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Tunnustuse pälvinud haridustöötajad koos valla esindajatega (pildil vasakult): Inge Jalakas, Laine Lehto, Kristina Tiitson, Arne Loorpuu, volikogu esimees Jaanus Tamkivi, Indrek Peil, haridusnõunik Meelis Kaubi, Ivo Visak, Kadri Rand,
Margit Mägi, Eveli Kallas, Margot Ansper, Riina Rander, konverentsi juhataja Urmas Vaino ning haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel. FOTO: Gert Lutter

Tänati Saare maakonna hariduspärle

S

aare maakonna hariduskonverentsil, mis peeti
25. augustil Triigi Filharmoonias, tunnustati parimaid
haridustöötajaid.
Maailm meie ümber on pidevas muutumises. Kindel saab
aga olla selles, et Saaremaa pühendunud haridustöötajad teevad suurepärast tööd, mis väärib
märkamist ja tunnustamist iga
päev, aga ka kord aastas riiklikul
tasemel. Silmapaistvad õpetajad
ja teised haridustöötajad on eeskujuks ning loovad ja suunavad
iga õppija arengut.
Saare maakonnas esitati
2022. aasta õpetajate nominente
kokku 55, kokku üheteistkümnes kategoorias 15 haridusasutusest.
Aasta lasteaiaõpetaja on
Riina Rander Kuressaare Pargi
lasteaiast. Ta on ka hingelt õpetaja, kellele lastega tegelemine
on ühtaegu töö, kirg ja hobi.
Kõige rohkem iseloomustab teda hoolivus, tähelepanelikkus,
loovus ja enese jagamise oskus.
Aasta lasteaiaõpetaja nominendid olid veel Merike Jaaska
Kuressaare Pargi lasteaiast ning
Rita Tiirik, Sirje Juhkam ja Mersi Saar Kärla lasteaiast.
Aasta klassiõpetaja on Margit Mägi Kuressaare Hariduse
koolist. Ta on rõõmsameelne,
positiivne ja veidi ka range. Ta
on andnud lastele usu iseendasse ja seetõttu on ka õpitulemused head.
Nominendid olid veel Anneli
Saarela Lümanda põhikoolist,
Brita Pärtel Luce koolist, Kaisi
Õispuu, Marika Tiikmann ja
Merlin Vares Kuressaare Hariduse koolist, Raina Tiidovee,
Reet Lasn ja Virge Lember Kuressaare Nooruse koolist ning

Siiri Vaht Orissaare gümnaasiumist.
Aasta klassijuhataja on Indrek Peil Saaremaa gümnaasiumist. Õpilased kirjeldavad teda
nii: „Ta peab alati väga oluliseks
õpilastevahelist head läbisaamist. Tundides keerulist teemat
selgitades toob ta näiteid päriselust, mis aitab meil teemast
reaalselt aru saada ja asja lihtsamini mõista.“
Nominendid olid veel Diana
Õun, Koit Simso ja Merle Rekaya Saaremaa gümnaasiumist
ning Ülle Räim Kuressaare
Nooruse koolist.
Aasta põhikooli aineõpetaja
on Kristina Tiitson Lümanda
põhikoolist. Õpilaste iseloomustuse järgi on ta lahke, tark,
heatahtliku häälega ja mõtleb
huvitavaid asju välja. Ta loob
klassis hea tööõhkkonna, olles nõudlik ja järjekindel, tema
tundidesse minnakse positiivse
ootusega; ta kasutab erinevaid
metoodikaid ja töövahendeid, et
hoida õpihuvi.
Nominendid olid veel Grete
Pihl, Kersti Kirs ja Maarja Vahter Kuressaare Nooruse koolist,
Gätlin Juhken Ruhnu põhikoolist, John Kaju Luce koolist,
Kristiina Lindmets Kahtla lasteaed-põhikoolist, Meeli Stankevitš Leisi koolist ning Karin
Saare Kuressaare Hariduse koolist.
Aasta gümnaasiumiõpetaja on Laine Lehto Saaremaa
gümnaasiumist – õpetaja, kes
oskab oma imelise erilise hingega pugeda õpilastele sügavale
südamesse ning muuta nad seeläbi ühe meeldiva tegevuse kaudu paremateks inimesteks. See
meeldiv tegevus on laulmine. Ta
on noortega töötades alati ees-

kujuks oma positiivse eluhoiakuga.
Nominendid olid veel Olle
Arak, Piret Tänav ja Ülle Kreos –
kõik Saaremaa gümnaasiumist.
Aasta huvialaõpetaja on
Arne Loorpuu Saaremaa gümnaasiumist. Lisaks inspireerivale õpetajaametile on ta seisnud
aastaid õpilaste hobitegevuse
eest. Tema positiivsuse, hoolivuse ja tunnustava noorte juhtimise on esile tõstnud õpilased, kes
osalevad tema huviringides.
Nominendid olid veel Karlis Saar Orissaare/Kuressaare
muusikakoolist, Marit Tarkin
Saaremaa gümnaasiumist ning
Olle Arak ja Pilvi Karu Kuressaare Nooruse koolist.
Aasta kutseõpetaja on Kadri
Rand Kuressaare ametikoolist.
Ta on õpetaja ja „super-hüper“
rühmajuhendaja, sest ta on elurõõmus, hoolib õpilastest ja arvestab nendega ning innustab
kogu kooliperet. Rühmajuhendajana kaasab ta õpilase arendamiseks vajaduse korral nii
juhtõpetaja, sotsiaalpedagoogi,
kooliõe, aineõpetaja kui ka lapsevanemad.
Aasta kutseõpetaja nominente oli kaks, lisaks Kadri Rannale
veel Kätlin Poopuu, samuti Kuressaare ametikoolist.
Aasta tugispetsialist on Eveli Kallas Saaremaa gümnaasiumist. Eveli Kallas on koolis välja
arendanud toimiva tugisüsteemi, pannes esikohale õpilaste
individuaalse arengu toetamise vajadust ja kaasava hariduse
põhimõtteid. Ta peab oluliseks
õpilaste arvamust ning selle
uurimiseks on tema algatusel
korraldatud küsitlusi, näiteks
koolikiusamise teemal.
Nominendid olid veel Airika

Pening Saaremaa toetava hariduse keskusest ja Marii Kõrgesaar Saaremaa gümnaasiumist.
Aasta õppeasutuse juht on
Ivo Visak Saaremaa gümnaasiumist. Ta on koosdisainer ja
mentor, väitleja ja IT-mees, kõnemees ja remondimees, eestvedaja ja meeskonnamängija,
kes innustab oma inimesi selge
visiooniga (vajadusel karmilt ja
vajadusel huumoriga).
Üks õpilane on öelnud tema
kohta järgmist: „Sihikindel ja
noortepärane koolijuht, kes oskab käituda olukorra vajadustest lähtuvalt, on õpilastele hea
tugiisik ja inspireeriv eeskuju.“
Nominendid olid veel Anne
Keerberg Kuressaare Nooruse
koolist ja Arti Allmägi Kuressaare Hariduse koolist.
Aasta haridustegu on Orissaare gümnaasiumi kui kaasava kooli eeskujulikule tasemele
viimine (koordinaator Margot
Ansper).

Aasta haridustegu on tegu,
mida hinnati õpilaste toetamisel
eeskujulikuks.
Haridusteo koordinaator
Margot Ansper on innovaatiline, ta kasutab uuenduslikke õppemeetodeid ja vahendeid. Oma
rahulikul ja professionaalsel
moel ta juhib ning viib läbi õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid
kaasavaid kokkusaamisi ning
arutelusid, et leida igale õpilasele
just talle sobiv probleemi lahendus.
Aasta haridusteo nominendid olid veel Kuressaare ametikooli ja Saaremaa gümnaasiumi
ühine projektõppe kursus, kõnekoosolek (Kuressaare ametikool, Saaremaa gümnaasium),
murdekeelsed klassinimetused
Saaremaa gümnaasiumis, Saare
maakonna kõnevõistlus (Saaremaa gümnaasium), Saaremaa
gümnaasium on „Hea kooli teerajaja“, „Öö loeb“ (Kuressaare
Nooruse kool) ning Saaremaa

HARIDUSKONVERENTS OLI EDUKAS
Triigi Filharmoonia kohana, inspireerivad ettekanded ja saalitäis
särasilmseid osalejaid andsid kokku terviku, mida on raske sõnadesse
panna. Seda pidi lihtsalt ise kogema.
Enim mõtteainet andis kindlasti Signe Ventseli ettekanne „Õpetaja
kui oma kooli brändisaadik ja muutuste elluviija“. Sealt kõlama jäänud
mõtted mitte ainult ei ole olulised ettevõtluses, kus brändimine on
laiemalt levinud, vaid ka hariduses ja üksikisikule. Kui tihti me tegelikult küsime endalt: miks me teeme seda tööd, mida me teeme? Mis
on see, mis paneb me silmad särama? Milline on meie väärtuspakkumine?
Mõtiskleda sai ka rohepöördega seotud mõistete üle, viiside üle,
kuidas seatud rohe-eesmärke saavutada ja kuidas õpetajad koolis
kõige sellega seotud on. Elevust tekitas vaade tuleviku töökohtadele.
Korraldusmeeskond tänab kõiki esinejaid ja osalejaid. Täname ka
ASi Saaremaa Piimatööstus, OÜd Saaremaa Lihatööstus, OÜd Saaremaa DeliFood ja OÜd Öun Drinks panuse eest meenekottidesse.
Vt ka https://hariduskonverents.saaremaavald.ee.

Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist

gümnaasiumi kogukonnapraktika.
Aasta hariduse sõber on Inge Jalakas Kuressaare Nooruse
koolist. Inge Jalakas on pikkade
aastate vältel teinud väga suurt
ja süsteemset tööd, et pakkuda
nii oma kooli õpilastele kui ka
teistele maakonna noortele mitmekülgset huvitegevust, tehes
selleks ka tihedat koostööd kogukonnaga.
Nominendid olid veel Anton Teras (Kuressaare Hariduse
kooli ja Saaremaa gümnaasiumi
hoolekogu esimees) ning Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja
noorsootööosakond.
Kõik aasta õpetaja laureaadid saavad kutse ka üleriigilisele
aasta õpetaja galale.
Haridus- ja teadusministeeriumi tänukirja kauaaegse töö eest pälvisid pikaajalise
tulemusliku töö ja kauaaegse
haridusasutuste juhtimise eest
Kuressaare Nooruse kooli (endine Kuressaare gümnaasium)
direktor Toomas Takkis (kel
täitus 35 aastat koolijuhina) ja
Aste põhikooli direktor Ulvi
Valge (kel täitus 25 aastat koolijuhina).
Äramärkimist väärisid ja
Saaremaa valla tänu pälvisid
veel: Raili Nõgu – 15 aastat direktorina Tornimäe põhikoolis,
Riina Saar – 15 aastat direktorina Pihtla koolis ja Kuressaare
Pargi lasteaias, Helin Vinter –
15 aastat direktorina Kuressaare
Ida-Niidu lasteaias, Kaire Kiil –
kümme aastat direktorina Saaremaa toetava hariduse keskuses (endine Kallemäe kool) ning
Kai Jürlau – viis aastat direktorina Kuressaare Pargi lasteaias.
Meelis Kaubi
haridusnõunik
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VALLAVOLIKOGU
26. AUGUSTI VOLIKOGU ISTUNGIL

Infotunnis andis abivallavanem Liis
Lepik ülevaate Saare maakonna
arengustrateegia ning tervise- ja
heaoluprofiili koostamisest. Kuressaare Laurentiuse kiriku koguduse
õpetaja Anti Toplaan tegi ülevaate
kiriku ja koguduse 500. aastapäevast.
Istungil vallavolikogu:

• Valis salajasel hääletusel Saaremaa vallavanemaks Mikk Tuisu 17
häälega. Hääletamisel osales 28
volikogu liiget.
• Kinnitas vallavalitsuse liikmete
arvuks viis, sh vallavanem ja neli
abivallavanemat.
• Kinnitas vallavalitsuse liikmeteks
abivallavanematena Koit Voojärve,
Maire Kääridi, Liis Lepiku ja Kaarel
Tangu.
• Kehtestas Saaremaa valla uue
jäätmehoolduseeskirja, mis reguleerib jäätmehoolduse korraldust
valla territooriumil eesmärgiga säilitada puhas ning tervislik elu- ja
looduskeskkond, vältida jäätmeteket ja edendada ringmajandust
ning vähendada tekkinud jäätmetest keskkonnale tulenevat koormust.
• Lõpetas Pihtla piirkonnas Kailuka
külas Rassi, Põõsa, Võpsiku, Sambla
ja Sambliku maaüksuse detailplaneeringu koostamise.
• Tunnistas kehtetuks Pihtla piirkonna Nässuma küla Rannavälja
detailplaneeringu.
• Kehtestas Leisi piirkonnas Laugu
külas Angervaksa detailplaneeringu.
• Tunnistas osaliselt kehtetuks
Leisi piirkonnas Jõiste küla Tutku
detailplaneeringu Ranniku katastriüksuse osas.
• Tunnistas osaliselt kehtetuks
Kuressaare linnas Tallinna tn 82
detailplaneeringu Tallinna tn 82b
krundi osas.
• Algatas Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 22 detailplaneeringu ja
jättis algatamata selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.
• Tunnistas osaliselt kehtetuks
Kihelkonna piirkonna Abaja küla
Abaja puhkeküla detailplaneeringu
Vilsandi rahvuspargis asuvate Abaja-Loojangu, Abaja-Õhtu, AbajaHommiku ja Abaja-Ao katastriüksuse osas.
• Tunnistas kehtetuks Kihelkonna
vallavolikogu 8. veebruari 2008
otsusega nr 4 kehtestatud Pidula
küla Nõgupõllu detailplaneeringu.
• Algatas Kihelkonna piirkonnas
Rootsikülas Papissaare sadama detailplaneeringu ja jättis algatamata
selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise.
• Algatas Mustjala piirkonnas
Liivaranna külas Liiva detailplaneeringu ja jättis algatamata selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise.
• Tunnistas osaliselt kehtetuks
Kaarma vallavolikogu 28. veebruari
2007 otsusega nr 28 kehtestatud
Muratsi küla Kalde detailplaneeringu Kalde tee 7 katastriüksust puudutavas osas.
• Muutis vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu:
arvas komisjonist välja Gilleke
Kopamehe ning kinnitas komisjoni
liikmeks Rauno Rahneli ning tema
asendusliikmeks Margus Lepiku.
Ardo Vahteri asemel kinnitati Raivo Paasma asendusliikmeks Marti
Kink.
• Muutis vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosseisu: arvas komisjonist välja Anti Kukkela
asendusliikme Ardo Vahteri ja kinnitas uueks asendusliikmeks Sergei
Latkini.

Andrus Lulla
volikogu nõunik
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DETAILPLANEERINGUD
KALLASTE KÜLA VESKITIIGI
DETAILPLANEERINGU
LÕPETAMINE

Kallaste küla Veskitiigi detailplaneeringu (DP) koostamine
lõpetati Saaremaa vallavalitsuse
16.08.2022 korraldusega
nr 2-3/1329. DP algatati Kihelkonna vallavalitsuse 31.07.2014
korraldusega nr 116. DP ala
hõlmab Veskitiigi katastriüksust
(30101:004:0287). DP eesmärk
oli Veskitiigi maaüksusel puhkekeskuse edasiarendamine: vana
köögi- ja grilliploki lammutamine ja uue suveköögi ehitamine,
peahoone ja parkla ehitamine,
olemasolevate kalabasseinide
rekonstrueerimine ja kohandamine nn kalapargiks, tünnisauna
ehitus, karavaniparkla ehitus,
lisakämpingute paigaldamine, tiigi
puhastamine ja süvendamine,
põhjareljeefi kividega täiendamine
ja looduskauniks kujundamine
eesmärgiga rajada nn kalapark
proovisukeldumise võimalusega
koos taristute ja rajatiste rajamise
võimaluse välja selgitamisega.
DPd ei ole vallale teadaolevalt
koostama asutud.
Eelnevast tulenedes tegi vallavalitsus katastriüksuse omanikule ettepaneku DP koostamine
lõpetada, millele anti nõusolek.
DP koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda
valla kodulehel aadressil www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
RUHVE KÜLA
PIHLAKA JA VAHIELU
DETAILPLANEERINGU
LÕPETAMINE
Ruhve küla Pihlaka ja Vahielu detailplaneeringu (DP) koostamine
lõpetati Saaremaa vallavalitsuse
16.08.2022 korraldusega nr
2-3/1328. DP ala hõlmab Pihlaka (38601:004:0513) ja Vahielu
(38601:004:0512) katastriüksust. DP eesmärk on maaüksuste
jagamine, sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine.
DPd ei ole vallale teadaolevalt
koostama asutud. Eelneva põhjal
tegi vallavalitsus katastriüksuse omanikule ettepaneku DP
koostamine lõpetada, millele anti
nõusolek.
DP koostamise lõpetamise
otsusega on võimalik tutvuda
valla kodulehel aadressil www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
SÄÄRE KÜLA MÄNNITUKA
DETAILPLANEERINGU AVALIK
VÄLJAPANEK
Planeerimisseaduse § 135 lg 6
ja § 136 lg 3 kohaselt teatame, et Saaremaa vallavalitsuse
16.08.2022 korraldusega
nr 2-3/1330 võeti vastu ja
saadeti avalikule väljapanekule
Sääre küla Männituka detailplaneering (80701:003:0739, ala
suurus u 2,6 ha). DP eesmärk
on majutushoone (peahoone) ja
kolme kõrvalhoone ehitamine.
DP on kooskõlas kehtiva Torgu
valla ranna-alade osaüldplaneeringuga.

DPga uusi krunte ei moodustata. Krundile on kavandatud peahoone, kolm kõrvalhoonet (kunstistuudiod ja hooned, kus asuvad
tualettruumid, dušid jt abiruumid)
ja mänguväljakute ala, katastriüksuse sihtotstarve on ärimaa ja
maatulundusmaa. Krundile on kavandatud kaks eraldi hoonestusala, maksimaalne ehitisalune pind
on 900 m2, hoone lubatud kõrgus
on 9 m ja abihoonetel 5 m. Lisaks
võib mõlemale hoonestatavale
alale rajada kaks kuni 20-ruutmeetrist hoonet.
Juurdepääsuks on kavandatud
uus mahasõit Läätsa-JämajaSääre-Mäebe teelt. Projekteerimisel tuleb arvestada, et ranna
piiranguvööndis tuleb krundil
oleva kõrghaljastuse (v.a võsa)
pindalast säilitada vähemalt 80%.
Keelatud on lageraie. Elektrivarustus tagatakse piirkonna alajaamast. Veevarustus lahendatakse
puurkaevuga, kanalisatsioon on
võimalik lahendada oma puhasti,
reovee kogumismahuti või kahesüsteemse reovee kohtkäitluse
kasutamisega.
DP avalik väljapanek toimub 15.–28.09.2022. DP
materjalidega on võimalik tutvuda
valla kodulehel aadressil www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/vastuvoetud ja paberil Saaremaa vallamaja (Tallinna
tn 10, Kuressaare) III korruse
kabinetis 308 (kontaktisik Piret
Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093).
DP avaliku väljapaneku ajal
on igal isikul õigus avaldada DP
lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada
kirjalikult Saaremaa vallavalitsuse
nimele e-postiga aadressil vald@
saaremaavald.ee või paberil.
DP avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu
toimub 05.10.2022 kell 16
Saaremaa vallamaja (Tallinna
tn 10, Kuressare) II korruse
suures saalis. Avalikul arutelul
arutatakse avaliku väljapaneku
kestel esitatud kirjalikke arvamusi
ja valla seisukohti nende kohta.
LIIVARANNA KÜLAS LIIVA
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Saaremaa vallavolikogu
26.08.2022 otsusega nr 1-3/73
algatati Liivaranna külas Liiva
detailplaneering (DP) ja jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH).
DP ala hõlmab u 1 ha suurust osa
Liiva katastriüksusest tunnusega
71401:001:2740. DP eesmärk
on ehitusõiguse määramine elamu
ja abihoonete ehitamiseks ning
krundi minimaalsuuruse vähendamine.
Kehtiva Mustjala valla külade
üldplaneeringu seletuskirja p 2.2
kohaselt määratakse DP kohustus elamutele, mida kavandatakse
ranna piiranguvööndisse ulatuvatele maaüksustele. Liiva katastriüksus ulatub osaliselt ranna
piiranguvööndisse, mistõttu algatatakse DP planeerimisseaduse §
125 lg 2 alusel. Planeeritav krunt

on u 1 ha suurune, mistõttu tehakse DPga ettepanek vähendada üldplaneeringuga sätestatud
krundi minimaalsuurust. Eeltoodust tulenevalt on DP üldplaneeringut muutev planeerimisseaduse § 142 lg 1 p 2 alusel.
DP algatamise ajaks kogutud info põhjal ei ole vaja DP
koostamise käigus teha eraldi
lisauuringuid. DP KSH jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald
on koostatud eelhinnangu põhjal
seisukohal, et DPga kavandatava
tegevuse elluviimisega ei kaasne
eeldatavalt olulist negatiivset
keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osalised:
• DP koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa vallavolikogu
(Tallinna 2, Kuressaare linn, raekoda@saaremaavald.ee,
tel 452 5002);
• DP koostamise korraldaja on
Saaremaa vallavalitsus (kontaktisik
Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094);
• DP koostaja on Adelais Projekt
OÜ (Tallinna tn 16, Kuressaare
linn, andres@projektum.ee).
DP koostamise algatamise ja
KSH algatamata jätmise otsusega
on võimalik tutvuda tööpäeviti
Saaremaa vallamajas (Tallinna
tn 10, Kuressaare) ruumis 308.
Elektroonselt on DP algatamisega
seotud materjalidega võimalik
tutvuda www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/algatatud.
LAUGU KÜLAS ANGERVAKSA
DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Saaremaa vallavolikogu
26.08.2022 otsusega
nr 1-3/66 kehtestati Laugu külas
Angervaksa detailplaneering (DP).
DP ala hõlmab Angervaksa katastriüksust (40301:003:0444).
DP eesmärk on ehitusõiguse
ja arhitektuursete tingimuste
määramine elamu ja abihoonete
rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, liikluskorralduse
põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste
asukoha määramine, hoonestuse
ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga
kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide
ulatuse määramine.
DPga planeeritakse olemasolevale elamumaa sihtotstarbega
katastriüksusele ehitusõigus kuni
kolme hoone rajamiseks (üks elamu + kaks kõrvalhoonet, sh kaks
olemasolevat ebaseaduslikult
rajatud hoonet) kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 200
m². Lubatud maksimaalne kõrgus
elamul 8 m, kõrvalhoonel 5 m.
Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Juurdepääs
planeeringualale on lahendatud
Orissaare-Leisi-Mustjala teelt
mööda olemasolevat teed üle
Merela kinnistu.
DPga muudetakse Leisi üld-

planeeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuses.
DP materjalide ja selle kehtestamise otsusega on võimalik
tutvuda valla kodulehel aadressil
https://gis.saaremaavald.ee/
failid/DP/DP-21-007/.
KURESSAARE LINNAS
KIHELKONNA MNT 22
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE JA
KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE
ALGATAMATA JÄTMINE
Saaremaa vallavolikogu
26.08.2022 otsusega nr 1-3/69
algatati Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 22 detailplaneering
(DP) ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
DP ala suurus on u 2,4 ha ning
hõlmab Kihelkonna mnt 22 katastriüksust (34801:005:0113)
ja osaliselt Kihelkonna mnt L2 katastriüksust (34901:002:0136).
DP eesmärk on ehitusõiguse
määramine äri- ja laohoonete
püstitamiseks, liikluskorralduse
põhimõtete määramine ning
Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu muutmine
juhtotstarbe osas. PlanS § 125
lg 1 kohaselt on linnades DP
koostamise kohustus. Vastavalt
Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringule
asub planeeringuala puhkeotstarbelise ala juhtotstarbega
alal, kus lubatud katastriüksuse
sihtotstarbed on sotsiaalmaa ja
ärimaa.
Planeeritavate hoonete kasutamise otstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe kohaselt
ei ole planeeritav tegevus
kooskõlas ühisplaneeringuga.
Tuginedes eeltoodule, muudab
algatatav DP üldplaneeringut.
DP algatamise ajaks kogutud
informatsiooni põhjal ei ole vaja
DP koostamise käigus teha eraldi
lisauuringuid.
Kui DP edasise menetluse
käigus selgub, et DP lahenduse
väljatöötamiseks on vaja teha
lisauuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning
DPsse lisada. Keskkonnamõju
strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald
on koostatud eelhinnangu põhjal
seisukohal, et DPga kavandatava
tegevuse elluviimisega ei kaasne
eeldatavalt olulist negatiivset
keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osalised:
• DP algataja ja kehtestaja on
Saaremaa vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@
saaremaavald.ee,
tel 452 5002);
• koostamise korraldaja on Saaremaa vallavalitsus (kontaktisik
Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093):
• koostaja on Kompro OÜ (kontaktisik Silja Jakobson, silja@
kommunaalprojekt.ee,
tel 5348 0660).
DP algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmise otsusega on

võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10,
Kuressaare) ruumis 308 ja valla
kodulehel: www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/algatatud.
ROOTSIKÜLAS
PAPISSAARE SADAMA
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE JA
KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE
ALGATAMATA JÄTMINE
Saaremaa vallavolikogu
26.08.2022 otsusega nr 1-3/72
algatati Rootsikülas Papissaare
sadama detailplaneering (DP)
ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
DP ala suurus on u 0,65 ha ning
see hõlmab osaliselt Papissaare sadama katastriüksust
(71401:001:2937).
DP eesmärk on ehitusõiguse
määramine äri- ja sadamahoonete ehitamiseks, nii veesõidukite kui ka maismaatranspordivahendite tankla rajamiseks,
elektrisõidukite laadimisala,
ujuvkai ja rannakindlustuse
rajamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.
Rannakindlustuste rajamine on
lubatud vaid DP alusel.
Vastavalt Kihelkonna valla
üldplaneeringule asub planeeringuala sadama maa
juhtotstarbega alal. Tulenevalt
eesmärgist on DP kooskõlas
üldplaneeringu põhimõtetega.
Kuna üldplaneeringuga ei ole
piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat DPd üldplaneeringut muutvana.
DP algatamise ajaks kogutud
info põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi lisauuringuid. Kui DP edasise menetluse
käigus selgub, et DP lahenduse
väljatöötamiseks on vaja teha
lisauuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning
DPsse lisada. Keskkonnamõju
strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald
on koostatud eelhinnangu põhjal
seisukohal, et DPga kavandatava
tegevuse elluviimisega ei kaasne
eeldatavalt olulist negatiivset
keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osalised:
• DP algataja ja kehtestaja on
Saaremaa vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@
saaremaavald.ee,
tel 452 5002);
• koostamise korraldaja on Saaremaa vallavalitsus (kontaktisik
Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093);
• koostaja ei ole algatamisel
teada.
DP algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmise otsusega
on võimalik tutvuda tööpäeviti
Saaremaa vallamajas Tallinna
10, ruumis 308 ja valla kodulehel: www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/
algatatud.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek
Saaremaa vallavalitsus teatab, et 5.
septembrist 15. septembrini k.a on
avalikul väljapanekul:
• Nasva alevikus Aaviku kinnistu
projekteerimistingimuste
eelnõu.
Projekteerimistingimustega antakse võimalus ilma detailplaneeringut
koostamata, planeerimisseaduse §
125 lg 5 alusel hoonestamata kinnistule elamu ja abihoone projekteerida.

• Lahekülas Pireti, Aasa ja Nurmenuku kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus Pireti detailplaneeringu maa-alal asuvate kinnistute
detailplaneeringuga planeeritud tehnovõrkude lahenduse, ühisveevärgi
ja -kanalisatsioonitrasside asemel
projekteerida lokaalsed puurkaevud ja
reovee kogumismahutid.

• Muratsi küla Salumäe tee 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega
antakse võimalus Salumäe tee I detailplaneeringuga planeeritud kahepereelamu asemel projekteerida
kaks eraldi elamut.
Ehitusseadustiku § 31 lg 1
alusel viib Saaremaa vallavalitsus
projekteerimistingimuste andmise

menetluse läbi avatud menetlusena. Saaremaa vallavalitsus teeb
haldusmenetluse seaduse (HMS) §
50 lg 3 kohaselt ettepaneku kõigi
eelpool välja toodud menetluste
puhul asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Eelnõudega on võimalik tutvuda aadressil www.saaremaavald.
ee/projekteerimistingimuste-

avalik-valjapanek või kohapeal
Saaremaa vallavalitsuses Tallinna
10, Kuressaare. Ettepanekud ja
vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või
paberil Tallinna tn 10, Kuressaare
93819. Täpsem info: Inge-Ly Ansip, tel 452 5041, e-post: ingely.ansip@saaremaavald.ee.
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Saaremaa vallavanemaks
valiti Mikk Tuisk

S

aaremaa vallavolikogu valis 26. augustil
peetud istungil Saaremaa vallavanemaks
senise abivallavanema Mikk Tuisu (valimisliit Terve Saaremaa).
Mikk Tuisk oli ainus kandidaat ja tema poolt
hääletas 17 volikogu liiget. Välja anti 28 hääletussedelit.
Endine vallavanem Madis Kallas astus
18. juulil ametisse keskkonnaministrina. Mikk
Tuisk oli Saaremaa vallavanem ka 2020. aasta
maist 2021. aasta novembrini.
Vallavalitsus jätkab viieliikmelisena, valitsuse uue liikmena nimetas
volikogu ametisse abivallavanem Kaarel Tangu, kelle vastutusvaldkonnad on
senised Mikk Tuisu valdkonnad ehitus, planeerimine, majandus, haldus ja
keskkond. Kaarel Tang (pildil)
töötas alates 2020. aasta veebruarist vallavalitsuse transpordinõunikuna, sama aasta lõpus sai temast majandus- ja haldusosakonna
juhataja.
Liis Lepik, Maire Käärid ja Koit Voojärv jätkavad abivallavanematena seniste valdkondadega.
Saaremaa Teataja

Mikk Tuisk juhtis Saaremaa valda ka 2020. aasta maist 2021. aasta novembrini. FOTO: Valmar Voolaid

Saaremaa valla tugev külg koroonakriisi teise laine
juhtimisel olid kogemus ja tõhus kommunikatsioon
Uuring u „ Saaremaa k riisistaabis otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisi
II laines“ tulemustest selgus,
et valla kriisistaabi liikmeid ja
teisi Saaremaal kriisireguleerimisega tegelenud ametiisikuid
mõjutasid enim info olemasolu (sh infopuudus), meedia- ja
avalikkuse surve ning enda eest
hoolitsemine (piisav uni, regulaarne toitumine, liikumine ja
aeg lähedastega). Seejuures oli
üks hüpoteese, et puhanud ja
baasvajaduste eest hoolitsev
juht teeb ka paremaid otsuseid.
„Saaremaal möödus koroonakriisi esimene laine väga raskelt. Seetõttu olid just siinsed
otsustajad teises laines tõsise
kriisi läbitegemise kogemuse-

ga ning sel põhjusel võis kriisireguleerimise töö sujuvam
olla. Esimese laine tagajärg oli
ka see, et teises laines oskasid
kriisijuhid oluliselt rohkem tähelepanu pöörata tervisele, seda paljuski 2020. aasta kevadel
kogetud stressi tõttu,“ rääkis
uuringu üks autoritest, MTÜ
Kriisiuuringute Keskus juht
Hannes Nagel.
Lisanduvate teguritena tuvastati ka stressi ja vabariigi
valitsuse vähest tuge. „Kui
teatud tegurite mõju on keeruline maandada (nt stress,
infopuudus), siis valitsuse toe
tõhustamine kriisi lahendavale
omavalitsusele on kindlasti üks
võimalus, kuidas riik saab appi
tulla. Teises laines tekitas oma-

valitsusele muret näiteks see,
et vabariigi valitsuse otsused
tulid lühikese etteteatamisajaga ning määruste kohapealset
rakendamist polnud alati lihtne
nii lühikese aja ja piiratud ressurssidega saavutada,“ tunnistas Nagel.
Saaremaa kriisistaabi uurimisest selgus seegi, et omavalitsuses on pidevas fookuses olukorra jälgimine ja valla inimeste
asjakohane teavitamine. „Saaremaa valla üks tugevaid külgi oli
koostöö kohalike meediaväljaannetega: raadio, ajalehed, lisaks
teavitamine sotsiaalmeedias. Eri
kommunikatsioonikanalite ristkasutus võimaldas kõigi vanuserühmade inimesle operatiivselt
infot edastada,“ lisas Nagel.

Teise laine otsustusprotsesse mõjutanud tegurite uuring
Saaremaa vallas jätkas esimese
laine uuringut, milles keskenduti koroonakriisi alguse otsustusprotsessidele.
Kriisiuuringute Keskus teeb
ka kahe uuringu võrdleva analüüsi, tänu millele saab Eestis
esimest korda uurida pikaajalise kriisi juhtimist kohalikus
omavalitsuses. Analüüs peaks
valmima 2023. aasta esimesel
poolel. Valminud uuringuga
saab tutvuda Kriisiuuringute
Keskuse veebilehel www.kruk.
ee/uuringud.
Anne-May Nagel
Kriisiuuringute Keskuse kriisikommunikatsiooni uurija

Uuel õppeaastal saavad toimetulekuraskustes
pered taotleda huvihariduse ja -tegevuse toetust
Uuel õppeaastal saavad toimetulekuraskustes pered, kus kasvab
7–19aastane noor, taotleda toetust huvihariduse ja -tegevusega
kaasneva osalustasu katmiseks.
Toetus on mõeldud peredele, kelle eelmise kolme kuu
keskmine netosissetulek peale
eluasemekulude, ülalpidamiskohustuste täitmiseks makstud
elatise ja eluasemelaenu kulude
mahaarvamist on väiksem kui
riiklikult kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (400 eurot)
pereliikme kohta.
Taotluse saab esitada vallava-

litsuse iseteeninduskeskkonnas
(iseteenindus.saaremaavald.
ee). Lisaks üldistele andmetele
tuleb taotlejal esitada ka pereliikmete andmed (sh info sotsiaalse seisundi ja majandusliku
olukorra kohta) ning kolme kuu
pangakonto väljavõte, mis sisaldab pereliikmete sissetulekuid
ja väljaminekuid. Kolme kuu
pangakonto väljavõtet ei pea
lisama, kui perele on makstud
taotlusele eelnenud kolm kuud
toimetulekutoetust ja/või sissetulekust sõltuvat toetust.
Toetatakse noore ühe huvi-

Avanes KOPi sügisvoor
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2022. aasta sügisvoor on avatud 1. septembrist
3. oktoobrini kell 16.30. Programmi eesmärk on tugevate ja
omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning
investeeringute ja kogukonna-

teenuste arendamise (meede 2)
suunitlusega projektidele. Taotlused tuleb esitada e-keskkonnas etoetus.rtk.ee.
Meetmes 1 esitatud projekti
maksimaalseks toetussummaks
on 2500 eurot ja meetme 2 puhul 4000 eurot. Minimaalne
omafinantseeringu määr on endiselt 10% projekti kogumaksu-

ringi osalustasu kuni 50 eurot
kuus õppeaasta jooksul või kuni
noore huvihariduses ja -tegevuses osalemiseni ning toetust
makstakse huvihariduse või -tegevuse teenuse pakkujale Saaremaa vallavalitsusele esitatud
arve alusel.
Taotlusi menetlevad vallavalitsuse sotsiaalosakond ning
haridus- ja noorsootööosakond. Sotsiaalosakond hindab
pere majanduslikku olukorda
ning toetuse määramine või
mittemääramine otsustatakse
haridus- ja noorsootööosakon-

na juhataja käskkirjaga, millest
teavitatakse taotlejat 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
Info ja küsimused:
Haridus- ja noorsootööosakonna noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo,
tel 452 5069 või lindia.lallo@
saaremaavald.ee.
Sotsiaalosakonna sotsiaaltööspetsia list Kadi Nellis,
tel 452 5054, kadi.nellis@saaremaavald.ee või sotsiaaltööspetsialist Tiia Jäärats, tel 452 5059,
tiia.jaarats@saaremaavald.ee.

musest, omafinantseering peab
olema rahaline.
Täpsemat infot programmi
tingimuste ja sügisese taotlusvooru kohta saab kolmapäeval,
14. septembril kell 17 toimuval
infopäeval (Teamsis www.bit.
ly/KOPinfopaev) või Saaremaa
valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/kop. Lisainfo saa-

miseks võib pöörduda Saaremaa
vallavalitsusse: Eda Kesküla, tel
452 5028, eda.keskula@saaremaavald.ee või projektide sisulise poole nõustamiseks SAsse Saare Arenduskeskus: Hanna Saar,
tel 452 0573, 5393 3252, hanna@
sasak.ee.

Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist
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KÜSIMUS
18. augustil toimus osavallaja kogukonnakogude juhtide
ümarlaud. Millest räägiti ja mida
otsustati?

O

savalla- ja kogukonnakogude
juhtidega oleme võtnud sihiks, et
kohtume neli korda aastas. Augustikuine ümarlaud oli tänavu kolmas.
Seekord võõrustas ümarlauda Orissaare
osavallakogu esimees Kristjan Moora ja
saime kokku Tagavere seltsimajas. Ümarlaua eestvedajana olen väga tänulik, et vaaKristiina
tamata suvesoojale leidsid pea kõik kogude
Maripuu
ja teenuskeskuste juhid aega osaleda ning
vallavolikogu
kaasa rääkida.
aseesimees
Saaremaa valla üldplaneeringu juhtrühma ekspert Agne Peetersoo tutvustas
üldplaneeringu koostamise protsessi ja
ajakava. Ehkki üldplaneeringu kehtestamiseni läheb veel aega ja
selle avalik väljapanek on kavandatud tuleva aasta sügisesse, oli
juhtrühmal ettepanek, et osavalla- ja kogukonnakogud võtaksid
üldplaneeringu temaatika juba lähikuudel oma päevakorda –
piirkondlikel koosolekutel saab kohalikud eripärad ja arengu
täpsemalt fookusesse võtta ning läbi arutada.
Vallavalitsuse arendusnõunik Jaanika Tiitson andis ülevaate Saare maakonna arengustrateegia uuendamisest. Maakondliku strateegia keskmes on inimareng, majandusareng
ja ettevõtlus (sh sinimajandus ja turism), kestlikkus ja kliimastrateegia, tehniline taristu ja liikuvus ning energeetika.
Avalikustamisele peaks see dokument jõudma septembri lõpus
ning ettepanekuid ja soovitusi oodatakse ka osavalla- ja kogukonnakogudelt.
Arenduse peaspetsialist Eda Kesküla rääkis kogukonnamajade ja -platside taotlusvoorust, mis on avatud 2. septembrini.
Esimest korda pannakse hindamiskomisjon kokku piirkondade esindajatest ning valiku, keda komisjoni nimetada, teevad
kogude juhid. Lisaks tegi Eda Kesküla lühikese kokkuvõtte külaliikumise suunistest aastani 2024, mis sõnastati Eesti külade
maapäeval.
Seoses osavalla- ja kogukonnakogudega on palju räägitud
soovist ja vajadusest lisada kohalikule tasandile suuremat kaasarääkimis- ja otsustusõigust ning sageli tuuakse näiteks oma piirkonna teede investeeringute kava koostamine. Ehkki ka praegu
esitatakse vastav kava kogudele seisukoha andmiseks, on mitmeid näiteid, kus osavalla- ja kogukonnakogud tunnevad, et
nende soovitusi pole kuulda võetud. Ümarlaual arutlesime, et
kõige parema tulemuse annaks kogude liikmete ja vallavalitsuse
teespetsialisti tihedam koostöö, et kohapealsed soovid ja ekspertteadmine päriselt lõpuni kokku saaksid.
Oma ettepanekud esitas ümarlaual ka volikogu revisjonikomisjon ja mõttekäik on sama: teede investeeringute kava alus
peaks tulema piirkondlikelt kogudelt ja kava tuleks koostada
mitme aasta peale – kui miski jääbki ühel aastal tegemata, liiguks
see järgmisesse aastasse ja kohapeal oleks palju selgem teave, millises järjekorras teetöid tehakse.
alla põhimääruse järgi on kogude juhtide ümarlaual voli
teha ettepanekuid nii valitsusele kui ka volikogule ja teede
küsimuses saavadki eespool kirjeldatud mõtted kogude
juhtide nimel ühiselt esitatud.
Kaarma kogukonnakogu on näidanud üles initsiatiivi oma
põhimäärust muuta, sest esiteks vajab see ajakohastamist ja
ühtlasi soovitakse suuremat otsustusvõimalust – ennekõike
teede küsimustes. Ümarlaual jäi kõlama, et põhimäärusi tuleks muuta siis juba kõigil korraga ning üleüldse peaks püüdlema selle poole, et piirkondlikud kogud oleksid võimalikult
ühetaolised.
Teatavat segadust on tekitanud juba ainuüksi asjaolu, et meil
on nii osavalla- kui ka kogukonnakogud − kuigi nimetused on
erinevad, on nende sisuline tegevus täpselt sama. Järjest enam on
räägitud kogude ühise nimetuse alla viimisest ning arvestades, et
osavallakogu mõistel on kaalu ka seaduse silmis, toetati selliselt
ühtlustamise mõtet ka meie ümarlaual. Näiteks Lääne-Nigula
vallas muudetigi ka varasemad kogukonnakogud osavallakogudeks ning tulemuseks on kõigi piirkondade vaatest ühtne süsteem.
Läinud nädalal osalesin Rakvere linna arengupäeval, kus
arutati linnaosade kaasamist, ning Saaremaa näide osavalla- ja
kogukonnakogudest pakkus huvi just piirkondade ja kohaliku
omavalitsuse ametliku koostöö vaatest. Rakveres nimetati meie
süsteemi tugevateks külgedeks konkreetset võrgustikku ja kokkusaamiste regulaarsust.
Rakvere arengupäeva eestvedajad Ivika Nõgel ja Krista Pegolainen-Saar toonitasid, et alati on väga oluline ka saadav kasu
ja sugugi mitte negatiivses võtmes. Piirkondlike kogude jaoks
terendab kasu saada suuremat õigust oma kodukoha arengus
kaasa rääkida ja vallavalitsus ootab konstruktiivset koostööd
– nii on see kasulik kõigile. Olen arvamusel, et Saaremaa piirkondlike kogude osatähtsus ajas kasvab, sest kohapealset taustateadmist ja ajaloolist mälu on tark usaldada. Küll aga saab
otsustusõigus kasvada käsikäes piirkondlike kogude sarnastele
alustele viimisega.
Järgmine ümarlaud on kavas novembri keskel, siis kutsuvad
meid külla Leisi osavallakogu juht Kersti Lehtmaa ja teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel. Päevakorra fookuses ongi kogude töö
ühtlustamine ja Eesti teiste piirkondade samasisuliste näidete
võrdlus.
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1791. aastal rajatud hoone, mis
jaguneb kolmeks hauakambriks,
on kaetud lihtsa ühekaldelise
katusega. Hoone on põhiplaanilt
kitsas ristkülik ühe suure maapealse ruumi ja kolme hauakambriga. Nn Saaremaa marmori ehk dolomiidi kunstiline
töötlus on siin jõudnud erakordsele tasemele.
Kabel taastati esmakordselt
1989. aastal
Kultuurimälestiste registri kirjelduse järgi liigendab peafassaadi
nelja raidpilastriga vähe eenduv
keskrisaliit, mille ülaosas kulgeb
sümboolsete motiividega (päevalilleõied, pealuud) triglüüfifriis.
Ümarkaarse raidportaali kohal
on ovaalne tekstitahvel nime ja
aastaarvuga. Risaliiti kroonib
kõrge kolmnurkfrontoon Aderkasi vapiga rikkalikus akantuse
ja trofeede raamistuses.
Kahel pool portaali on nišid,
milles paiknesid allegoorilised
figuurid (ingel liivakellaga ja
Peetrus). Kahel pool risaliiti lukukivi ja raidraamistusega segmentakende vahel on Bergi (vasakul) ja Buhrmeistri (paremal)
vapikivid. Rikkalikku kujundust
täiendavad karniisid, nurgaketid
ja fassaadi päädiv atiksein. Interjööris on säilinud kaks raidepigraafi, muu sisustus on hävinud.
Kabeli ülesmõõdistus on tehtud
1957–1958. Aastal 1941 põlenud
kabel restaureeriti 1989.
2021. aastal vahetati muinsuskaitseameti toetuse abil kabeli

Aderkasi kabel ennistati oma esialgsel kujul. FOTO: Urmas Sepp
KOMMENTAAR
Kabeleid ja kalmistuid hakati 18. sajandil
kirikutest kaugemale rajama

Üllar Alev
muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik-insener
Kui varem maeti inimesi kirikutesse ja kirikuaedadesse, siis senati ukaasi
alusel, mille 1772. aastal allkirjastas Katariina II, tuli kalmistud rajada
asustusest, eeslinnade ja alevite majadest vähemalt 100 sülla, s.o 213
meetri kaugusele. Võimaluse korral pidi kaugus olema 300 sülda, seega
üle poole kilomeetri. Selline Vene impeeriumi ukaas kalmistute kohta oli
eesrindlik isegi tollase Euroopa mõistes.
Eelmainitud korralduse alusel rajati Aderkasi kabel ja Pöide kalmistu
linnulennult ligikaudu 800 meetri kaugusele Pöide kirikust edelasse,
Masa–Laimjala–Tumala maantee äärde. Kabel on muinsuskaitseameti kultuurimälestiste registri andmetel ehitatud 1791. aastal kolme
aadliohvitseri – G.W. von Aderkasi, G. v. Bergi ja C. von Buhrmeistri –
perekondade ühiseks matusekabeliks. Aderkasid oli Oti mõisa, Bergid
Kingli mõisa ning Buhrmeistrid Audla mõisa omanikud.

põrand ja puhastati seinad lahtisest krohvist. Ilma konstruktsioone avamata oli raske kindlaks teha vajalikke töid, nii ka Aderkasi
kabeli puhul osutus vajalikuks
katuse puitkonstruktsioonide
uuendamine ja tugevdamine.
Tööde käigus selgus, et katusekate laseb vett läbi, sarikad ja
ka laelaudis on pehkinud ning
restaureerimistöid ei saa lõpetada

ilma katust vahetamata. Tööde
tegevuskava täiendati vastavalt
tööde käigus tuvastatud konstruktsioonide seisukorrale. Tänavu restaureerimistöid jätkati.
Muinsuskaitseamet kiitis
tehtu heaks
Muinsuskaitseameti toetuse abil
proteesiti katuse puitkonstruktsioonid ja tehti uus valtsplekist

Kuressaare rahvaülikool avab uue hooaja
9. septembril kell 15 alustab Kuressaare rahvaülikool oma kolmandat hooaega, millele annab
väärika stardi professor Raul
Eamets. Avaseminari teema
„Globaalsed trendid ja tuleviku
tööturg“ võimaldab kaasa mõelda, milliseid oskusi on vaja, et
tulevikus hästi hakkama saada,
millised töökohad kaovad ja millised tekivad juurde ning kuidas
mõjutab tööturgu tehisintellekt.
Avaseminarile on oodatud külalised, koostööpartnerid ja kõik
huvilised.
2021/2022 hooajal toimus
kokku 33 koolitust ja õpisündmust ning nendest osavõtjate arv
ulatus 1330ni. Hooaja fookuses
olid lapsevanemad – neile tehti
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Arhitektuuri väikevorm taoliste hauakabelite kujul hakkas
Eestis laiemalt levima 18. sajandi lõpus. Kabel on oma rikkaliku dolomiidist raiddekoori
poolest üks silmapaistvamaid
klassitsistlikke kalmistuehitisi Eestis.

RA

iimasel ajal on meediaväljaannetes silma hakanud kajastused seoses personali liikumisega Saaremaa vallavalitsuses.
Lühikese aja jooksul oleme kaotanud
raudvara selle sõna parimas mõttes.
Keskkonnaosakonna juhataja Bert
Holm suundub „välitöödele“ RMKsse
Mai-Liis Niit
personalijuht
ja spordinõunik Aivi Auga keskendub
oma spordikoolile. Kolmeliikmeline
järelevalveteenistus on aga läbi teinud
täieliku koosseisuvahetuse. Vahetuste ja muutuste kajastamise põhiline fookus on aga suunatud küsimusele: miks
teenistuja vallavalitsusest lahkub? Kas omal soovil või teiste
survel? Kas ajendiks on parem töötasu või pigem huvitavamad väljakutsed?
Loomulikult vestleme iga lahkujaga, et mõista lahkumisotsuse tagamaid, kuid leian, et olulisem oleks leida vastus
küsimusele: mis paneks teenistujat jääma ning mis on pannud omavalitsuste ühinemisest saadik meiega jääma ligi sada
inimest, kel sel aastal täitub viies tööaasta ühendvallas?
Kuna tibusid loetakse sügisel, on paslik enne suurtele küsimustele vastamist arvudele pilk heita. Augustikuu lõpu
seisuga on vallavalitsuse ridadest edasi liikunud või lähiajal
liikumas 19 teenistujat. Kokku on meie tööperes 169 teenistuskohta, seega tööjõu voolavus on 11%. Kas see on palju või
vähe? Maailma teoreetikute arvamused lähevad siinkohal
lahku. Mõni ütleb, et 5% on palju, teine ütleb, et kui 15% määr
on ületatud, siis on voolavus asutusele pigem kahjulik kui
kasulik, sest uusi töötajaid ei jõuta nii kiirelt välja õpetada.
Töö täielikult selgeks saamiseks läheb ka kogenud spetsialistil
keskeltläbi üks aasta.
Eesti teoreetikud aga on seisukohal, et alla 10-protsendine
voolavus on madal ja üle 30% on kõrge (Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, 2020, lk 60). Loomulikult sõltub palju
ka tegutsemisvaldkonnast. Tööd kohalikus omavalitsuses on
traditsiooniliselt harjutud vaatama kui stabiilset tööd, kuid ei
tohi ära unustada, et valdkonnad, mida vald katab, on sisult
väga erinevad. Näiteks lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja
järelevalveteenistus teevad tööd, mis on väga stressirohke.
Iga raske juhtum või konflikt jätab jälje, sest me kõik oleme
inimesed, mitte robotid. Seega üks lahkumise põhjustest on
ka tööstress.
Aasta ei ole veel läbi, seega ka meie tööjõu voolavuse näitaja
võib veel suureneda ja kindlasti suurenebki, kuid Saaremaal,
kus iga vallateenistuja on kogukonna hinnatud liige ja oma
kompetentsiga pea asendamatu, torkab 11% kindlasti silma.
Sageli kuulen, kui teenistuja ise ütleb, et asendamatuid inimesi ei ole olemas. Tõsi, töö ei saa seisma jääda ühe teenistuja
puudumisega näiteks puhkuse või haiguslehe ajal – tööjaotus
ja katvus peavad olema tagatud. Siiski Saaremaa kontekstis
tahaksin selle väite kummutada, kuna järjekorda oskuste ja
teadmistega spetsialistidest ühegi vallaasutuse ukse taga ei ole.
ööjõupuuduses mängib kindlasti rolli meie unikaalne asukoht, elamispindade vähesus, kuid ka madalad
palgad. Asukohta me muuta ei saa, kuigi muige toob
suule mõte kogu saarega teha tiir ümber Hiiumaa ja veidi
Harjumaale lähemale purjetada. Siis me kindlasti oleksime
noortele, kes just ülikoolist tulnud, igati atraktiivsed.
E lamispindade hulk on piiratud ja uusarendusi vähe.
Vald on juba toetanud ning toetab kindlasti ka tulevikus,
et neid saaks rohkem olema. Eesti keskmine palk oli teises
kvartalis 1693 eurot, Saare maakonnas aga statistikaameti
andmetel ainult 1325 eurot. Maakonna mõistes on vald hea
palgamaksja, kuid värbamisel otsime spetsialiste üle Eesti
ega suuda konkureerida teiste kohalike omavalitsustega,
rääkimata erasektorist. Selle tulemusel kuulutame teatud
ametikohti nii lehes kui ka Facebookis üha uuesti ja uuesti. Samuti võib juhtuda, et mõnele teenistuskohale tuleb
tõeliselt hea ja kvalifitseeritud kandidaat, kuid kohe pärast
tööpakkumise tegemist tekib elukoha küsimus ja nii olemegi heast inimesest ilma. Mis siis muud, kui kuulutame
konkursi uuesti välja. See on praegu reaalsus, millele kogu
vallavalitsus peab end kohandama.
Aga mis siiski hoiab praeguseid teenistujaid ikka meiega?
Kolleegidega vesteldes kumab läbi eelkõige kaks põhilist tegurit: toetavad töökaaslased, kellega saab asju arutada ja olla
osa igapäevasest koostegemise rõõmust, ning paindlikkuse
võimaldamine töö tegemisel. Ükskõik kas oled Leisist, Torgust või Muhust, siis linna ei pea iga päev tulema ning kõik
võimalused on loodud selleks, et töö saaks tehtud. Kuid lisaks
tööle saavad ka lapsed lasteaeda ja hiljem koju ning perel on
samuti rohkem ühist kvaliteetaega.
Praegu on meie edu saladuseks individuaalne lähenemine teenistujate vajadustele ja paindliku töökeskkonna pidev
arendamine. Suunates lahendusi otsiva pilgu tulevikku, peab
siiski nentima, et tööandjad peavad järjest rohkem pingutama ja panustama, et oma häid töötajaid hoida. Mitte ainult
rahaliste investeeringute, vaid ka oskusega märgata, ennetada, kuulata ja lihtsalt olemas olla.

S

ul suvel renoveeriti lõplikult Pöide kiriku Aderkasi
kabel.
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Tallinnale lähemale
me purjetada ei saa

Aderkasi kabel sai uue välimuse
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KURESSAARE RAHVAÜLIKOOL
kutsub koolitustele
Avaseminar:
Globaalsed trendid ja
tuleviku tööturg

Raul
Eamets

49€

Erika
Kolbakov

15€/30€

Georg Ots Spa hotell

24.-25.09 Etiketi õpituba lastele
ja vanematele

Arensburg Boutique Hotel & Spa
Kontakt: Krista Hallik, 52 69 690

13 koolitust, millel osales kokku 376 Saaremaa ema-isa. Sel
aastal alustame lapsevanemate

www.ktg.edu.ee/rahvaylikool

koolitusi etiketi õpitoaga, kuhu
ootame vanemaid koos lastega.
Kahepäevane koolitus 24. ja 25.

katus, samuti korrastati parapetipealne ning paigaldati vihmaveesüsteem. Varasemat katuselahendust parapeti küljel parandati
katuse parema veepidavuse tagamiseks. Parapeti lahtised katteplaadid paigaldati uuesti, paar purunenud kivi proteesiti ja tühjad
vuugid täideti ilmastikukindlalt.
Kiviosade korrastamine õnnestus
väiksema tööde mahuga, kui algul
kavandatud.
Lisaks ennistati fotode alusel
eelmise restaureerimise aegne
välisviimistluse lahendus, mis
tugines restaureerimisvalitsuse
uuringutele, kui kabel 1989. aastal varemetest taastati. Muinsuskaitseameti hinnangul on üldine
tööde kvaliteet hea ja loodetavasti püsib tulemus aastakümneid.
Töid teostas OÜ Ores Ehitus.
Kabeli restaureerimistöödel osutus Ores Ehituse juhataja Ants
Riimi sõnul kõige keerukamaks
kolmnurkfrontoonil raiddetailide puhastamine vanast värvist.
Selleks tuli katsetada ja kasutada
erinevaid keemilisi värvieemaldusvahendeid.
Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

septembril annab võimaluse saada uusi teadmisi ja praktiseerida
viisakusreegleid, suhtlemist, restoranis käitumist jpm.
Lisaks lapsevanemate koolitustele jätkab Kuressaare rahvaülikool uuel hooajal laiapõhjalisi
koolitusi erinevatel teemadel,
sh traditsiooniks saanud aia- ja
kultuurijutte ning naistele ja tervisele pühendatud sarju. Samuti
ootame õppijaid keelekoolitustele, esimesena algab 27. septembril
inglise keele vestluskursus.
Lisainfo ja registreerimine
www.ktg.edu.ee/rahvaylikool
või tel 526 9690.
Krista Hallik
Kuressaare rahvaülikooli
projektijuht

Väärikate ülikool ja Ö-ülikool alustavad taas oktoobris
Väärikate ülikool alustab juba
kaheteistkümnendat ja nn tütarprogramm Ö-ülikool seitsmendat õppeaastat.
Väärikate ülikooli sihtrühm
on õpihimulised inimesed vanuses 50 ja enam. Osalemise tingimuseks ei ole kõrgharidus, vaid
huvi teadmiste ja enesetäiendamise vastu. Aktiivne kuulaja, kes
võtab 75 protsendi ulatuses loengutest osa, saab Tartu ülikooli
tõendi. Ö-ülikooli loenguprogramm on mõeldud peamiselt
noorematele kui 50 eluaastat ja
gümnaasiumiealistele noortele.

Mõlemal sihtrühmal on sel õppeaastal üks ja sama programm,
kuhu kuulub 12 loengut. Õppeaasta algab oktoobris ja lõpeb aktusega aprillis. Lisaks loengutele
korraldatakse huvi- ja õppereise.
Eelmisel õppeaastal võttis
loengutest osa 185 õppurit, neist
TÜ tõendi sai 79 – need, kes kuulasid-vaatasid vähemalt üheksa
loengut. Ö-ülikooli loengutest
võttis osa 36 õppurit.
Õppetöö toimus mullu ja toimub ka sel õppeaastal Saaremaa
gümnaasiumis aadressil Kuressaare, Väljaku tn 8.

Õppeaasta avab 13. oktoobril Tartu ülikooli molekulaarse
ökoloogia professor Maarja Öpik
loenguga teemal „Mullaelustik:
mis toimub meie jalge all ja miks
see inimesele oluline võiks olla“.
Teise loengu peab loodusemees Hendrik Relve. Esimest
korda on väärikate ülikooli lektor arheoloog Marika Mägi, kes
räägib Saaremaast ja saarlastest
muinasaja lõpus ning teeb ülevaate viimase aastakümne arheoloogilistest uurimistöödest.
Terve loenguprogramm pannakse septembrikuu keskel üles

aadressile www.oeselstudium.ee
ja see ilmub ka Saarte Hääles.
Paljud senised õppurid registreerisid end uueks õppeaastaks
juba kevadel. Vabadele kohtadele
registreerime uusi soovijaid eposti aadressil yks@tt.ee ja telefonil 522 4499.
Tänan kõiki abilisi ja toetajaid:
Saaremaa vald, Tartu ülikool,
MTÜ Vöimalus, Saaremaa gümnaasium, osalejad ise.
Maie Meius
väärikate ja Ö-ülikooli
programmijuht Saare maakonnas
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Vald aitab
peresid
lasteaiatasude
maksmisel
Saaremaa valla munitsipaallasteaedades käivate laste eest tuleb
lapsevanematel maksta nii osalustasu kui ka toiduraha. Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi
võib osalustasu olla kuni 20%
vabariigi valitsuse kehtestatud
töötasu alammäärast.
Vallavolikogu kinnitas 2018.
aastal Saaremaa vallas lasteaia
osalustasu suuruseks 2–9% töötasu alammäärast. Osalustasu
sõltub lasteaia asukohast ning
on Kuressaare linnas suurem
kui maal. 2021. aastal oli töötasu
alammäär 584 eurot, mis tähendab, et osalustasu jäi vahemikku
12–53 eurot.
Kuna vabariigi valitsus tõstis
mullu detsembris 2022. aasta
töötasu alammäära 654 eurole, oleks see toonud kaasa Saaremaal lasteaedade osalustasu
kallinemise 8–13%. Näiteks
Kuressaare lasteaedades tulnuks
maksta osalustasu kuus eurot
rohkem.
Seetõttu otsustas Saaremaa
vallavolikogu eelmise aasta detsembris jätta lasteaia osalustasu
määrad seotuks 2021. aasta töötasu alammääraga (584 eurot) ja
lapsevanemate makstav osalustasu suurus ei muutunud.
Kui ühes peres käib lasteaias
mitu last, siis tasub vanem teise lapse osalustasust poole ja
järgmiste laste eest osalustasu
maksma ei pea.
Soodustuse saamiseks tuleb
lapsevanemal esitada iga õppeaasta alguses lasteaia direktorile taotlus hiljemalt selle kuu
5. kuupäevaks, kui laps lasteaias käimist alustab. Eeltingimuseks on see, et vähemalt
üks lapsevanem ja tema lapsed
elavad rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas ühel
aadressil.
Ka toitlustuskulud on Saaremaa valla lasteaedades erinevad.
Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab iga lasteaed
hoolekogu ettepaneku alusel ja
praegu on see vahemikus 1,2–2
eurot. Toiduhindade tõusu tõttu on lasteaiad sunnitud oma
kulud üle vaatama ja sel sügisel
tuleb hoolekogude koosolekutel
toiduraha teema kindlasti päevakorda.
Praegu on vallas seitse lasteaeda (Aste, Kärla, Lümanda,
Salme, Mustjala, Kihelkonna ja
Pärsama/Leisi), kus vald katab
osaliselt (40–80 senti päeva kohta) ka laste toidukulu. Tegemist
on lasteaedadega, kus kehtis toidukulu tasumise soodustus juba
enne omavalitsuste ühinemist.
Seda soodustust ei ole pärast
Saaremaa valla moodustamist
muudetud.
Alates järgmisest, 2023.
aastast on kavas toidukulude
osaline tasumine (50 senti toidupäeva eest) vallaeelarvest
kõigis Saaremaa lasteaedades.
See vähendaks lapsevanemate koormust ja oleks abiks lasteaiakulude maksmisel. Valla
eelarvestrateegia eelnõus on
sellega arvestatud ja loodetavasti kinnitab Saaremaa vallavolikogu toidukulude soodustust
sisaldava eelarvestrateegia septembrikuu istungil.
Maire Käärid
abivallavanem
Maarja Pildre
alusharidusnõunik

Turvatunnet algaval
kooliaastal!

Laagrisuvi lõppes eelmisel reedel vahupeoga ranna noortekeskuses. FOTO: erakogu

Kuum laagrisuvi ja
keelekümblus

J

uuni lõpus said rannanoortekas hoo sisse
linnalaagrid, et soodustada Eesti ja Ukraina noorte
lõimumist, keelekümblust
ja ühistegevuse kaudu suhtlemist, aga ka sõprussuhete
loomist. Projekt sai positiivse rahastusotsuse haridus- ja
teadusministeeriumilt, iga
noore kohta saadi toetust 21
eurot päevas, mistõttu laagri
osalustasu oli kõigile sümboolne (viis eurot). Lisaks
pani õla alla Saaremaa vallavalitsus.
Valla ja heade koostööpart
neritega korraldatud kuue
vahetusega päevalaagritest
(ööbimisega laagreid ei korraldatud) sai kokku osa 221
noort.

Esimesed laagrid
toimusid rannas
Kuuma trotsides viidi kaks
esimest laagrivahetust läbi
ranna noortekeskuses ja üks

vahetus Kärlal ning selle lähiümbruses – nii said maapiirkonna ja ka Sõmera Kodu
noored osa elukoha lähedal
toimuvast laagrist.
Laagrite vahele mahtusid juulisse veel noorsootöö
ampsud Sõmera Kodus, kus
noorsootöötajad pakkusid
noortele mitmekesist tegevust. Noorte silmad pani oma
külastusega särama teraapiakoer Gerda.
MTÜ Tulevik eestvedamisel olid seitsmepäevasesse
laagrisse kaasatud esimese
kooliastme noored. Kuressaare Hariduse kooli eestvedamisel sai teoks teise kooliastme laagrivahetus.
Viimane laager teisele ja
kolmandale kooliastmele
sündis MTÜ Saaremaa LTT
ja Saaremaa gümnaasiumi
koostöös, kus lisaks keeleõppele oli fookuses robootika,
tehnoloogia ja loodusteadused.

Mida laagrites tehti? Keeleõppe sidusime kõikvõimaliku tegevusega, olgu selleks
riidekett, pannkookide küpsetamine, sõnabingo. Abiks
olid piktogrammid, Aliase
kaardid ja kui neist jäi veel
väheks, sai appi võetud kehakeel. Sisukate laagripäevade sisse mahtusid keskaja
elamuskeskuse külastused,
golfimäng, loominguline tegevus – pudelite värvimine,
riidekottide kaunistamine,
nahast võtmehoidjate valmistamine – orienteerumine, paadisõit, purjetamine,
programmeerimine ja robootika.
Ekskursioonid viisid
noori seiklema
Käidi kinos ja külastati erinevaid asutusi. Ekskursioonipäevad viisid noori seiklema
ja avastama Saaremaad ning
Muhu saart (noortefestival
12. augustil Liival!). Osa noo-

ri sattus Sõrve poolsaarele,
kus ajalooline tee viis otsima kivistisi ja nautima sääre
võlusid. Teised väisasid jälle
Hiievälja vibutiiru, kus kõik
said Robin Hoodi kombel
kätt harjutada ja metsarajal
omandatud teadmised täpsuses proovile panna. Vaieldamatult menukaks osutusid
noorte seas Pidula Wakeparki atraktsioonid.
Tegus laagrisuvi kulmineerus vahupeoga 26. augustil seal, kus laagrisuvi algas.
Aitäh kõikidele noortele, kes
laagerdama tulid, uusi semusid leidsid ja aktiivselt oma
suvepuhkuse veetsid! Teiega
oli ilmatu vahva! Aitäh ka
kõikidele koostööpartneritele ja noorsootöötajatele, kes
andsid oma panuse ja aitasid
laagreid ellu viia. Uute kohtumisteni!
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse
peaspetsialist

Huvikoolides kehtivad septembrist uued õppetasud
Saaremaa vallavalitsuse hallatavates huvikoolides on pidaja kehtestanud õppetasud,
mis on pikka aega püsinud
muutumatud. Seetõttu vajasid õppetasud valdkondade
kaupa ühtlustamist, korrigeerimist ning mõnes huvikoolis
ka tõstmist. Muutus rakendub õppeaasta algusest.
Tasude muutmine sai
teoks nii huvikoolide direktorite kui ka kultuuri- ja spordiosakonnaga peetud arutelude tulemusena. Tagasiside
huvikoolide juhtidelt on toetanud õppetasude tõstmist,
kuna osas huvikoolides pole
tasu tõusnud pea viimased
7–10 aastat. Pakuti välja isegi
suuremat õppetasu tõusu ja
tehti ettepanek, et nii palgad
kui ka õppetasud võiks igal
aastal üle vaadata.
Arutelude tulemusena otsustati ühtlustada eelkoolide
õppetasud muusikakoolides ja
kunstikoolis (individuaaltund
12 ja rühmatund 10 eurot).

Ühtlustamine on vajalik, kuna õppetöö toimub võrreldavates mahtudes, samas on õppetasu erinevus koolides suur.
Põhiõppetasude kehtestamisel
arvestati, kas kool asub linnas
või maal, ja õppegruppides
osalevate laste arvu.
Joosep Aaviku nimelises
Kuressaare muusikakoolis
põhiõppe ja pilliõppe tasusid
ei muudetud, kehtima jäid
2016. aastal kinnitatud tasud,
vastavalt 40 ja 45 eurot. Alates
1. septembrist on põhiõppe
tasu Orissaare muusikakoolis
30 eurot, Kärla muusikakoolis ja Kuressaare kunstikoolis
25 eurot.
Enim puudutab õppetasude ühtlustamine ja tõus Saaremaa spordikooli, kus tasud
on seni olnud palju väiksemad võrreldes teiste huvikoolide ning ka spordi huvitegevust pakkuva Orissaare
Sport MTÜga. 1. septembrist
viiakse need võrreldavale
tasemele. Spordikooli tasud

HUVITEGEVUSES OSALEMISE SOODUSTUSED

• Rahvastikuregistri andmebaasis Saaremaa valla elanikena

registreeritud peredel, kellel õpib ühes huvikoolis rohkem kui
üks laps, vähendatakse koolile esitatud kirjaliku avalduse alusel
teise lapse eest tasutavat õppetasu 50 protsendi võrra, kolmas
ja järgmine laps vabastatakse õppetasu tasumisest täielikult.
• Majanduslikes raskustes pered saavad taotleda ühe huviringi
tasu katmist kuni 50 eurot kuus. Taotlust menetlevad valla haridus- ja noorsootööosakond ning sotsiaalosakond. Huvikoolid
saavad lapsevanema suunata seda võimalust kasutama.
• Huvikooli direktor võib lapsevanema õppetasu maksmisest
tema põhjendatud avalduse alusel (näiteks vigastus, vahetus
õpilaseks minek jne) vabastada kuni 100 protsendi ulatuses,
kuid kokku saab seda soodustustust rakendada kuni 10 protsendile rahvastikuregistris olevaile Saaremaa valla õpilastele.
• Huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks on võimalik taotleda transpordikulude hüvitamist kuni 40 eurot kalendrikuus, kui
huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui viis kilomeetrit.

diferentseeritakse tundide ja
treeningute arvu järgi nädalas, arvestatakse ka seda, kas
treeningud on suunatud algajatele või edasijõudnutele.
Uuest õppeaastast on
spordikoolis õppetasu algettevalmistuse treeningutel 15
eurot ning õppe-treeningastme, meisterlikkuse astme ja

üldkehalistel treeningutel 20
eurot õppekuus. Samas on
Saaremaa spordikooli noorte
osalemine võistlustel lapsevanemale tasuta – hüvitatakse
transport, majutus, võistlussärgid.
Urmas Treiel
haridus- ja noorsootöö
osakonna juhataja

Ja ongi kätte jõudnud 1. september. Päev, mil algab uus kooliaasta
ja meie valla kõik koolimajad on
ootusärevuses uue õppeaasta ees.
Ootusärevust ja äratundmisrõõmu
tunnevad ka kõik koolilapsed ja lapsevanemad.
Kooliaasta algusega kaasneb
omamoodi ootusärevus nende südametes, kes alles alustavad kooliteed, ja ka nende südameis, kes
naasevad pärast pikka suvist koolivaheaega tuttavasse keskkonda, ees
ootamas klassikaaslased ja koolipereliikmed, kellest mõnega pole suve
jooksul ehk kordagi kohtunud. Uus
kooliaasta ei jäta meist kedagi puutumata, ka mitte neid, kelle perest
ei lähe kedagi koolimaja poole, sest
mälestused kooliajast ei unune iial.
Igaüks meist kannab mälestustega
kaasas eredamaid hetki koolipõlvest.
Õppimine on tegevus, mida
peame iseenesestmõistetavaks, see
kuulub meie ellu, nii nagu hingamine ja söömine. Iga kooliaasta toob
kaasa palju uusi ja huvitavaid teadmisi ning kogemusi. Tänapäeval
on saamas tavaks, et õpime kogu
elu – üle elukaare, sünnist surmani.
Tarkuseterad tuleb kokku koguda.
Iga õppeaasta uute teadmistega on
nagu loterii, on neid, kes on rahul, ja
on neid, kes loodavad, et elu on alati
parem seal, kus meid ei ole.
Meie valla koolid on eri suurusega, neis on erinev ka koolikultuur,
sotsiaalsed suhted, õpetamisstiilid ja traditsioonid. Väikekoolides
on väiksemad klassid ning mõneti
võib tunduda, et sellistes koolides
on pärsitud õpilaste eneseteostuse
toetamisega seotud tegevused. Kuid
samas on väikekoolides tänu individuaalsele õppele õpilastel eelis õppeainete omandamisel ja teadmiste
arendamisel.
Loodan väga, et hariduses ei domineeri väikese ja suure venna poliitikat. Oluline, et mõistaksime ja
saaksime üheselt aru, et väikekoolid ei pea end tõestama suuremate
ees ning nende pakutav haridus on
mitmekülgne ja kvaliteetne. Selleks,
et seda kõike kogeda, ei piisa vaid
koolipere tahtest ning õpetamis- ja
kasvatusmeetoditest.
Maailm on palju muutunud,
eriti viimastel aastatel. Me vajame
igasuguse suurusega koole. Tähtis,
et koolipere ja kogukonnaliikmed
aitavad kujundada õpikeskkonda
nii, et õpilased ja nende vanemad on
rahul laste omandatud teadmistega
ning ka laiem kogukond on rahul
pakutavate teenustega.
Piirkonna koolimaja on koht,
kuhu koolipere liikmed (õpilased, õpetajad, töötajad jne) tulevad
rõõmsalt ja kindlustundega, kaasas
teadmine, et neist hoolitakse, neid
märgatakse, väärtustatakse ja tunnustatakse. Kuigi viimaste aastate
koroonapandeemiast tingitud piirangute mõju on jätnud oma jälje,
on kõigi jaoks tähtis toetav sotsiaalne võrgustik.
Muutunud keskkonnas on vajalik teadvustada nii õpetajatele kui
ka lapsevanematele, et lapsed vajavad nende tuge ja AEGA. Oluline
on märgata ja üksteisega suhelda,
et keegi meist ei tunneks end ÜKSI. Turvatunde suudame tagada siis,
kui märkame kiiresti, et meie hulgas
on neid, kes vajavad tuge ja julgustust. Vahel piisab vaid ühest heast
sõnast!
Soovin kõigile mõistmist ja toetavat meelt, et kõigil meie kogukonnaliikmetel oleks hea olla – nüüd ja
alati.
Toredat ja rõõmuküllast kooliaastat!
Maire Käärid
abivallavanem
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Tunnustagem
silmapaistvaid Saare
maakonna ettevõtteid

Ajalooõpetajad
kogusid
suvekoolis
värskeid ideid

Saare maakond on ettevõtluse
poolest Eesti üks aktiivsemaid
piirkondi. Igaüks meist teab
kohalikke tegusaid persoone,
edukaid ettevõtteid, tublisid
alustavaid ettevõtteid ning
vahvaid uusi projekte. Kõik
need rikastavad Saaremaa ettevõtlust ning loovad väärtust
kogu Saaremaale.
Taas on aeg tunnustada
maakonna kõige silmapaistvamaid ettevõtteid. Olgu nendeks
siis tubli kohalik tööandja, mõni eriline ja armastatud toode/
teenus või edukas ettevõte ekspordi valdkonnas – tunnusta
mist väärivaid ettevõtteid ja
projekte on Saaremaal väga
palju. Eestlased on tagasihoidlikud ning iseennast kiitma ei
kipu.
Olgugi et ettevõtte töötaja või
juhina ollakse teadlik, et tegu
on väljapaistva ja tunnustamist
väärt ettevõttega, ei seata enamasti oma kandidatuuri üles.
Head asja ei tasu aga kunagi vaka all hoida, vaid seda tuleks jagada kogu maailmaga. Seetõttu
kutsubki Saaremaa ettevõtjate
liit inimesi sel aastal kandidaatidena üles seadma ka oma ettevõtteid ja projekte.
Tunnustused jagatakse välja 13 kategoorias: Saare maa-

9.–11. augustil toimus Eesti
ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi suvekool üle 15
aasta taas Saaremaal. Ligi 70
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat üle Eesti külastas Ida-Saaremaad ja Muhu
saart, tutvus kohalike vaatamisväärsuste ja muinsustega
ning kuulas mitmesuguseid
loenguid Orissaare kultuurimajas.
Kui õpilastel algab kooliaasta 1. septembriga, siis
õpetajad seavad end tavaliselt lainele juba augustis. Üle
Eesti toimuvad suvekoolid
annavad õpetajatele innustust, uusi teadmisi, tutvustavad piirkondlikke võimalusi jne. Ajalooõpetajate
kolmepäevasest suvekoolist
Saaremaal olid kaks päeva
tubased, kuulati loenguid ja
ammutati uusi teadmisi võimalustest õppetööd mitmekesistada, ühel päeval tutvuti kultuuripärandiga.
Marko Uibu Tartu ülikoolist tutvustas vandenõuteooriaid ning konspiratistlikku mõtteviisi, mille levik
on saanud erilise hoo sisse
nii pandeemia kui ka Ukraina sündmuste taustal, ning
pakkus välja ülesandeid,
mida õpilastega koos lahendada.
Tiina Kraav Tartu ülikooli matemaatikahariduse
keskusest andis õpetajatele võimaluse panna ennast
proovile matemaatikaülesannetega koroonastatistika
võtmes.
Kerttu Palginõmm Eesti
kunstimuuseumist inspireeris keskaja kunsti kasutama
vaimse tervise teemade käsitlemisel. Nimelt toimus
mõni aeg tagasi Niguliste
kirikus näitus, mis kajastas neitsist märterpühaku
Dymphna traagilist elu ja
kannatuslugu. Iiri printsessi
Dymphnat on alates keskajast austatud kui meelehäirete vastu aitajat.
Tubasele tegevusele lisaks
käisid õpetajad Koigi rabas,
pidasid liblikajahti Orissaares, jalutasid Pöide maalinnal ning Asva linnusasulas,
uurisid mõisate olukorda
Laimjala ja Audla mõisa näitel. Pöide ja Muhu kirikus
tutvuti restaureerimistööde
ning kirikute rikkaliku arhitektuuripärandiga. Koguva muuseumis andis sisuka
loengu Juhan Smuuli elukäigust ja loomingust Kadri
Tüür.
Suvekooli korraldasid
Saa remaa ajalooõpetajad,
lisaks aitasid selle toimumisele kaasa Saaremaa vald,
Euroopa Komisjoni Eesti
esindus, Mondo, jaotusmaterjaliga toetasid Saaremaa
ja Muhu turismiinfokeskus.
Maakondi pidi külakorda
käiv suvekool peetakse järgmisel korral Pärnumaal.

konna aasta eksportija, Saare
maakonna aasta startija, Saare maakonna aasta tööandja,
Saare maakonna aasta investeering/investeerija/arendusprojekt, Saare maakonna aasta
uuendaja/novaator/rohetehnoloogia rakendus, Saare maakonna aasta turundustegu/
koost ööprojekt/turundaja,
Saar e maakonna aasta inimene või tegu turismis, Saare
maakonna parim toiduaine,
Saare maakonna parim toode/teenus, Saare maakonna
parim maksumaksja, Saare
maakonna aasta ettevõte, Saare
maakonna haridusuuendus või
noorte ettevõtlikkust edendav
tegu ning Saare maakonna aasta õpilasettevõte.
Täpsema info kategooriate
ja kandidaatide esitamise kohta
leiab veebilehelt www.minusaaremaa.ee.
Tunnustagem tragisid Saare
maakonna ettevõtteid – esita oma kandidaadid hiljemalt
12. septembriks.
Kategooriate võitjad kuulutatakse välja oktoobris toimuval Saare maakonna ettevõtete
tunnustamise tänugalal.
Karl Grepp
Saaremaa ettevõtjate liidu
juhatuse assistent

Kiriku juures on maalimisega ametis (esiplaanil vasakult) Anna-Sofia Valgur, Anete Meitern ja Johanna Väli.
FOTO: Leelo Leesi

Kunstikoolil oli vahva
laager Pöide kiriku juures
5.–7. augustil oli Kuressaare
kunstikooli õpilastel tore võimalus osaleda Pöide kiriku juures kunstilaagris. Transpordiga
aitas meid Metra bussipark.
Ööbimine oli kiriku hoovil
telkides ja pastoraadi hoones.
Kiriku ajalugu tutvustas Marlin
Pärn Orissaare raamatukogust

Maal elamise päeval, 24. septembril kutsub Kärla piirkond
külla kõiki: nii kohalikke elanikke kui ka mujalt tulnud
külalisi. Sel päeval peetakse
rahvamaja ees platsil meie oma
piirkonna tootjate, ettevõtjate ja
muidu tegusate inimeste laata,
kus igaüks end ise omal viisil
tutvustab. Kindlasti ei puudu
laadalt ka toiduala, kus saab
head ja paremat kõhukinnitust.
Tutvustamiseks ja tuuritamiseks avavad sel päeval kindlatel
kellaaegadel uksed koolimaja,
lasteaed, noortekeskus, spordihoone, muusikakool, raamatukogu (info kellaaegade kohta
tuleb edaspidi). Kõigil huvilistel
on võimalus küsida ja oma silmaga näha, millised võimalused
on meie piirkonnas.
Kindlal kellaajal ja ette
broneerimisega tehakse Kärla
piirkonna küladesse bussiekskursioon, kus tutvustame Kärla
piirkonna külasid ja vaatamisväärsusi. Ekskursiooni eeldatav
pikkus on umbes 1,5 tundi.
Kohale on kutsutud valla eri
valdkondade spetsialistid, kellele saab küsimusi esitada ja vajaliku spetsialisti puudumisel jätta
oma küsimus koos kontaktandmetega vastavasse postkasti.
Külla on lubanud tulla ka kohalik ettevõte OÜ Mullutu Mä-

giveis, kellel on plaan kaasa võtta ka mägiveis, kellele saaks pai
teha ja leiba anda. Lisaks mõned
väiksemad koduloomad loomapidajatelt. Kärla jahimeeste selts
tutvustab laadaplatsil huvilistele
oma tegevust.
Kärla au ja uhkus on kindlasti Ott Tänak. Tema isa Ivar
avab sel päeval OT Racingu
uksed ning kõik huvilised võivad selle tegevusega tutvuda.
Pargis on avatud kettagolfirada, mida saab läbida kogu
perega. Noortekeskus tuleb sel
päeval toast õue (eeldusel, et
vihma ei saja) ning pakub tegevust lastele.
Kuna sügis on hoidiste tegemise aeg, teeme hoidisekonkursi, kuhu ootame nii soolaseid kui ka magusaid hoidiseid
koos retseptidega. Parimatele
on auhinnad.
Päeva lõpetab kell 14–16
Kärla pargis esmakordselt toimuv pargipiknik, kus igaüks
saab koha ette broneerida ja
nautida samal ajal Uudo Sepp
DUO kontserti.
Bussiekskursioonile ja piknikulaua koha saab registreerida, kirjutades triin.aksalu@
saaremaavald.ee või helistades
tel 5362 7280.
Triin Aksalu
Kärla teenuskeskuse juhataja

ülendav keelpillikontsert „Ma
vaatan üles“, esitas Karijärve
keelpilliorkester. Au ja kiitus ka
Meierei kohvikule Tornimäelt –
maitsvat toitu jagus ja kõike ei
jaksanudki pintslisse pista!
Boris Šestakov
Kuressaare kunstikooli direktor

SAAME TUTTAVAKS
Vallakunstnik
Reta Lall

Kärla piirkond kutsub
endale külla

ja iidset ehitist sai põhjalikult
näha nii väljast kui ka seest.
Jüri Soo juhendusel valmisid
Tiffany tehnikas minivitraažid.
Lisaks joonistamisele-maalimisele ja maalikunstile oli võimalus mängida kettagolfi ja käia
Orissaares ujumas.
6. augustil toimus meeli-

Olen pärit
Kuressaarest.
Sug upuu
juured ulatuvad sügavale Saaremaa
mulda. Algklassides käisin
Saaremaa ühisgümnaasiumis.
Põhikooli ajaks tuli perel soov
mandrile kolida, selle aja käisin Märjamaa gümnaasiumis.
Edasi otsustasin minna Tallinna Lilleküla gümnaasiumisse,
kuna soovisin rohkem võimalusi.
Kunstiteekond sai alguse
lapsepõlves, alguses Kuressaare
kunstikoolis ja siis Märjamaa
muusika- ja kunstikoolis, mille
ka lõpetasin. Kuna mind huvitavad väga paljud asjad, nende
hulgas ka bioloogia ja meteoroloogia, õppisin kaks aastat Tallinna ülikoolis geoökoloogiat.
Lõpuks jõudsin kunsti juurde
tagasi ja lõpetasin Tallinna polütehnikumi trükiettevalmistuse eriala.
Sain oma esimese erialase töökoha väikses trükikojas
graafikadisainerina/trükiettevalmistajana, kujundasin nii
tootepakendeid kui ka Tallinna linnavalitsuse aastaaruannet. Sealt liikusin edasi kinomaailma ja minust sai Forum
Cinemase majasisene graafikadisainer. Kui jõudis kätte pereloomise aeg, kolisime tagasi
Kuressaarde. Sellest alates olen
olnud ettevõtja ja vabakutseline.
Teen koostööd suure ettevõttega Stell, millele olen disaininud kõik trükised, kontorid, autod. Lisaks osalesin
suures projektis koos Milestone
Eventsiga, mis võitis oma kate-

goorias Kuldmuna 2022. Olen
Milestone Eventsile disaininud
suuri üritusi, näiteks Veriffi ja
InBanki suvepäevad.
Mul on kaks väikest tütart ja
abikaasa. Töövälisel ajal tegelen
palju loominguga või seda soodustava tegevusega. Mind huvitavad väga mood ja stilistika,
maalimine, muusika, meditatsioon, aga ka looduse vaatlemine ja matkamine.
Reta töötab vallavalitsuses
15. augustist.

Praktikant Elis
Kadaja
Juuli algusest
s e pt e m b 
r i k e s k
paigani on
Saaremaa
vallavalitsuse
kommunikatsiooniteenistuses ning turismija turundusteenistuses praktikal
Elis Kadaja.
Tulin Saaremaa valda praktikale Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali kaudu. See programm on mõeldud välismaal
elavatele Eesti juurtega noortele, et neid Eesti eluga kurssi viia
ja võibolla isegi tagasi meelitada. Olen Saaremaal sündinud,
aga peatselt juba 14 aastat Saksamaal elanud, mis on veidi üle
kolmandiku mu elust.
Välismaale läksin kohe pärast keskkooli. Saksamaale jäin
pidama lapsehoidjana. Alguses
õppisin keelt, et ülikooli minna. Pärast ülikooli lõppu sain
tuttavaks oma abikaasaga ja
jäingi sinna. Minu eesmärk on
alati olnud väga hästi kohalikku ühiskonda integreeruda, et
kohalikud ei teeks vahet, et ma
polegi Saksamaal sündinud.
Saksamaal elame väikeses ääre-

linnas, mis on väga idülliline ja
rahulik. Kuressaarega võrreldes
kohe väga rahulik, eriti suvel.
Üldiselt on Warendorfis kena,
aga rahvastiku tihedus on väga
suur.
Käisin Münsteri ülikoolis,
kus õppisin kommunikatsiooniteadusi, ning lõpetasin bakalaureusekraadiga 2017. aastal.
Kohe pärast lõpetamist läksin
tööle ühte personalibüroosse.
Praegu olen juba pikemat aega
vanemapuhkusel, sellest ajast
alates pean ka väikest dekoratiivkosmeetika stuudiot.
Saaremaa vallavalitsuse valisin praktikakohaks, kuna arvan, et siin saan kõige parema
ettekujutuse, kuidas saarel elu
käib. Olen kommunikatsiooni- ning turismi- ja turundusteenistuses saanud osa nende
igapäevaelust.
Praegu kirjutan blogi Saa
remaal elavatest välism aa
lastest. Uurin, kuidas nad
on siia jõudnud ja mis neid
Saaremaa juures köidab. Nende
arvamused on teinud mind n-ö
kadedaks selles suhtes, et olen
hakanud endalt küsima: miks
mind siin ei ole?
Kuna olen Saaremaalt pärit,
siis igatsen väga seda elu ja
melu, mis siin on. Eriti värsket
mereõhku ja pikki jalutuskäike
kivisel rannal. Idee tagasi tulla
andis aga hoopis abikaasa. Ta
käis esimest korda Saaremaal
2017. aastal ja ütles kohe, et
tahab siia kolida. Meil on kaks
imetoredat last ja nemadki on
mulle pähe pannud idee tagasi
tulla. Siin on lastele ideaalne
keskkond üleskasvamiseks.
Saksamaa ei ole väga lastele
orienteeritud, pigem on see
industriaalne riik.
Ma arvan, et saarlane jääb
alati saarlaseks ja värsket me
reõhku on võõrsil raske ära
unustada.

Piret Tänav
Saaremaa gümnaasiumi
ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja
Madli-Maria Naulainen
Kuressaare Nooruse kooli
ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja

Saaremaa T
Mustjala küla kokkutulekul
sai Paul Saagpakk pingi

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
• 10. septembril kl 10 Saare
maakonna MV petankis, üksikmäng.
LAHEKÜLA KALAMAJA
LASKETIIR
• 17. septembril kl 10 Saare
maakonna MV jahilaskmises.
ORISSAARE
ORISSAARE TERVISERADA
• 8. septembril kl 16 Saaremaa
orienteerumisneljapäevak.
PÖIDE
PÖIDE TERVISERADA
• 10. septembril kl 10 Saare
maakonna MV ketasgolfis.
TORNIMÄE RAHVAMAJA
• 11. septembril kl 18 Koogikontsert: Marek Sadam.

luse „Meie kirik – 500“ tööde
väljapanek. Pühendatud EELK
Kuressaare Laurentiuse koguduse juubelile ja märterpühak
Laurentiusele. Avatud 12. septembrini.
KURESSAARE RAEGALERII
• Vello Vinni graafikanäitus
„Kaksipidine“. Avatud 14. septembrini.
KURESSAARE KESKVÄLJAK
JA LOSSI TN
• 3. septembril kl 18 Kuressaare
tänavapiknik .
KURESSAARE
KULTUURIKESKUS JA SELLE
ÜMBRUS
• 9.–10. septembril kl 10 sügislaat.

SALME

KURESSAARE LINN
• 18. septembril kl 12 õunakohvikute päev.

SALME RAHVAMAJA
• 17. septembril kl 12 Salme
oma turu päev „Külla külla!“ raames.

KURESSAARE STAADION
• 10. septembril kl 17 Premium
liiga: FC Kuressaare vs. Nõmme
Kalju FC.

KURESSAARE

KURESSAARE
KUNSTMURUSTAADION
• 11. septembril kl 15 Naiste
esiliiga kohtumine: FC Kuressaare
(N) vs. Saku Sporting II (N).
• 17. septembril kl 16 II liiga,
lõuna/lääne piirkond: FC Kuressaare U21 vs. Harju JK Laagri 21.

KURESSAARE
KULTUURIKESKUS
• Näitused: Timo Kähara „Puudutus“. Portreemaalid ja figuurijoonistused. Avatud 14. sep-

tembrini.
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• I korrusel laste joonistusvõist-

SAAREMAA VALLAVALITSUS ON VÄLJA
KUULUTANUD AVALIKUD KONKURSID

• Ehitusinsener (tähtaeg 6.09)
• Jurist (tähtaeg 8.09)
• Kihelkonna rahvamaja juhataja (tähtaeg 8.09)
• Orissaare teenuskeskuse juhataja (tähtaeg 8.09)
• Järelevalve juhtivspetsialist (tähtaeg 12.09)
• Spordinõunik (tähtaeg 14.09)
• Mustjala lasteaed-põhikooli direktor (tähtaeg 18.09)
• Majandus- ja haldusosakonna juhataja (tähtaeg 21.09)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.

SAMUTI ON VÄLJA KUULUTATUD AVALIKUD
KONKURSID

• Mustjala lasteaed-põhikooli käsitöö ja kodunduse ning
vene keele õpetaja (tähtaeg 9.09)
• Saaremaa toetava hariduse keskuse sotsiaalpedagoogid
(tähtaeg 11.09)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

KÜLATEATER TULEB KÜLLA
Juba kümnendat aastat toimub üritus „Külateater tuleb külla“, kus
Kuressaare linnateatri laval astuvad üles maapiirkondade näiteringid.
Iga aastaga on ürituse populaarsus kasvanud ja andnud võimaluse olla
linnainimestel kursis maal tegutsevate näiteringide tegevusega.

• 12. septembril Salme vallateater „Tule tagasi, Gabriel!“, Mika Waltari,
lavastaja Maire Sillavee.

• 13. septembril Karja mõisateater „Minejad“, Janno Puusepp, lavastaja
Krista Neemre.

• 14. septembril Kärla näiteselts „Külalistemaja laibaga“, kirjandusliku
rühmituse Kaheksa ainetel, lavastaja Marika Paas.

Rohkem infot: www.saare.events.

• 15. septembril Thule teater „Pasjanss ehk Alatu kättemaks“, Väino
Uibo, lavastaja Väino Uibo.

• 16. septembril Taritu tubateater „Patused hinged“, Hugo Raudsepp,
lavastaja Väino Uibo.

• 18. septembril Salme vallateater „Veel üks pilet“, Peter Quilter,
lavastaja Maire Sillavee.

Etendused algavad kell 19. Etenduste ja piletimüügi info on Kuressaare teatri kodulehel kuressaareteater.ee.
Häid teatrielamusi!

Krista Lember
Saaremaa rahvakultuurispetsialist

DEMENTSUSEGA INIMESTE LÄHEDASTE
TUGIGRUPP KURESSAARES

Tugigrupp koguneb 7. septembril kell 17 Kuressaares, Tolli tn 9 (tugigruppi juhib Imbi Lamp (MTÜ Elu Dementsusega). Anna oma osalemissoovist märku: imblik@hot.ee, tel 523 7029. Tugigrupp on tasuta!

SAAREMAA MEESKOOR ALUSTAB TAAS

TEADE

19.09.2022–
31.03.2023
Kuressaares
kogemusnõustaja baaskoolitus.
Korraldaja Luwi
koolituskeskus.
Täpsem info:
www.luwi.ee
või anu.redi@
luwi.ee.

TRÜKIARV:
14 150
VÄLJAANDJA:
Saaremaa
Vallavalitsus

BRONEERI AEG
UUEKS HOOAJAKS!

Nii nagu sügiseti on siin-seal näha kogunevaid linnuparvi, on kogunemas ka laulumehed. Peagi võib seda märgata Kuressaareski, kui
rõõmsad vennad muusikakooli poole sammuvad. Nimelt alustab Saaremaa meeskoor SÜM peagi oma uut ja põnevat juubelihõngulist 50.
hooaega. Sinna mahub kindlasti suur hulk klassikalist koorilaulu, aga ka
kergemuusikatöötlusi. Loodame kohtuda sõpruskooridega.
Juba mitu aastat ei ole olnud võimalust meestelaulu kodusaarelt
kaugemale viia – ehk tuleb nüüd seegi võimalus. Toimumata ei jää
kindlasti ka n-ö oma pere üritused: uusaastapidu kaasadega, suve
lõpus peetav perepäev koos lastega, mõni õhtu koos sauna ja kerge
õllega. Mõnda meil toimunut saab vaadata kodulehelt www.saaremaameeskoor.ee või jälgides meid Facebookis @saaremaameeskoor.
Kui sul, hea sõber, nüüd pisemgi huvi tekkis ja oled vähegi lauluhääle ja -sooviga mees, siis tule kindlasti proovima, parem veel kui
koos sõbraga. Alates 19. septembrist
ootame sind esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 18.30 Kuressaare muusikakoolis.
Koori ja dirigentide nimel

KURESSAARE STAADION
KURESSAARE JALGPALLISTAADION
KURESSAARE SPORDIKESKUS
AEROOBIKASAAL
JÕUSAAL
MAADLUSSAAL
KERGEJÕUSTIKUHALL
PALLIVÄLJAKUD

LAUATENNIS
SAALIHOKI
SULGPALL
TENNIS
TÕSTENURK

Täida taotlusvorm
www.saaremaaspordikool.ee

TEOSTAJA:
AS Postimees
Grupp
TRÜKKIJA:
AS Kroonpress

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

VALLAVALITSUSE INFOTELEFON: 452 5000.
REKLAAMI TELLIMINE:
515 7326, reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

Mustjala kõlakoja platsil toimunud küla kolmandal kokkutulekul avati pink siin sündinud
maailmakuulsale keelemehele
Paul Friedrich Saagpakule.
Pingi valmistas omakülamees
Allan Kauber. Roostevaba metallplaadi töötles OÜ Graveer.
Pingi valmistamist toetasid
Saaremaa vallavalitsus ning
Mustjala spordi- ja kultuuriseltsing.
Juulis peetud külakokkutulekul osales üle saja inimese.
Sai vaadata talude fotonäitust,
astuda sisse kodukirikusse ja
kuulata rahvamaja isetegevuslaste kontserti, oli ka ühine õhtusöök ja meenutati möödunud aegu. Õhtul süüdati lõke
ja tantsulusti pakkus Viljandi
tantsubänd Eesti Gun ja Liisa.

MIHKLIKUU PÄEVAKESKUSES

KÜLAVANEMAD
• Paevere ja Vennati küla koosolek toimub 3. septembril kl 14 Paevere
külaplatsil. Päevakorras külavanema valimine ja külaraha kasutamine.
• Suur-Randvere külavanema valimise koosolek toimub 6. oktoobril
kl 18.30 seltsimajas.

Kalle Kolter
Mustjala teenuskeskuse
juhataja

Haridustreffil tunnustati
vallavalitsuse haridusja noorsootööosakonda
18. augustil toimus Paide
Vallimäel esimene Haridus
treff „Väärtustades iseennast“.
Haridustreffi korraldas Meaningful Talks koostöös Eesti
haridustöötajate liiduga. Haridustreffil valmistuti algavaks
õppeaastaks, laeti endasse uusi
teadmisi, toetati üksteist väärtuslike ideedega ja kuulati Eesti tippkoolitajate nõuandeid.
Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnast oli Haridustreffile kutsutud hariduse peaspetsialist
Kelly Erin-Uussaar, kes võttis

vastu ka tunnustuse ja tänu
valla õpetajate väärtustamise
eest.
Nimelt otsustas haridus- ja
noorsootööosakond tasuda
soovijate osalemise koolitusel
„Kuidas õpetajana hästi hakkama saada ja õhinaga õpetada?“. Koolitus (videokursusena) kestab veel ja osalisi
on umbes sada. Meaningful
Talksi esindajate sõnul on selline õpetajate väärtustamine
valla poolt täiesti erakordne ja
vajab eraldi tunnustamist.
Saaremaa Teataja

Külla külla, 17. septembril!
Saare- ja Muhumaa küla- ja
seltsimajad, ka mõned külaplatsid ootavad sel sügisel juba
neljandat korda kõiki huvilisi
külla. Traditsiooniline päev
pealkirjaga „Külla külla!“
toimub laupäeval, 17. septembril ning kõiki oodatakse alates kella 12st kuni kella
18ni. Osalevate külade arv on
aasta-aastalt suurenenud ning
tänavu on uksed avanud ja
ootab külla juba 17 omanäolist küla.
„Külla külla!“ päeva eesmärk on tutvustada huvilistele kogukondade kooskäi-

Külad kutsuvad
KÜLLA KÜLLA

Tiit Aavik

• Neljapäeval, 1. septembril kell 13 Kuressaare Hoolekande juhataja
Ene Vahteri ümarlaud.
• Esmaspäeval, 5. septembril kell 11–14 juristi vastuvõtt. Tasuta juriidiline nõustamine. Kell 13 fotoringi lossipiltide näituse avamine.
• Neljapäeval, 8. septembril kell 12 jooga päevakeskuse II korruse saalis.
• Esmaspäeval, 12. septembril kell 15 mälumäng. Mängujuht Helmut
Sääsk.

Lisaks Saagpaku pingile
jääb kokkutulekut meenutama allakirjutanu poolt lehtpuuplangust valmistatud ja
raudkivile kinnitatud punavalgete kirjadega kõlakojasilt,
mis möödujate pilke kaugelt
köidab.
Täname kõiki, kes korraldamisel abiks olid!

17. september
www.toidufestival.ee

mise kohti, neis pakutavaid
võimalusi nii huvitegevuseks
kui ka teenuseid, mida seal
saab tarbida, külade ajalugu ja
nende kohtadega seotud lugusid, tutvustada ning pakkuda
müügiks oma toodangut ning
kohalikke maitseid.
Samal ajal peetakse ka Saaremaa toidufestivali (8.–18. septembrini) ning külad on saanud
igal aastal olla osa selle mitu
nädalat kestvast sisukast programmist, saades seeläbi rohkelt
tähelepanu ja külastajaid. Selle
aasta kohalikud maitsed külades on inspireeritud teemast
„Väärtusta jahisaaki!“.
Paljudes külades peetakse
laata, kus on võimalik soetada kohapeal kasvatatud aiasaadusi, käsitööd ning muud
vajalikku ja toredat. Ära unusta kaasa võtta ostude tarbeks
sularaha!
Päeva raames toimub Saarte Koostöökogu toel ka kaks
Kuressaarest algavat eri marsruudiga bussituuri, mis viivad
huvilised päeva jooksul küladesse kohale. Tuuridele peab
kindlasti registreeruma. Täpsemat infot kogu toidufestivali
kava, „Külla külla“ päeva ning
sel ajal toimuvate bussituuride
kohta saab toidufestivali lehelt
https://saaremaatoidufestival.ee/kulla-kulla/.
Saarte Koostöökogu

Kärla kooli õpilased said uue bussi
Täna, 1. septembril hakkas
Kärla kooli õpilasliini sõitma
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt vallale tasuta antud M3 kategooria buss

Iveco Irisbus Crossway. Lapsi
sõidutab Go Bus ja bussis on 43
istekohta. Buss teenindas varem
Ida-Virumaa maakonnaliine.
Saaremaa Teataja
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Reklaami tellimine
+372 515 7326
reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

Liitu Postimehe
digipaketiga!
Alati kõige värskemad
uudised sinuga kaasas!

1. september 2022

