnnestus
suurepäraselt. Umbes 200 inimest jäädvustas oma
tegemisi, kes sportides, kes matkates, kes aiatöid
tehes või lastega õues mänge mängides. Andsime
ka kõigile kodus treenijatele võimaluse võimelda
videotreeningu vahendusel. Fitlife Kuressaare treener Marili Otstavel jäädvustas lihastreeningu kava,
mis oli võimetekohane kõigile.
2022. aasta „Saare maakonna tervisepäev“ toimub
7.–10. aprillil ning kutsume taas kõiki tervise- ja
matkaradadele, metsateedele ja mujale liikuma!

Pühapäev Spordiga

S

aaremaa Spordikooli kergejõustikuvõistluste sari Pühapäev Spordiga, kuhu on
oodatud kuni 11-aastased lapsed, toimus
2020/2021. aastal juba 13. hooaega. Vaatamata
COVID-viiruse leviku tõttu kehtestatud piirangutele õnnestus pidada kaks etappi neljast. Kokku
käis sportimis- ja võistlemisrõõme nautimas 63
last ja 10 ema-isa. Võisteldi kaugus- ja kõrgushüppes, 60 m jooksus ja palliviskes ning emad-isad
saapaviskes.
Kõi k o s a l e nu d p ois i d j a tü d r u ku d s ai d
Pühapäev Spordiga logoga šokolaadi ja diplomi ning iga vanuseklassi ala esikolmikut autasustati Pühapäev Spordiga medaliga. Parimatele
emadele-isadele oli auhinnaks diplom. Sarja lõppedes loositi kõikide osalejate vahel hulgaliselt
sportlikke auhindu. Oli tore sportlik pühapäev koos
perega.

Liikudes tervemaks

2021.

aastal oli Liikudes Tervemaks
sarja 14. hooaeg. Vaatamata
piirangutele toimus Saaremaa
Spordikooli tervisespordisarjas ühtekokku 31 etappi.
Osalejaid oli 2020. aastaga võrreldes rohkem, kokku
2240 osaluskorda. Väga palju oli ses “pika staažiga”
üritustesarjas osalejaid ja suur rõõm oli kohata hulgaliselt uusi huvilisi.
Liikudes Tervemaks peamiseks eesmärgiks on
kutsuda inimesi aastaringselt osa võtma erinevatest tervislikke eluviise ning liikumist propageerivatest üritustest ning suur osalejate arv on
taas tõestuseks, et huvi meie ürituste vastu jätkub. Oleme suutnud seega oma peamise eesmärgi
täita.
2022. aastal käivitub Liikudes Tervemaks sari 15.
hooaega! Ootame kõiki meie üritustel osalema. Tule
üksi, pere või sõpradega!
Kaie Järvelaid
Saaremaa Spordiliidu peasekretär
Ulvi Moks
Saaremaa Spordikooli treener

KÜLAVANEMAD
Valjala alevikuvanema valimine toimub 2. märtsil
kell 19 Valjala rahvamajas.

Kiige poste ja tugesid koorivad Kalvin Pärtel, Tõnu Noot, Kristjan Kaljuste ja
Kalmet Ligi. FOTOD: Argo Miller

Suur-Rahula. Ühe
küla/kiige lugu

S

uur-Rahula külas on olnud aastate
jooksul mitmeid koostegemisi. Pikema traditsiooni hulka kuuluvad kevadised koristustalgud. Andruse talu Tõnu
eestvedamisel on osaletud ka „Teeme ära“
üle-eestilistel talgupäevadel.
Ilma suurema kooskõlastamiseta toimub
iga-aastaselt ühine jaanipäeva tähistamine.
Lõkke juurde kaetakse laud aiasaadustega
Rautsi talust ning jahi- ja kalasaadustega
omadelt meestelt. Perenaistelt koogid ja
Õielt pillimäng. Jaanipäev möödub laulude
ja tantsudega ning Reinu peremehe muhedate meenutustega. Kuigi tegemiste ajal ei
tundunud need lood sugugi alati nii naljakad, oskab Kalmet kõik toimunu huumorivõtmesse panna. Ühistest pidudest ei ole
kõrvale jäänud ka soomlastest ja rootslastest suvilaomanikud. Hea sõna ja naeruga
meenutatakse kokku saades siiani meie oma
Eesti-Soome maamängu sangpommi tõstmises, kus õbluke Eestit esindanud Oti peremees Soome üle võidu sai.
Möödunud lähiaastate jooksul oleme ühiselt ja valla toel rajanud küla keskele lipuväljaku, mida kaunistavad oma ehitatud lillekastid ja lipumast. Samuti on küla keskele meie oma meeste poolt tahutud puidust
lauad ja toolid. Niisama möödaminnes ja

kiirelt sai ka uue põhja küla metallist prügikonteiner.
Küla kiigega on
sama lugu. Kui vana
kiik lihtsalt ära lagus, leiti, et seda
pole võimalik laste Kiik on valmis.
ohutust silmas pidades enam kauem
hoida. Ja ega keegi ei hakka kiike poest
ostma, kui külas meistrimehed olemas. Ise
peeti plaanid ja tehti projekt Saaremaa valla
külaelu arendamise meetmesse. Vallalt saime 860 eurot, millega tasuti traktori-tunnid
ja sepatööd ning osteti vundamendimaterjal
ja kinnitusvahendid. Omapoolne osalus oli
materjal ja töötunnid.
Uue kiige lugu algas metsast puude valimisega. Selleks, et kiik ikka vastu peaks,
ootasid Oti ja Mardi talu peremehed ära
just selle kõige õigema aja metsa minekuks,
puude langetamiseks ja koju toomiseks.
Edasi läks juba kiiremini, vana kiige lammutamine ja palkide koorimine käis ühiselt
talgu korras. Ikka noored mehed tegutsesid ja vanad õpetasid. Kiige võlli otsad telliti
naaberküla seppadelt ja kui uue kiige postid juba maasse said, oli tegemistel tõsine

hoog sees – vaata, et ei jõua
piltigi teha enne, kui kiik valmis, ning meie
meelest sai see väga uhke. Naised kiitmisega
kitsid ei ole.
Ees on ootamas veel prügikasti ala korrastus ning kiviaia ladumine ning kes teab
mis veel.
Küla nägu saab kõige paremini selgeks
läbi koostegemiste ja seal elavate inimeste
olemuse. Ühised ettevõtmised ei ole olnud
eesmärk omaette, vaid nii on lihtsalt juhtunud. Kui ikka külas on olemas tore pillimees
või -naine, siis peod lihtsalt toimuvad mõnusalt pillilugude saatel. Samuti, kui külasse
on elama kogunenud osavate kätega mehed,
siis ei jää ükski töö tegemata.
Oti Piret

SAAME TUTTAVAKS
Vallasekretär Aivar Rahno

Aivar on pärit
Viljandist, kuid üle 25
aasta töötas ta Vabariigi Valitsuse juures
Riigikantseleis – algul
riigisekretäri abi ja
nõunikuna ning seejärel üle 18 aasta istungiosakonna juhatajana.
„Selles ametis korraldasin valitsuse istungite ning kabinetinõupidamiste ettevalmistamist ja teenindamist, samuti olin pea
kümme aastat Vabariigi valimiskomisjoni
liige. Mu senistes töistes tegemistes on vallasekretäri tööga mõndagi sarnast,“ tunnistab
Aivar.
„Senine töö on olnud huvitav, kuid väga
pingeline ning arvan, et 25 aastaga on mul
Riigikantseleis kõik nähtud, tehtud ja kogetud. Uusi väljakutseid otsides osalesin
Saaremaa vallasekretäri ametikoha avalikul
konkursil ning kui osutusin selle võitjaks,
oli mu otsus Saaremaale tulla kindel. Paljude mu tuttavate jaoks oli see üllatav, sest
Saaremaaga mul isiklikke sidemeid ei ole.
Mulle meeldib siin aga väga ja siin elab mu
häid sõpru.“
Aivar ütleb, et Saaremaale tulla soovis ta
eelkõige mõnusa elukeskkonna pärast ja
sooviga osaleda siinse kogukonna tegemistes. „Olen pea kogu elu koorides laulnud ja
plaanin kindlasti liituda ka mõne Saaremaa
kooriga. Samuti on Saaremaal küllaga võimalusi mu teisteks meelistegevusteks – tervisespordiks, looduses uitamiseks ning kul-

tuurielust osa saamiseks.“
Aivar on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureusekraadidega nii avaliku halduse kui ka õigusteaduse erialal, lõpetamisel
on Euroopa õpingute magistriõpe. Samuti on ta õppinud mitmetes välisriikide
õppeprogrammides, sh pikemalt Ameerika
Ühendriikides ja Suurbritannias. „Õppinud
olen tegelikult oma elu jooksul pea kogu aeg
ning seetõttu olen ka juba Kuressaare ametikoolis väikelaevajuhtide koolitusel kirjas,“
ütleb ta. See koolitus oli seniste kolleegide
lahkumiskink Aivarile.
Saaremaa vallasekretäri ametisse astus
Aivar Rahno 14. veebruaril.

Sotsiaaltööspetsialist
Leini Kaal

Leini asus 4. veebruarist tööle projekti
„Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil”
sotsiaaltööspetsialisti
ametikohale.
Koordinatsioonimudeli eesmärk on
tervishoiu- ja hoolekandevaldkonna ning
nendega seotud valdkondade vahelise kommunikatsiooni, infovahetuse ja koostöö
arendamine. Täiendavaks eesmärgiks on
vähendada hooldusvajadusega abivajajate ja
nende lähedaste asjaajamistega seotud koor-

must ning pakkuda abivajadusega inimestele õigeaegset ja nende vajadustele vastavat
abi (loe ka lk 4 „Hoolduskoordinatsiooni
projekt jätkub ka tänavu“).
Kuressaarlane Leini Kaal on omandanud
kõrghariduse Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö
erialal ja tal on pikaaegne töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas. Lisaks on ta läbinud
tegevusjuhendaja kutseõppe Kuressaare
Ametikoolis.

Valjala rahvamaja juhataja
asendaja Mehis Peegel

Mehis töötab Valjala rahvamaja juhataja asendajana 1. veebruarist. Muhust pärit
Mehise emapoolsed juured on Valjalas, kus
ta on lapsest saadik suviti vanaema juures
olnud. Kolm aastat tagasi tuli ta Valjalga
päriseks ja asutas koos teiste aktiivsete inimestega Valjala noorte tehnikaklubi, mis on
tuntud ka kui Kiired Putukad.
„Rahvamaja juhatajaks otsustasin seepärast kandideerida, et ideid, mida siinkandis teha võiks, on väga palju. Oleme oma
klubi ja eelmiste rahvamaja juhatajatega
koostöö vormis palju asju välja mõelnud ja
ära teinud ning palju ideid jäi ka realiseerimata, mida nüüd üritan ellu viia,“ räägib
Mehis.
2. veebruarist töötab Orissaare muusikakooli direktori asendajana senine muusikakooli
õpetaja Merilin Nõu.
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Saarte Koostöökogu kuulutab välja LEADER taotlusvooru
INVESTEERINGUTEKS IMMATER IA A L SE S SE P ÕH I VA R AS SE , sh
DIGILAHENDUSTE SOETAMISEKS JA
ARENDAMISEKS.
Meetme eesmärk on tõsta ettevõtete tootva ja teenust osutava äritegevuse
efektiivsust ja kasvatada järjepidevat konkurentsivõimet.
Toetatavad on brändi arendus, patentide, litsentside ja kaubamärgi soetus, digilahenduste soetamine ja arendamine jms.
Toetuse taotleja saab olla Saare maakonnas tegutsev ettevõtte (VKE), mitte-

tulundusühing, sihtasutus või kohalik
omavalitsus.
Meetme eelarve on 295 585,82 €. Toetust saab taotleda 2000–8000 € ning maksimaalselt 60% investeeringu suurusest.
Taotluseid saab e-pria portaali kaudu
esitada:
01.03–07.03.2022 (I voor, hindamise
tähtaeg 31.03.2022)
01.04–07.04.2022 (II voor, hindamise
tähtaeg 30.04.2022)
01.05–07.05.2022 (III voor, hindamise
tähtaeg 31.05.2022).

Muudatused ühistranspordi sõiduplaanides
Vastavalt vallavalitsuse 1. veebruari ja
8. veebruari istungite korraldusele rakenduvad alates 1. märtsist muudatused maakonna bussiliinide sõiduplaanides:
Lõpetatakse maakonnaliinide nr
5103 (Kuressaare – Kallemäe – Laimjala – Pöide – Orissaare – Kuivastu) ja nr
5215 (Kuivastu sadam – Orissaare – Pöide – Laimjala – Kallemäe – Kuressaare) teenindamine, sest tegemist on Saare
maakonnas kõige väiksema täitumusega
liinidega (2021. aasta andmete järgi oli esmaspäeva hommikuti kell 5.35 Kuressaarest Kuivastusse väljunud liinil keskmiselt
kaks reisijat ning reede õhtuti kell 19.20
Kuivastu sadamast Kuressaarde väljunud
liinil keskmiselt neli reisijat).
Maakonnaliini nr 2202 (Kuressaare –
Kärla – Viidu – Lümanda – Viidu – Kuressaare) hommikune väljumine Kuressaarest muutub 10 minutit hilisemaks (kell
6.25 senise 6.15 asemel) ja jääb ära Kärlale sõit, sest selle järele pole pärast Sõmera
Kodu sulgemist enam vajadust.
Muutuvad maakonnaliinide nr
5104 (Kuressaare – Kõljala – Valjala –

Valjala kool – Lööne – Kõnnu – Reinu
– Valjala), nr 5107 (Kuressaare – Sakla –
Kungla – Valjala – Kõljala – Kuressaare),
nr 5114 (Valjala – Tõnija – Kaljuküla –
Valjala) ja nr 5115 (Valjala – Ariste – Kallemäe – Kungla – Turja – Siiksaare – Sakla
– Kangruselja – Kaali – Kuressaare) väljumiste ja saabumiste kellaajad talveperioodil, sest praegu ei jõua bussid graafikujärgsel ajal Valjala kooli peatusesse.
Liini nr 5104 saabumine Valjalga muutub 5 minutit hilisemaks (kell 16.10 senise
16.05 asemel), liinil nr 5107 korrigeeritakse Kuressaare ja Kallemäe vahelise lõigu
läbimise aega, nii et buss jõuaks kell 8.45
Valjala kooli peatusesse, ja saabumine Kuressaarde muutub 5 minutit varasemaks
(kell 9.20 senise 9.25 asemel), liini nr 5114
väljumine Valjalast muutub 7 minutit hilisemaks (kell 16.12 senise 16.05 asemel) ja
saabumine Valjalga 12 minutit hilisemaks
(kell 16.42 senise 16.30 asemel), liini nr
5115 väljumine Valjalast muutub 12 minutit hilisemaks (kell 16.42 senise 16.30
asemel) ja saabumine Kuressaarde 10 minutit hilisemaks (kell 17.50 senise 17.40

Meetme eesmärk, abikõlblikud investeeringud ja taotlemiseks vajalikud
dokumendid on kirjeldatud strateegia
meetmelehes meede 4 – COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemiseks
tegevuspiirkonnas ning kättesaadavad
kodulehel www.skk.ee.
Toetuse taotlemise huvi korral võtke meiega ühendust e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonidel 513 8767
(Terje); 5621 0102 (Sulvi). Vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse
taotlusdokumentide ettevalmistamisel.

asemel).
Linnaliini nr 4 sõiduplaanis ei ole kolmel hommikusel väljumisel Pähklimetsa ja Kalmistu peatuse läbimist (seni oli
buss Kalmistu peatuses kell 8.19, 9.19 ja
10.19), sest nendel kellaaegadel ei ole olnud nimetatud peatustesse reisijaid.
Maakonnaliin nr 2211 (Lümanda –
Riksu – Koimla – Sake – Ütsa – Lümanda) väljub kooliperioodil Lümandast esmaspäevast neljapäevani kell 16.40, ära
jääb reedene väljumine.
Maakonnaliin nr 2217 (Lümanda –
Kihelkonna – Lümanda – Karala – Atla –
Karala – Lümanda) väljub talveperioodil
Lümandast esmaspäevast neljapäevani
kell 15.40 (marsruut Lümanda – Kihelkonna – Viki 2 – Kihelkonna – Lümanda
– Karala – Heiduma – Atla – Karala – Lümanda) ja reedeti kell 13.00 (marsruut
Lümanda – Kotlandi – Koimla – Lümanda
– Kihelkonna – Viki 2 – Kihelkonna – Lümanda – Karala – Heiduma – Atla – Karala – Lümanda).

Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:
Jurist (tähtaeg: 28.02)
Lastekaitseteenistuse juhataja (tähtaeg: 04.03)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819
Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Kohviku perenaine, puhastusteenindaja Saaremaa Spordikoolis
(tähtaeg: 28.02)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Saaremaa Vallavalitsus

Vald ootab ettepanekuid Saare maakonna
kestliku turismi arengustrateegia eelnõusse

Muutusid Kihelkonna
postipunkti lahtiolekuajad

Saaremaa Vallavalitsuse 8. veebruari 2022. a istungil kiideti
heaks ja suunati avalikustamisele Saare maakonna kestliku turismi arengustrateegia 2022–2030 eelnõu.
Arengustrateegias esitatakse ülevaade Saare maakonna turismi hetkeseisust, visioon aastaks 2030 ning arengu kavandamise
aluseks olevad tegevuspõhimõtted, strateegilised arengusuunad
ja eesmärgid. Strateegia peaeesmärk on tagada Saare maakonna
konkurentsivõime ja atraktiivsus turismisihtkohana läbi jätkusuutliku sihtkoha arendamise, eristumise, digitaliseerumise ja
külastaja vajadustele vastavate uuenduslike turismitoodete ja
-teenuste väljaarendamise.
Avalikustamine toimub Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valdade
veebilehtedel 25. veebruarini 2022. Ettepanekuid saab esitada
avalikustamise kestel kuni 25. veebruari kella 17.00-ni kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või aadressil Tallinna 10, Kuressaare. Arengustrateegia avalikud arutelud, millega saab liituda nii kohapeal
kui veebis, toimuvad
16.02 kell 10–12 Muhus Hellamaa külakeskuses,
17.02 kell 14–16 Kuressaares Saaremaa vallavalitsuse Marientali
tee 27 hoones,
18.02 kell 14–16 Ruhnu rahvamajas.
Lisainfo ja veebikoosolekute lingid: www.bit.ly/turismistrateegia

Kihelkonna teenuskeskuses asuv postipunkt on avatud
E kell 8.30–16.30, K kell 8.30–18.00, R kell 8.30–15.00.
Lisainfo pakiautomaatide ja postiasutuste asukohtade ning
lahtiolekuaegade kohta Omniva kodulehel www.omniva.ee/
era/kaart.

Esitagem Kuressaare linna teenetemärgi kandidaate
Kuressaare linna teenetemärk antakse Kuressaare linna rahvastikuregistri järgsele elanikule Kuressaare linnale osutatud
väljapaistvate teenete eest. Igal aastal võib anda kuni kaks teenetemärki.
Ettepanek teenetemärgi andmiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks kas kirjalikult Lossi tn 1, Kuressaare
või e-kirjaga aadressil raekoda@saaremaavald.ee.
Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene
kirjeldust. Teenetemärgi andmise otsustab volikogu linnakodaniku komisjon.
Tunnustused antakse üle Kuressaare linnale linnaõiguste andmise päevale pühendatud pidulikul üritusel.
Saaremaa Vallavalitsus

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste Rahvamaja
23. veebruaril kl 18.30 EV aastapäeva kontsert-aktus. Ter vitused ja sõnavõtud. Kaarma kandi inimese väljakuulutamine, Margus Vaheri kontsert ,
etteasted lauljatelt ja tantsijatelt. Kohvilaud.
Tasuta.
Nasva klubi
23. veebruaril kl 18 Sini-Must-Valge Eesti
pidu. Tähistame 1. veebruaril alanud vesitiigri aastat. Ansambel Sada ja Seened,
Taritu meesansambel, Miili ja Juuli puhuvad
külajuttu! Show-tantsutrupp Frenzy. Pilet
10 €.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
24. veebruaril EV aastapäeva tähistamine.
Kl 10.30 Vabadussõjas langenute mälestamine kalmistul, kl 11 muusikaline palvus
kirikus, kl 12 pidupäeva tähistamine rahvamajas. Arvesta kehtivate piirangutega, info
tel 452 51 83.
27. veebruaril kl 19 kontsert - Kalle
Sepp ja Mikk Tammepõld «Õhtuvarjud».
Piletid eelmüügis www.piletitasku.ee/et/
event/1399 ja rahvamajas (helista palun
ette tel 452 51 83).
6. mär tsil kl 17 Viljandi Seasaare
Teatri etendus *R A AMID*. Pilet 7 €

müügil enne etenduse algust kohapeal.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
22. veebruaril kl 19 Vana Baskini Teater
„Lumeroos“. Piletite eelmüük Piletilevis ja
Piletimaailmas ning tööpäeviti kell 10–14
rahvamajas.
24. veebruaril EV 104: kl 7.41 lipu heiskamine, hommikukohv, dokumentaalfilm
„Minu Eestimaa”. Kl 11 kontsert-aktus, kus
antakse üle Kärla piirkonna tunnustused.
27. veebruaril kl 14 mängufilm „Soo”.
LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
18. veebruaril kl 19 mängufilm „Soo“.
24. veebruaril kl 7.32 EV 104 aastapäeva
pidulik lipuheiskamine Laimjala mõisa ees.
Tublide tunnustamine, kontsert, kohv-tort
kõikidele.
LEISI
Pärsama rahvamaja
24. veebruaril kl 15 EV aastapäeva pidulik
tähistamine. Tervituskõned, kohalike laste
esinemine, Karja kihelkonna Aasta tegu ja
Aastate Tegijate nominentide tunnustamine,
Kairit&Toomas Duo kontsert, pidupäevatort.
LÜMANDA

Lümanda Rahvamaja
24. veebruaril kl 14 EV aastapäeva
kontsert-aktus. Lümanda piirkonna tegijate tunnustamine. Laulab Saaremaa
meeskoor.
Taritu rahvamaja
4. märtsil kl 15 Anne-Mai Tevahi luulekogust inspireeritud luulelavastus „Ma hingan su armastust”. Koos muusika ja luulega
viiakse vaatajad rännakule läbi nelja aastaaja.
See on teekond läbi elu, armastuse, igatsuse
ja looduse, mille keskmeks on ja jääb alati
inimene.
MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
23. veebruaril kl 14 EV aastapäeva pidulik
tähistamine.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
22. veebruaril kl 19 EV 104 kontsertaktus. Parimate tunnustamine, meeleolu
loovad rahvatantsijad ja kanneldajad, sünnipäevakontserdi annavad sopran Kädy Plaas,
tenor Mati Turi ja klaveril Martti Raide.
22. veebruaril kl 10 –14 doonoripäev.
25. veebruaril kl 18 kontsert Siret Sui
(flööt), Kairit Levit (klaver), Kati Meibaum
(viiul).
1. märtsil kl 19 kinoõhtu „Soo“.

PIHTLA
Sandla Rahvamaja
24. veebruaril kl 14 EV 104 Pühas: pärgade asetamise tseremoonia vabadussõja mälestuskivi juures. Osalevad Kaitseliidu noorteorganisatsiooni «Noored Kotkad» liikmed. Kl 14.30 pidulik koosviibimine Püha koguduse majas, muusikalised
etteasted.
Rahvamajas käsitööesemete näitus-müük.
Näitus „Läbi aja! Saarlased laulu- ja tantsupidudel”. Näitused avatud E-N 10-15 ja
rahvamaja lahtiolekuajal!
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
21. veebruaril kl 19 Vana Baskini Teater
„Lumeroos“. Pilet 20/22 €. Broneerimine tel
524 6612.
23. veebruaril kl 18 EV 104. sünnipäeva
tähistamine. Esinevad Tornimäe Põhikooli
õpilased ja Tornimäe rahvamaja ringid. Kuulutakse välja Pöide piirkonna aasta tegija ja
tegu ning Tornimäe rahvamaja sõber. Väike
kohvilaud.
SALME
Salme rahvamaja
21. veebruaril kl 11.15 Kuressaare Teatri lasteetendus „Kes on Punamütsike?“ ja kl
19  Kuressaare Teatri etendus „Lea“.
24. veebruaril kl 12.30 EV aastapäeva

kontsert-aktus „Eesti muld ja Eesti süda“.
Kontsert Urmas Alenderi lauludest, esitab
Margus Vaher. Kuulutatakse välja „Salme tegija 2021“. Tervituseks saab sõna abivallavanem Koit Voojärv.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
Saalis käsitööseltsi Lapimoorid lapitööde
näitus. Avatud ürituste vahelisel ajal 16.
märtsini.
I korrusel Ungari kunstniku Kata Bereczki
maalinäitus „Elu teekond“. Avatud 14. märtsini.
Kuressaare teater
18. veebruaril kl 11 konverents „Smuuli
uuestilugemine“.
19. veebruaril kl 19 esietendus „Lea“.
20. veebruaril kl 12 lasteetendus „Sipsik“.
23. veebruaril kl 19 Vana Baskini Teater
„Lumeroos“.
25. veebruaril kl 19 etendus „Lea“.
SPORT
Kuressaare tervisepark
24. veebruaril kl 11–14 Kuressaare tervisepargi päev. Kogume kilomeetreid ja vaatame, kas saame üheskoos tiiru ümber maakera. Liikudes tervemaks! Lisainfo: www.
saaremaaspordikool.ee
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TRÜKIARV:
14 050

Saaremaa Teataja

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
MK Meedia OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

17. veebruar 2022

VALLAVALITSUSE INFOTELEFON: 452 5000.
REKLAAMI TELLIMINE: reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

