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Salme viikingite keskus
– miks, kellele, mida ja
kuidas
● Loe lk 3

Maal elamise
päeva kava
KÄRLA
• Kl 11–14 kohalike ettevõtjate/tegijate laat rahvamaja ees
platsil.
• Kl 11 ja 11.30 ringkäigud
lasteaias.
• Kl 11–13 avatud uksed põhikoolis, näitus „Vanaaegsed
kooliasjad“.
• Kl 11–13 avatud uksed
raamatukogus, portselani ja
keraamika näitus, väljapanek
„Pikk teekond oma majani“,
saab joonistada, mängida
lauamänge, kuulata jutupliiatsi
raamatuid jpm.
• Kl 12–13 raamatukogus
makramee töötuba, juhendaja
Heelika Aus, eelregistreerimine 20. septembriks heelika.
aus@gmail.com, materjalitasu 10 eurot.
• Kl 12–13 tutvustab muusikakool õppimisvõimalusi ja
pille, toimub väike kontsert.
• Kl 13–14 avatud uksed
spordihoones, ringkäik kell 13.
• Kl 16 terviserajal tasuta kepikõnnitreening.
• Kl 11–16 noortekeskuse
õues mobiilse noorsootöö
buss, avatud on noorteala.
• Hoidiste konkursi võitja
väljakuulutamine. Osalemiseks
too oma hoidis koos retsepti
ja kontaktandmetega 23. septembriks rahvamajja.
• Kärla piirkonda tutvustav
bussiekskursioon, registreerimine tel 5362 7280 või triin.
aksalu@saaremaavald.ee.
Võimalik alustada Kuressaarest.
• Kl 11–14 avab uksed OT
Racing (Ülejõe 3). Ivar Tänak
tutvustab noorte ralliautosid ja
projektiautosid.
• Pargis on üleval kettagolfirada.
• Kohal on jahimeeste selts,
noorkotkad ja kodutütred.
• Kl 14–16 pargipiknik Kärla
pargis. Kõlakojas Uudo Sepp
Duo.
ORISSAARE
• Tegevused kell 11–16.
Ringkäigud koolis, lasteaias,
kultuurimajas, noortekas ja
raamatukogus.
• Aleviku südames looma- ja
masinapark, sõjavara muuseumi väljapanek.
• Kohal vabatahtlikud pritsumehed. Avatud uksed Kaino
Garaažis.
• Huvitegevuse tutvustused.
Kultuurimajas lahtised trennid
ja pannkoogikohvik.
• Kohalike tootjate müügiala.
• Sibullillede istutamine talgukorras Pärna tänaval.
• MTÜ Maasilinna Selts eestvedamisel toimub Maasilinna
tuur.
Lähemalt loe kõrvalolevast
artiklist.
Mõlema teenuskeskuse juures
on vallatöötajad valmis otsima
vastuseid maal elamisega seotud küsimustele.
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Kepikõnd
turgutab tervist

Maakonna
merepäästjad said taas
kokku Abrukal
● Loe lk 6

● Loe lk 4

Uuendamine
muudab linna
peatänava pilti

ISTUTAME ORISSAARDE KEVADLILLEDE PEENRA
Maale elamise päeva raames on kavandatud rajada
Orissaarde sibullillepeenar, mille tegemiseks vajame
abilisi, kuna istutamisele läheb üle 55 000 lillesibula.
Istutame koos krookuseid, nartsisse, tulpe ja kobarhüatsinte. Kõik sibulad paneme mulda lasanjestiilis kujundusalale. Mida see täpselt tähendab, saavad abilised
töö käigus õppida. Peenra asukohaks oleme valinud
Orissaare alevikus haruneva Pärna tänava haljasala.
Päev tuleb põnev, sest lisaks toredale ajaviitmisele
värskes õhus koos toreda seltskonnaga näeb, kuidas
rajada sibullillepeenart haljasalale ning kuidas kujundatakse üldse suuri peenraid.
Ootame kõiki 24. septembril sibullilli istutama. Kaugemalt tulijatel on võimalik parkida endise internaatkooli
ees parklas. Abilistel palume riietuda mugavalt ning
võtta kaasa hea tuju.
Helen Erik, maastikuarhitekt

Maal elamise päeva tähistame
seekord Kärlal ja Orissaares

T

änavu tähistatakse maal elamise päeva üle riigi juba neljandat
korda. Saaremaa vald võttis
suuremalt sellest osa möödunud aastal, kui osalesime kolme keskusega.
Kuna huvi oli vähemalt Laimjalas ja
Salmel piisavalt suur, oli soov seda üritust jätkata.
Seekord on 24. septembril kõik
maaelu väärtustavad ja selle vastu
huvi tundvad inimesed oodatud Kärlale ja Orissaarde. Tänavu on ürituse
fookus natuke muutunud – ootame
päevast osa võtma eeskätt Saaremaa
oma inimesi ehk vaatame rohkem n-ö
sissepoole. Tunneme üheskoos rõõmu,
et elame nii ilusas ja erilises paigas.
Aga teretulnud on ka külalised. Kui
neile jääb Saaremaa pisik külge, küll
siis leitakse võimalus ühel heal päeval
ka siia elama tulla.
Eelmises Saaremaa Teatajas (1. septembril) kirjutas Kärla teenuskeskuse
juhataja Triin Aksalu maal elamise
päeva tähistamisest Kärla piirkonnas.
Mida põnevat aga Orissaares ja selle
ümbruses teha saab? Endise teenuskeskuse juhi Raul Koppeli ja kultuurimaja
juhataja Anu Viljaste eestvedamisel on
kokku pandud tihe ja huvitav programm. Enamasti on tegevus koondunud kultuurimaja ette keskväljakule,

ent siginat-saginat jagub kindlasti ka
mujale.
Orissaares jagub tegevust nii
suurtele kui ka väikestele
Piirkonnaga tutvumiseks võib algust
teha ringkäiguga kooli, lasteaeda,
kultuurimajja, noortekasse ja raamatukokku. Kui õnnestub omanikega
kokkuleppele saada, saab piiluda ka
eriinternaatkooli hoonesse ja valmivasse kortermajja.
Laste suureks rõõmuks tuleb loomade ja lindudega välja Risto Ränk
Farming ning oma hoolealuseid tutvustab ka Saaremaa Mägiveis.
Orissaare külje all asuv Saaremaa
sõjavara muuseum tuleb oma väljapanekuga aleviku südamesse. Militaarteemade kõrval näeb lähikonna masinaparki – oma seadmeid ja tehnikat
tutvustavad Träx OÜ, Rautsi talu ja
Alunaut. Silmatorkava masinaga on
lubanud kohale tulla ka Tagavere vabatahtlik pääste ühing. Kaino Traumann
teeb sel päeval uksed lahti oma garaažis, mis paneb põksuma iga väiksema
ja suurema rallifänni südame.
Aleviku südames tutvustatakse ka
kohalikku huvitegevust, näiteks motokrossi, maadlust, korvpalli, jalgpalli.
Muusikakooli lapsed loovad meeleolu

facebook.com/saaremaavald

ja saavad teha selle sügise esimesed
etteasted. Kultuurimajas toimuvad
lahtised trennid ja seal asub ka pannkoogikohvik.
MTÜ Maasilinna Selts eestvedamisel toimub Maasilinna tuur.
Kohalikud tootjad ja aiapidajad
saavad veel liituda
Kohalikud tootjad müüvad oma toodangut, ent siinkohal on paslik teha
veelkord üleskutse – kes vähegi soovib,
võib tulla välja oma toodete või aiasaadustega. Andke vaid oma soovist teada
Anu Viljastele telefonil 5347 3668.
Pärna tänavale on aga oodatud kõik
aiandushuvilised või abilised, kes soovivad ühiselt luua sibullillede peenra.
Mõlema teenuskeskuse – nii Orissaare kui ka Kärla – juures on väljas ka
vallatöötajad, kes jagavad infot, püüavad lahendada vallaelanike muresid
või otsivad koos küsimustele vastuseid.
Programm on veel täiendamisel ja
kellaajad täpsustamisel. Tasub jälgida
Saaremaa valla kodulehte või Facebooki. Kindel on aga see, et nii Orissaares
kui ka Kärlal on kell 11–16 üks tõeliselt
tore oma kandi päev. Sest maal on ju
hea elada, päriselt!
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist

Kuressaare linna keskus koos ristuvate tänavate ja keskväljakuga on hiljuti rekonstrueeritud, samuti Tallinna tänav alates Karja tänava
ristmikust kuni linna väljasõiduni. Kahe projekti vahel on jäänud rekonstrueerimata lõik
Torni ja Karja tänavate vahel, mille projekt on
nüüd valmimas.
Luues nüüdisaegset tänavaruumi, on projekti koostamisel koos muinsuskaitse, arhitektide, projekteerijate ja teiste huvitatud osalistega jõutud lahendusele, milles kellegi soovid
ei domineeri. Tulemuseks on kergliiklejaid
soosiv terviklahendus.
Nõukogude aeg tõi kaasa suurema muudatuse tänavaruumis. Paaritute numbritega
tänavapoolele rajati Tallinna tänava Torni ja
Rootsi tänava vahelises lõigus kõrghaljastusena allee, mis hakkas varjama klassitsistlike
hoonete fassaade. Tänava rekonstrueerimisega muutub vertikaalplaneerimine ja praegu
seal kasvavate puude juured saavad kahjustada. Alleepuude istutamisega paarisnumbritega tänavapoolele saame tuua mõisakodade
fassaadid taas esile.
Kuigi uute puude istikud valitakse võimalikult suured, peame paratamatult andma neile
aega kasvada. Alles jäävad suured puud Tallinna tn 10 ees, Laurentiuse kiriku hoovis ja veel
mõnes hoovis paiknevate puude võrad, mis
ulatavad tänavaruumi.
Tänava sõiduteeala kitsamaks muutmisega
suurenevad kergliiklusteealad nii, et tekivad
mitmed platsid, kuhu paigutatakse kesklinna väikevormidega sarnased istumisalad ja
haljastuskonteinerid. Lõunapoolsel küljel
paiknevat kõnniteeala on võimalikult palju
laiendatud. Piki tänava äärt lisatakse istepinke, mis mõjuvad puhvri ja füüsilise tõkkena
sõidutee ning jalakäigutee vahel, et anda eelised jalakäijatele ja ratturitele ohutumaks liiklemiseks.
Projekti käigus on liigutatud bussiootetasku kesklinnale lähemale, Tallinna tn 10 hoone
ette. Selle lahendusega projekteeritakse juurde
parkimiskohti Tallinna tn 14 ees, tänava ääres. Bussisõitjatele muutub ooteala avaraks,
mugavaks ja mitmekesiseks linnamööbli ning
haljastuse lisamisega. Kuressaare tänavad on
seni olnud üsna ebamugavad jalgratturitele
just eritasapindade ja sidusate ühenduste puudumise tõttu. Käesoleva lahendusega saavad
kergliiklejad mugava liikumistee ühes tasapinnas.
Sõidutee on võrreldes olemasolevaga muudetud kitsamaks, mis toimib liiklust rahustava võttena ning toetab piirkiirust 30 km/h.
Torni ja Tallinna tänava ristmiku keerulise
liikluskorralduse tõttu viiakse ülekäigurajad
ristmikust kaugemale. See võimaldab juhtidel
enne ülekäigurajani jõudmist manöövrid lõpetada ja väheneb võimalus jalakäijaid mitte
märgata.
Rait Pitk
projektimeeskonna esindaja

Loe pikemat artiklit ning vaata videot, kuidas
hakkab Tallinna tänav Torni–Karja lõigul tulevikus välja nägema, valla kodulehelt: www.
bit.ly/tallinna-tn.
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Urmas Treiel
haridus- ja
noorsootööosakonna
juhataja

Tagasi vaadates
konverentsile
„RohePöörane
haridus“
Läbi aegade on üle mere ja tuulte
üles korjatud uusi mõtteid, mis
on toonud endaga kaasa hüppelisi muutusi. Tuul ja meri on juba
paari tuhande aasta eest avanud
meile kauged rannikud, on tekkinud uued kontaktid, meieni
on jõudnud uued ideed ja uus
maailmapilt. Aeg on taas sõlmida sinasõprus mere ja tuulega.
Rohepööre puudutab peatselt ka Saaremaad ja seda kõige
otsesemal moel. Tänu toimuvatele muutustele näen võimalust,
et Saaremaa on kümne aasta
pärast Eestis kiireimini arenev
maapiirkond. Ma kordan: Saaremaa on kümne aasta pärast
Eestis kiireimini arenev maapiirkond. Saarlastele ja ka praegustele koolijütsidele jagub tööd
ning need töökohad on hästi
tasustatud, aga nõuavad kõrgeid
oskuseid.
Ja seda kõike tänu tuulele.
Need on head tuuled, mis pakuvad meie praegustele koolilastele võimaluse pärast ülikooli
lõppu naasta kodukanti, et nad
saaksid osa suurtest muutustest
ja täidaksid uusi tulevikutöökohti, mida tuuline kodumeri
meile pakub.
Kui suudame väljakutsed
vastu võtta, siis tuleb Saaremaale ligi 500 uut kõrgepalgalist
töökohta ligemale 70 erialal ja
seda mitte ainult energeetikas,
inseneerias, ehituses ja IT-valdkonnas, vaid ka merendusest
kuni drooninduse, logistika ja
tuuleparkide turismi korraldamiseni.
Kuna tööjõuvajadus suureneb
ja töökohtade iseloom muutub,
peavad muutused peatselt jõudma ka meie haridussüsteemi.
Meie väljakutse on viia see teadmine õppuriteni, luua (tõlkida)
vastavad õppemoodulid ja integreerida erinevatesse ainetesse. Nii Kuressaare kolledž kui ka
Kuressaare ametikool kavandavad õppekavades täiendusi, et
õpetada lähitulevikus vajaminevaid erialasid. Samuti kavandab
Saaremaa gümnaasium vastavaid õppemooduleid.
Nüüd on meil võimalus saada taas mereriigiks, saada kasu
meie merest ja tuultest.
Saare maakonna hariduskonverents „RohePöörane haridus“
toimus 25. augustil Triigi Filharmoonias.

KÜLAVANEMAD
Külavanemate ümarlaud toimub laupäeval, 22. oktoobril kell
11–15 Võhma külamajas. Lisainfo
edaspidi.

Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

15. september 2022

DETAILPLANEERINGUD
KURESSAARE LINNAS
TALLINNA TN 82
DETAILPLANEERINGU
OSALINE KEHTETUKS
TUNNISTAMINE TALLINNA TN
82B KRUNDI OSAS
Saaremaa vallavolikogu
26.08.2022 otsusega nr 1-3/68
tunnistati osaliselt kehtetuks
Kuressaare linnas Tallinna tn 82
detailplaneering (DP) Tallinna tn
82b krundi osas.
DP ala hõlmab praegust Tallinna tn 82 katastriüksust tunnusega 34901:001:0207, Tallinna
tn 82a katastriüksust tunnusega
34901:001:0208, Tallinna tn
82b katastriüksust tunnusega
34901:004:0211 ja Tallinna tn
82c katastriüksust tunnusega
34901:004:0104.
DP eesmärk oli olemasoleva
kinnistu jagamine kaheks, ehitusõiguse ja sihtotstarvete määramine ning liikluskorralduse ja
tehnovõrkude lahendamine.
Planeeringualasse kuuluva Tallinna tn 82b krundi omanik esitas
Saaremaa vallale taotluse tunnistada DP kehtetuks Tallinna tn 82b
kinnisasja ulatuses, kuna omanik
soovib planeeringu elluviimisest
loobuda. Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 2 võib DP tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on
tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast DP osalist
kehtetuks tunnistamist. Kuna
Tallinna tn 82b krundi ehitusõigus ei ole seotud teiste kruntide
DP lahendusega ega lahenduse
elluviimisega, siis on võimalik DP
osaliselt kehtetuks tunnistada.
Otsusega saab tutvuda Saaremaa valla kodulehel: www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
JÕISTE KÜLA TUTKU
DETAILPLANEERINGU
OSALINE KEHTETUKS
TUNNISTAMINE RANNIKU
KATASTRIÜKSUSE OSAS
Saaremaa vallavolikogu
26.08.2022 otsusega nr 1-3/67
tunnistati osaliselt kehtetuks Tutku detailplaneering (DP) Ranniku
katastriüksuse osas.
Planeeringuala hõlmab
Jõiste külas praeguseid Rannikukalda (40302:001:0133),
Ranniku (40302:001:0134),
Lahe (40302:001:0135), Laidu (40302:001:0136), Mereranna (40302:001:0137),
Teeääre (40302:001:0146),
Sääse (40302:001:0139),
Sopi (40302:001:0138),
Liblika (40302:001:0140,
Kannikese (40302:001:0141),
Pae (40302:001:0142), Kadaka (40302:001:0143) ja
Liini (40302:001:0144) katastriüksust. DP eesmärk oli
Tutku maaüksuse kruntimine,
ehitusõiguse määramine ja
vajaliku infrastruktuuri planeerimine.
Planeeringualasse kuuluva
Ranniku katastriüksuse omanik
esitas Saaremaa vallale taotluse
tunnistada DP kehtetuks endale
kuuluva kinnisasja ulatuses, kuna omanik soovib planeeringu
elluviimisest loobuda. Vastavalt
planeerimisseaduse § 140 lg
2 võib DP tunnistada osali-

selt kehtetuks, kui on tagatud
planeeringu terviklahenduse
elluviimine pärast DP osalist
kehtetuks tunnistamist. DP lahenduse kohaselt ei ole Ranniku
katastriüksus seotud teiste elamukruntidega, seega saab DP
osaliselt kehtetuks tunnistada
ja DP saab kehtima jäävas osas
ellu viia.
Otsusega saab tutvuda Saaremaa valla kodulehel: www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
NÄSSUMA KÜLA
RANNAVÄLJA
DETAILPLANEERINGU
KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Saaremaa vallavolikogu
30.06.2022 otsusega nr 1-3/65
tunnistati kehtetuks Rannavälja
detailplaneering (DP). DP ala
hõlmab Nässuma külas Rannavälja
katastriüksust tunnusega
59201:004:0008. DP eesmärk
on ehitusõiguse seadmine kahe
elamu ja abihoonete ehitamiseks.
DP ala asub Nässuma hoiualal
ning alal on inventeeritud hoiuala
kaitse-eesmärgiks olevad elupaigatüübid loopealsed ja rannaniidud. Lisaks asub ala ranna
ehituskeeluvööndis.
Eeltoodu tõttu ei ole Rannavälja DPga kavandatud ehitusõigust
tulenevalt Nässuma hoiuala kaitse-eesmärkidest ja ranna ehituskeeluvööndi ulatusest võimalik
realiseerida ning DP tunnistatakse kehtetuks.
Otsusega saab tutvuda Saaremaa valla kodulehel: www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
KAILUKA KÜLA RASSI,
PÕÕSA, VÕPSIKU,
SAMBLA JA SAMBLIKU
DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Rassi, Põõsa, Võpsiku, Sambla ja
Sambliku detailplaneeringu (DP)
koostamine lõpetati Saaremaa vallavolikogu 26.08.2022
otsusega nr 1-3/64. DP ala
hõlmab Kailuka külas Rassi (59201:005:0020), Põõsa
(59201:005:0619), Võpsiku
(59201:005:0620), Sambla
(59201:005:0307) ning Sambliku (59201:005:0308) katastriüksust. DP eesmärk on maaüksuste jagamine eraldi kinnistuteks,
uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks,
igale kinnistule ühe elamu ja kuni
kahe abihoone planeerimine ja
paigaldamine, piirkonna liikluskorralduse määramine, juurdepääsu tagamine planeeringualale,
keskkonnatingimuste seadmine ja
tehnovõrkude lahendamine. DP
menetlus ei ole viie aasta jooksul
jõudnud kehtestamiseni, mistõttu
otsustas vald DP koostamise
lõpetada.
DP koostamise lõpetamise otsustega on võimalik tutvuda valla
kodulehel: www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/lopetatud.
PIDULA KÜLAS NÕGUPÕLLU
DETAILPLANEERINGU
KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Saaremaa vallavolikogu

26.08.2022 otsusega nr 1-3/71
tunnistati kehtetuks Kihelkonna vallavolikogu 08.02.2008
otsusega nr 4 kehtestatud Pidula
küla Nõgupõllu detailplaneering
(DP). DP ala hõlmab elamumaa
sihtotstarbega Nõgupõllu tee 1
(30101:004:0575), Nõgupõllu
tee 2 (30101:004:0573), Nõgupõllu tee 3 (30101:004:0576),
Nõgupõllu tee 4
(30101:004:0572), Nõgupõllu
tee 5 (30101:004:0578), Nõgupõllu tee 6 (30101:004:0574)
ja Nõgupõllu tee 8
(30101:004:0577) katastriüksust ning transpordimaa
sihtotstarbega Nõgupõllu tee
(30101:004:0579) katastriüksust.
DP eesmärk oli Nõgupõllu
maaüksuse jagamine 12 kinnistuks ja nende sihtotstarbe
muutmine, hoonestusala piiritlemine ja hoonestustingimuste
määramine 12 elamu ja nende
teenindamiseks mõeldud abihoonete püstitamiseks. Moodustatud on DP-järgsed krundid,
kuid ehitusõigust realiseeritud
ei ole. Katastriüksuste omaniku
esindaja esitas taotluse tunnistada DP kehtetuks, kuna DPd
ei soovita ellu viia. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 kohaselt
võib DP tunnistada kehtetuks,
kui planeeritava kinnistu omanik
soovib planeeringu elluviimisest
loobuda.
DP kehtetuks tunnistamise
otsusega on võimalik tutvuda
valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
MURATSI KÜLA KALDE
DETAILPLANEERINGU
OSALINE KEHTETUKS
TUNNISTAMINE (KALDE TEE
7 OSAS)
Saaremaa vallavolikogu
26.08.2022 otsusega nr
1-3/74 tunnistati osaliselt
kehtetuks Kaarma vallavolikogu
28.02.2007 otsusega nr 28
kehtestatud Muratsi küla Kalde
detailplaneering (DP) Kalde tee 7
(27003:003:0845) katastriüksuse osas.
DP eesmärk on maaüksuse jagamine kinnistuteks, ehitusõiguse
määramine, kommunikatsioonidega varustamine ja juurdepääsuteede määramine. DPga
kavandati kruntidele üks elamu ja
üks abihoone, maksimaalset ehitisealust pindala määratud ei ole.
DP on osaliselt ellu viidud.
Moodustatud on DPga ettenähtud krundid, millest ehitisregistri alusel on neli krunti hoonestatud elamu ja abihoonega,
üks krunt hoonestatud elamuga
ja kaks krunti hoonestamata
(ühele hoonestamata krundile
on väljastatud 2016. aastal
ehitusluba elamu ehitamiseks).
Rajatud on puurkaevud ja juurdepääsuteed ning seatud on
servituudid. DP tunnistatakse
kehtetuks planeeritava kinnistu
omaniku esindaja taotluse alusel
(planeerimisseaduse § 140 lg
2), kuna DPga kavandatu on
Kalde tee 7 katastriüksuse osas
realiseeritud ning lisaks soovitakse ehitada u 30 m2 suurust

suvekööki, mis kehtiva DP alusel
ei ole võimalik. DP osaline kehtetuks tunnistamine Kalde tee
7 osas ei avalda mõju kehtima
jäävale DP lahendusele, kehtima
jäävas osas on DPs kavandatu
elluviidav.
DP osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik
tutvuda valla kodulehel: www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
ABAJA KÜLA
ABAJA PUHKEKÜLA
DETAILPLANEERINGU
OSALISELT KEHTETUKS
TUNNISTAMINE VILSANDI
RAHVUSPARGIS ASUVATE
ABAJA-LOOJANGU,
ABAJA-ÕHTU, ABAJAHOMMIKU JA ABAJA-AO
KATASTRIÜKSUSTE OSAS
Saaremaa vallavolikogu
26.08.2022 otsusega nr 1-3/70
tunnistati osaliselt kehtetuks Kihelkonna vallavolikogu
31.05.2001 otsusega nr 29 kehtestatud Abaja külas Abaja puhkeküla detailplaneering (DP) Vilsandi
rahvuspargis asuvate Abaja-Loojangu (30101:003:0011), AbajaÕhtu (30101:003:0012), AbajaHommiku (30101:003:0014)
ja Abaja-Ao (30101:003:0016)
katastriüksuste osas.
DP eesmärk on hoonestusõiguse seadmine tundlikku rannikumetsa vööndisse, et moodustada hoonete grupid (osale
kruntidele on määratud kolm
hoonestusala). Katastriüksused
on nüüdseks moodustatud, kaks
krunti hoonestatud suvilatega
ning osaliselt on samale alale
koostatud uus DP. Kehtetuks
tunnistatav osa jääb terves
ulatuses Vilsandi rahvuspargi Kiirassaare piiranguvööndisse, ala
kuulub ühtlasi ka Natura 2000
võrgustikku Vilsandi linnu- ja
loodusalana.
DP on kehtestatud enne looduskaitseseadust (s.o
21.04.2004) ja hoiuala moodustamist, seega DP koostamisel
ja kehtestamisel ei ole hoiuala
kaitse-eesmärkidega arvestatud.
Kehtiva DP elluviimine on vastuolus Vilsandi rahvuspargi kaitseeesmärkide saavutamisega, mistõttu tunnistatakse DP osaliselt
kehtetuks. Planeerimisseaduse
§ 140 lg 1 p 2 alusel võib DP
osa tunnistada kehtetuks, kui DP
koostamise korraldaja soovib DP
elluviimisest loobuda. DP osaline
kehtetuks tunnistamine ei avalda
mõju kehtima jäävale DP lahendusele, kehtima jäävas osas on
DPs kavandatu elluviidav.
DP osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik
tutvuda valla kodulehel: www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
KURESSAARE LINNAS
TALLINNA TN 32 JA
TRANSVAALI TN 51
DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
23.08.2022 korraldusega nr
2-3/1348 kehtestati Kuressaare
linnas Tallinna tn 32 ja Transvaali
tn 51 detailplaneering (DP).

DP ala hõlmab Tallinna tn 32
(34901:009:0065) ja Transvaali tn 51 (34901:009:0061)
katastriüksuseid.
DP eesmärk on kruntide liitmine, moodustatavale krundile
ehitusõiguse ja arhitektuursete
tingimuste määramine äripindade
ja korterelamute ehitamiseks,
tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramine.
Tallinna tn 32 ja Transvaali tn
51 katastriüksused kavandatakse liita üheks krundiks. Krundile
on planeeritud kolm äri- ja elamufunktsiooniga hoonet. Kavandatavad krundi kasutamise sihtotstarbed on 50% korterelamu
maa EK ja 50% kas kaubandus-,
toitlustus- ja teenindushoone
maa ÄK, väikeettevõtluse hoone
ja tootmishoone maa ÄV, büroohoone maa ÄB või majutushoone
maa ÄM. Lubatud maksimaalne
hoonete ehitisealune pind on
790 m², lubatud maksimaalne
hoonete arv krundil on seitse.
Hoonete lubatud kõrgus on
9 m. Mõlemale planeeritavale
katastriüksusele on olemasolev
juurdepääs Transvaali tänavalt.
Parkimine kavandatakse krundil,
täpne parkimiskohtade arv arvutatakse projekteerimise käigus.
Planeeritavad hooned liidetakse
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning kaugküttetorustikuga.
DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringuga. DP elluviimisega ei avaldata
olulist mõju tegevuse ala ja selle
lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja
sotsiaalsetele aspektidele.
DP ja selle kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda
valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtestatud.
KAUNISPE KÜLA NIGULA
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
30.08.2022 korraldusega nr
2-3/1361 algatati Kaunispe
küla Nigula detailplaneering
(DP) eesmärgiga ehitusõiguse
määramine elamu ja kõrval
hoonete ehitamiseks ning
juurdepääsutee võimaliku
asukoha määramine. DP
ala suurus on u 5,6 ha ja
see hõlmab Kaunispe külas
osaliselt Nigula katastriüksust
(80701:001:0379).
Vastavalt üldplaneeringule
tuleb koostada DP, kui maatulundusmaal ehitamisõigust
taotlev kinnistu kattub osaliselt
või täielikult säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike
ja koosluste võrgustikuga või
kaitsemetsaga. DP on kooskõlas
kehtiva Torgu valla rannaalade
osaüldplaneeringuga. DP algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus
puudub.
DP algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad valla
kodulehel: www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/algatatud.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek
Saaremaa vallavalitsus teatab, et 15. septembrist 28.
septembrini k.a on avalikul
väljapanekul:
• Orissaare alevikus Kaluri tn
4 projekteerimistingimuste
eelnõu. Projekteerimistingi-

mustega antakse võimalus ilma
detailplaneeringut koostamata
(planeerimisseaduse § 125 lg 5
alusel) projekteerida krundile uus
ridaelamu.
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 asja
arutada ilma avalikku istungit läbi
viimata.

Eelnõuga on võimalik tutvuda
aadressil www.saaremaavald.
ee/projekteerimistingimusteavalik-valjapanek või kohapeal
Saaremaa vallavalitsuses Tallinna
tn 10, Kuressaare.
Ettepanekud ja vastuväited esi-

tada kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee või paberil Tallinna tn 10, Kuressaare 93819.
Täpsem info: Maria Reimal
(maria.reimal@saaremaavald.
ee, tel 452 5043).
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Euroopa
noorteaastal
külastasime
Euroopa
elamuskeskust
2021. aasta detsembris toimunud üritusel Re-Start
osalenud noortele sai lubatud preemiareis Euroopa
elamuskeskusse, mis nüüd
paar nädalat tagasi ka teoks
sai.
3. septembri hommikul
asusidki 20 Saare maakonna noort, sh Saaremaa valla noortevolikogu liikmed,
Tallinnasse ja elamuskeskuse poole teele. Elamuskeskuses osaleti koos matkemängul, mis andis suurepärase
võimaluse jäljendada Euroopa parlamendi liikmete
tööd.
Teemadeks olid vee solidaarse kasutamise direktiiv
ja isikutuvastamise direktiiv.
Samuti saadi hea kogemuskoolitus, kuidas elada üle
üks pressikonverents!
Euroopa elamuskeskus
on suurepärane võimalus
Tallinna südames tutvuda
Euroopa Liidu institutsioonide ja nende tegemistega,
vaadata 360° kinos filmi
Euroopa Liidust ning panna
proovile oma teadmised. Samuti saavad kõik külastajad
jätta endast maha märgi kogu Euroopale, jäädvustades
fotoseinale koos kaaslastega
oma sõnumi.
Meie noored olid aktiivsed ja näitasid üles tõsist
huvi ning pälvisid seetõttu
keskuse külastusjuhilt kiidusõnu.
Euroopa noorteaastal, aga
ka edaspidi soovitan soojalt
külastada keskust ka koolidel – see on suurepärane
võimalus saadud teadmisi
siduda ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õppekavaga. Lisainfo: www.bit.ly/EL-elamuskeskus.
Külastuse toimumiseks
pani õla alla Europe Direct
Saaremaa.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse
peaspetsialist

Suvel valiti
juuli- ja
augustikuu
hariduslood

Viikingite keskuse idee kiirendis osalejad tööpäeva lõpus koos tulemusega, mille originaale saavad huvilised näha Salme teenuskeskuses. Pildil esiplaanil
kiirendi eestvedajad Rauno Rahnel ja Koit Kelder. FOTO: Siiri Taimla-Rannala

Salme viikingite keskus –
miks, kellele, mida, kuidas

S

uvel kiirendati Salmel
viikingite keskuse ideed,
et saada selgeks, kas teemal on jumet, millele see eeldus
tugineb ja mida on vaja ette
võtta, et päriselt midagi toimuma hakkaks.
Tihti juhtub, et ideed ja mõtted, mille suurust ja väärtust
küll jagatakse, kuid millel pole
peremeest ja vastutajat, jäävad
teostamata. Ideekiirendi on
loodudki selleks, et lõigata vahelt etapp, kus lõputult räägitakse, mis oleks või keegi võiks
jne. Salme viikingite keskuse
ideekiirendi teeb eriliseks veel
see, et see protsess sai ka üles
joonistatud.
Kevadel
MTÜ Salme Viikingikeskus
eesotsas Rauno Rahneliga saavutas kevadel selle, et vallamajas said korraga kokku need,
kel teema vastu huvi või põhjust selle arengusse panustada.
Tunnise arutelu järel oli selge,
et valitseb arusaam idee potentsiaalist, kuid puudub ühine
ettekujutus, millest täpsemalt
jutt. Sealt sündiski mõte viia
läbi ühised intensiivsed mõttetalgud mõne tunnustatud arendusprojektide käimalükkaja
juhtimisel idee täpsustamiseks
ja lühikese kokkuvõtte tegemiseks, et sellega otsustajate ette
ilmuda.
Suvel
Saarte Koostöökogu programmi „Anname hoogu kogukondadele“, MTÜ Salme Viikingikeskuse, Salme teenuskeskuse

ja vallavalitsuse koostöös leidiski 20. juulil Salmel aset viikingite keskuse idee kiirendi. Seda
vedas Mihkel Laan Cumulus
Consultingust ja üles joonistas
Siiri Taimla-Rannala Joonmeediast.
Aruteludel osales 25 inimest,
kelle kõigi panusel sai kokku
hulk lähtematerjali, mille põhjal koostasime kokkuvõte.
Miks ja kellele?
Keskuse rajamine toetub järgnevale:
• unikaalsed leiud, mis tõestavad, et viikingid olid Saaremaal
juba enne varem määratud viikingiaja algust;
• autentne lugu, mis on kohapeal päriselt olemas, mida ei
pea välja mõtlema, millel on
rahvusvahelist kõlapinda nii
ajalooliselt kui ka turismi vaates;
• kohalike entusiastide ning
aktiivsete kaasamõtlejate olemasolu, kes on valmis käedküljes-keskuse arendamisse
panustama;
• väga suur potentsiaal teema
edasiseks arendamiseks, sh uute leidude avastamiseks, kuna
uurimistööd on seni piirkonnas äärmiselt vähe tehtud;
• võimalus luua järgmise 100
aasta lugu, mis tugevdab Saaremaa ja saarlaste identiteeti ning
kohalikku kogukonda ning
viib Salme ja Saaremaa maailmakaardile.
Keskuse sihtrühmad on:
• kohalik kogukond nii Salmel kui ka Saaremaal laiemalt,

ilma kelleta ei saa lugu n-ö elama hakata ning kellega koos
on vaja leida sünergilised ja
päriselt töötavad lahendused,
mis hõlmavad mh nii hariduse, vaba aja kui ka ettevõtlusega
seonduva;
• külastajad nii Eestist kui ka
mujalt, sh lastega pered ning
ajaloo- ja kultuurihuvilised;
• ajaloolased, teadlased, viikingiuurijad jt teemast süvitsi
huvitatud inimesed, kelle ees
on avatud suur, väheuuritud ja
senist ajalooteadmist ümbermõtestav lugu;
• piirkonnas (ja ka mujal) tegutsevad ettevõtjad, kellel tekib võimalus arendada temaatilisi tooteid ja teenuseid;
• noored lastega pered jt piirkonda potentsiaalselt kolivad
uued elanikud, kes tunnevad
huvi unikaalse kohaliku pärandi ning selle taaselustamise
vastu.
Mida ja kuidas?
Keskuses peaks muu hulgas
olema:
• ajalooliste laevade, leidude
rekonstruktsioon;
• haridus-, õppe- ja uurimiskeskus, sh töötoad, haridusprogrammid;
• erinevad käed-külge-temaatilised atraktsioonid;
• lugude jutustamine läbi erinevate tänapäevaste meediumite;
• seotus merega, sh avatus merele.
Keskus eristuks selle poolest,
et:

• seal on perspektiivis n-ö elus
viikingite küla ehk multifunktsionaalselt ja sümbioosis toimiv
päris elu ja külastajale suunatud osa;
• Salme koolist saaks viikingite kool;
• keskus on toimiv aasta ringi, sh võimalus kasutada seda
24/7/365 iseseisvalt;
• tegu on kogu Saaremaa ja
saarlaste identiteedi uue ja taaselustatud alustalaga.
Ideekavand
Salme viikingite keskus on autentne elamuskeskkond, mis
seob kokku unikaalse ajaloolise
pärandi ja kogukondliku toimetamise ning on seeläbi saarlaste identiteedi oluline alustala
ning Saaremaad ja kogu Eestit
tutvustav rahvusvaheline tõmbenumber.
Sügisel
Idee kiirendi tulemuseks oli ka
nimekiri ettevõtmistest, mis
kõik vajavad tegemist, et keskus
sünniks. Neist kõige tipus oli, et
on vajalik poliitiline seisukoht,
kas vallast saab idee peremees
ja elluviija.
Vallavalitsus on oma nõupidamisel teemat juba arutanud
ning edasi näitab sügis, kas
Salme viikingite keskus leiab
koha valla järgmiste aastate
tegevusplaanides ning esialgu
vähemalt rahastuse eestvedamiseks.
Koit Kelder
Saarte Koostöökogu MTÜ
juhatuse liige

Bornholmi ja Saaremaa koostöö taaselustub

Kas sina tead kõiki Euroopa
Liidu liikmesriike kaardil? Töölehti täidavad noortevolikogu
liikmed Sirelin Ermann ja Katrin
Lindmäe. Kaasa mõtleb noortevolikogu esimees Helis Luks.
Tagaplaanil Harles Aasa.
FOTO: Lindia Lallo

Saaremaa ja Bornholm on ühe
ja sama mere kaks päikesesaart. Pindalalt ja pinnavormilt
päris erinevad, rahvaarvu poolest aga veidi rohkem võrreldavad. Teineteisest parasjagu
nii kaugel ja eraldatud, et reisimine ühelt teisele tundub kui
palverännak. Ja samas inimeste
saarelise mõttelaadi, avatuse ja
siiruse poolest väga-väga sarnased.
Balti Sild, 1990ndatel toiminud koostööformaat, lõppes
aastatuhande vahetuse paiku
tänamatult vaikselt. Nüüd, pea
põlvkonna jagu aega hiljem,
heastame selle vea ning loome

aluse uute koostöösidemete
algatamiseks. Saarte Koostöökogu eestveetava projekti „Sild
jälle kokku“ raames on 21.–25.
septembril Bornholmil teiste
hulgas ka Saaremaa vallavalitsuse esindus. Saarlaste delegatsioonis on veel Läänesaarte
kammerorkester, Orissaare
gümnaasiumi 9. klass, Saaremaa toidu-, joogi- ja käsitöö
väiketootjad ning endise Balti
Sillaga seotud inimesed.
Kahele päevale on planeeritud hulk kohtumisi teemadel,
millest võiks meil olla midagi
õppida, alates Rønne sadama
arendamisest kuni kolimistee-

LÕIK KONVERENTSIL ESITLETAVAST RAAMATUST „INIMESTE SILD.
BALTI SILLA LOOD“

Jüri Saar, Saare maavanem 1992–2003, Balti Silla koostöö väärtusest:
Meil oli vaja piire avada ja viia inimesed uude maailma, kuhu tahtsime jõuda. Tee sai avatud. Oma kolleegide, teiste maavanematega
suheldes nägin, kui palju võimalusi oli meil tänu Bornholmi koostööle rohkem. Inimeste arusaamine lääne ühiskonnast jõudis tänu
stažeerimistele kiiresti kohale, tekkis keeleoskus. Neist said tegijad,
nüüdsed ühiskonna liidrid, ettevõtjad. Saarlastel oli tänu Balti Silla
koostööle muu Eestiga võrreldes kindlasti suur stardieelis.

nistuse loomise ja kesklinna
elule äratamiseni.
Laupäeval, 24. septembril
osaleme Svanekes Saaremaa
ja Bornholmi suhete ajaloole
ning tulevikule pühendatud
konverentsil, kus tervitussõnad

lausub vallavanem Mikk Tuisk,
ettekande teeb turismi- ja turundusteenistuse juhataja Helina Andruškevitšus ning arutlusringis osaleb allakirjutanu.

Jaanika Tiitson
arendusnõunik

Juulikuu hariduslugu on Kuressaare muusikakooli korraldatud Saaremaa rütmi- ja improvisatsiooni laager 2022.
Saaremaa rütmi- ja improvisatsioonilaager (SRIL) toimus
tänavu juba 13. korda. Laager
on väga populaarne 10–20aastaste noorte muusikute seas. 40
osaleja hulgas oli seekord kuus
saarlast, ülejäänud sõitsid Võhma külamajja Eesti eri paigust.
Laager on populaarne, sest
noortega on tegelema kutsutud
väga toredad ja professionaalsed muusikud ka välismaalt,
rõhk on improvisatsioonil.
Laager lõppeb alati kontserdiga.
„Sellise laagri korraldamine
on pikaajaline ja mahukas protsess. Peakorraldaja Matis Männa on tunnustust väärt,“ rääkis
muusikakooli õppejuhataja
Veikko Lehto.
Juulikuu haridusloo kasuks
rääkisid pikaaegne traditsioon,
populaarsus noorte muusikute
seas ning mainekad muusikud,
kes juhendasid ja inspireerisid
noori.
SRILi tutvustus Kuressaare muusikakooli kodulehel:
https://sites.google.com/site/
saaremaasaksofonilaager.
Augustikuu hariduslugu
on Saaremaa gümnaasiumi ja
MTÜ Saaremaa LTT korraldatud Eesti ja Ukraina laste LTT
päevalaager „Saaremaa suverobootika 2022“.
Laagris osales 42 Eesti ja Ukraina last (vanuses 8–18), kellel
oli võimalus teha eesti keeleruumis mitmekesise tegevuse kaudu LTT valdkonnas (loodus- ja
täppisteadused ning tehnoloogia) koostööd. Kesksel kohal
olid programmeerimine, robootika ja nutikad loodusteaduslikud mõõtmised koos liikumist
võimaldava tegevusega värskes
õhus.
Viiepäevase laagri jooksul tegid gümnasistid koostööd väiksematega, muu hulgas õppisid
uusi teadmisi juhendamise ja
eeskuju andmise kaudu.
Laagri esimesel päeval tutvuti
üksteisega. Järgmised kolm päeva olid sisustatud „Rakett 69“
laadis ülesannetega. Osalejad
tutvusid ka lihtsamate programmeeritavate elektrooniliste
süsteemidega, programmeerisid
roboteid erinevates programmeerimiskeeltes ning tutvusid
võimalustega luua programmeeritavatest LED-ribadest ehteid ja kaunistusi.
Õpilasi juhendasid Janno
Tuulik (Lümanda põhikool),
Nikolai Räbin (Kuressaare Nooruse kool), Ervin Kubits (üliõpilane), Maidu Varik ja Olle
Arak (Saaremaa gümnaasium).
Viimasel päeval käisid need, kes
soovisid, Saaremaal ringreisil,
teised osavõtjad osalesid kokkuvõtvatel loomingulistel tegevustel (häkaton).
Augustikuu hariduslugu võlus noorelt noorele õppimise
põhimõttega. LTT valdkond
pakub palju võimalusi ja on tore, et selle populariseerimisega
tegeletakse.
Vt ka: www.bit.ly/SG-hariduslugu.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist
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ARVAMUS

Meid ootavad ees
keerulised valikud
S

uvest on märkamatult saanud sügis ja
minust endalegi mõneti ootamatult
taas Saaremaa vallavanem. Tänan vallavolikogu liikmeid, kes mind usaldasid
ja 26. augustil vastutusrikkasse ametisse
valisid.
2020. aasta kevadel, kui minust sai esimest korda vallavanem, tundsin end palju
Mikk Tuisk
vallavanem
ärevamalt. Vallavalitsuse haldus- ja majandusosakonna juhatajana olin ametnik,
mistõttu oli uue ametiga kaasnev poliitiline külg minu jaoks võõras ja mitte just eriti paeluv. Nüüd, vallavolikogus teist korda vallavanemaks valituna, on tunne palju
kindlam. Seda tänu nii vallajuhi ametis pooleteise aasta jooksul
omandatud kogemustele kui ka saarlastelt mullu sügisel toimunud kohalikel valimistel saadud toetushäältele. Samuti on mul
vallavalitsuse liikmena alates eelmise aasta novembrist koostöökogemus kolme praeguse abivallavanemaga. Lisaks olen veendunud, et minu vastutusvaldkonnad üle võtnud uus abivallavanem
Kaarel Tang, kes varem juhtis majandus- ja haldusosakonda,
saab hästi hakkama.
Mõlemal korral, kui vallavanemana tööle asusin, on olukord
nii Saaremaal, Eestis kui ka maailmas laiemalt olnud üsna keeruline. Kui 2020. aasta kevadel oli äsja lõppenud koroonakriisi
esimene laine ning tuli asuda tegelema selle tagajärgedega ja valmistuda järgmiseks etapiks, siis praegu mõjutab meid Euroopas
toimuv sõda. Veebruaris Ukrainas alanud sõjategevus on toonud
Saaremaale sadu sõjapõgenikke, kellele on koostöös partneritega
tulnud leida elu- ja töökohad ning lasteaias ja koolis käimise võimalus. Ukrainast meie kodusaarele saabunud inimeste lõimimine kohalikku kogukonda on suur väljakutse, aga olen kindel, et
üheskoos tuleme sellega toime.
Peaaegu iga inimest ja ettevõtet mõjutab praegu peadpööritav
hinnatõus, millele lõppu paraku veel ei paista. Kallinevad kaubad
ja teenused ei jäta puutumata ka Saaremaa valla rahakotti, mis
tähendab pidevalt muutuvas olukorras ja hinnatõusu tingimustes valikute tegemist, mida vallaeelarve võimaldab teha ja mida
mitte.
Vallaeelarvet saab võrrelda pere eelarvega: kui igapäevased
vältimatud kulutused eluasemele ja toidule hinnatõusu tõttu suurenevad, aga sissetulek jääb enam-vähem samale tasemele, siis
tuleb pereliikmetel teha valikuid ja millestki loobuda. Näiteks
kui kodu vajab põhjalikku remonti, siis tõenäoliselt ei saa samal
aastal osta uut autot, sõita puhkusereisile või hakata lastele andma rohkem taskuraha.
a omavalitsuse eelarve koostamine tähendab valikute tegemist: lasteaedade, koolide ja meie teiste asutuste elektri- ja
küttearved peavad saama tasutud, hooned, teed ja tänavad korras
hoitud ning vajadusel remonditud, inimestele töötasu makstud.
Loetelu, milliseid kulutusi vallaeelarvest tuleb teha, võib pikalt
jätkata.
Kui vallaeelarve tulud, millest suurema osa moodustab üksikisiku tulumaks, märkimisväärselt ei suurene, siis ei saa hüppeliselt suurendada ka kulusid ja tuleb teha valikuid. Valikud on aga
sageli valusad, sest see tähendab millegi või kellegi eelistamist.
Teisisõnu, keegi saab, aga keegi teine jääb ilma. Eriti keerulistel
aegadel on vaja senised valikud üle vaadata ja lõpetada, vähemalt
ajutiselt, vallaeelarvest mõne tegevuse toetamine. Kui omavalitsus peab kulutusi kärpima, siis esmalt otsitakse kokkuhoiukohti
just selliste tegevuste rahastamises, mis pole vallale kohustuslikud, vaid mida on toetatud vabatahtlikult.
Ainuüksi koolidele, lasteaedadele, rahvamajadele ja vallavalitsuse teistele hallatavatele asutustele elektri ja soojuse tagamiseks
kulub Saaremaa valla eelarvest sel aastal ligi 1,5 miljonit eurot
rohkem kui mullu. Lisaks toob elukalliduse pidev tõus kaasa
palgasurve.
Kuna Saaremaa valla eelarvest palga saajaid on kokku ligi
1500, nende seas ka õpetajad, siis tähendab iga töötaja üheeurone palgatõus seda, et vallaeelarve palgafond peab ühes kuus
suurenema 1500 euro võrra. Aastas teeb see kokku 18 000 eurot,
lisaks kaasnevad tööjõumaksud. Kui iga töötaja kuupalka tõsta
100 eurot, on vallaeelarve palgafondi vaja suurendada 1,8 miljoni
euro võrra.
Tublide töötajate hoidmiseks ja väärtustamiseks on palgatõus
möödapääsmatu, kuid see saab toimuda üksnes millegi arvelt.
Teisisõnu, midagi tuleb jätta ehitamata või remontimata ning
mõned tegevused vallaeelarvest toetamata. Samas aga on mõistlik minna edasi nende objektidega, mille puhul saame kasutada
projektipõhist või riigieelarvelist raha.
Kõigepealt peavad lõpule jõudma Kuressaare Hariduse kooli
hoone rekonstrueerimistööd, milles on nii hinnatõusu kui ka
materjalide tarneraskuste tõttu olnud seisakuid. Seetõttu koolimaja esialgseks tähtajaks ehk selle aasta novembriks valmis ei saa
ja võib juhtuda, et praeguse ehitaja asemele tuleb leida uus.
Järgmise suure investeeringuna on plaanis Vanalinna kooli
remont, mida saab loodetavasti alustada järgmisel aastal. Endiselt loodame riigilt saada lisaraha, et rajada jalgpallihall koos
võimlejatele ja tantsijatele mõeldud ruumidega.
Ehkki ees ootab keeruline aeg, olen kindel, et saame üheskoos
hakkama – teisi inimesi märgates ja vajadusel neid aidates.
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Kepikõnd turgutab tervist
2021. aasta lõpus viidi Eestis
läbi täiskasvanute liikumisaktiivsuse uuring*, mille tulemusel selgus, et 58% inimestest
on kehaliselt väheaktiivsed, s.t
nad liiguvad vähem, kui tervise
hoidmiseks vajalik. Umbes veerandil inimestest pole kunagi
olnud harrastust, mis seostuks
liikumise või spordiga.
Pisut rohkem on neid, kel on
olnud sportlik hobi, kuid enam
nad liikumis- või spordiharrastusega ei tegele. Põhjustena
nimetatakse eelkõige väsimust
ning piisava vaba aja puudumist.
Kui aga vaadata, millega tegelevad need inimesed, kes ütlevad
endal olevat liikumisega seotud
hobi, siis kõige rohkem käiakse
lihtsalt kõndimas või tegeletakse
kepikõnniga. Miks?

Kõndimine sobib kõigile
Esiteks kõndimine sobib üldjuhul kõigile, sõltumata vanusest
ja kehalisest vormist. Aga kui
suudate kõndida, suudate teha
ka kepikõndi, sest kepikõnd põhineb tavalise kõnni liikumismustril – vahelduval jalgade ja
käte liikumisel.
Kuid miks peaks kõndimisel
kätte haarama kepid? Enne kui
25 aastat tagasi Soomes spetsiaalsed käimiskepid valmistati
ning selline ala nagu kepikõnd
hakkas populaarsust koguma,
andsid keppidega liikumisele
hoogu vaid suusatajad, seda ka
suvistel imitatsioonitreeningutel. Ühel hetkel aga taibati, et

Pärje harrastab kepikõndi sügisest kevadeni võimalusel iga päev. Suvel on muud tegevused. FOTO: Lauren Sirp

keppidega on võimalik ka tavalisele käimisele lisada olulisel
määral koormust, sest sellisel juhul rakenduvad intensiivsemalt
töösse käe- ja kerelihased.
Lisaks on kepikõnnil veel
paar plussi – nimelt seda ala harrastatakse värskes õhus, soovitatavalt looduses. Looduses liikumine on aga üks vaimse heaolu
säilitamise tegureid. Teiseks on

Kepikõnni harrastaja Pärje
kogemuslugu
Miks tegeled just kepikõnniga ja kas ainult selle spordialaga?
Harrastan põhiliselt kepikõndi, kuid sõidan ka jalgrattaga. Tunnen,
et kepikõnd kui spordiala sobib mulle, kuna soovin olla liikuv. Kepikõnni ajal saab viibida värskes õhus, mis loob hea enesetunde. See
ei vaja kaaslast ega sõltu kellestki teisest, kuid kaaslane või kaaslased
võivad olla.
Kuidas ja millal kepikõnni enda jaoks avastasid?
Tegin pikki aastaid valdavalt istuvat tööd (kontoritöö), mis tõi kaasa
õlavöö ja seljapiirkonna vaevused. Proovisin ja mulle sobis see ala.
Kepikõnd ei vaja täpset kellaega, lähed siis, kui sobib. Alustasin
umbes seitse aastat tagasi.
Kui tihti kepikõnniga tegeled? Kas iga päev, nädalas korra või
paar, paar korda kuus?
Kepikõnniga tegelen sügisest kevadeni võimalusel iga päev. Kevade
teises pooles ja suvel on muud tegevused ning palju liikuvust. Suvel
sõidan jalgrattaga.
Mis sulle selle spordiala juures kõige rohkem meeldib ja miks
soovitaksid seda ka teistele?
Kepikõnniga saab tegeleda aasta ringi, see ei vaja erilisi tingimusi.
Kõnni ajal saab mõelda omi mõtteid, nautida loodust ja tunnetada
maailma meie ümber.
Kas oled ka kedagi endaga koos kepikõnniga tegelema inspireerinud?
Olen süstinud oma küla rahvale ja sõpradele edasi positiivsust, mida
kepikõnd annab, ning ärgitanud neid selle alaga tegelema.
Lauren Sirp
arenduse peaspetsialist

kepikõndi võimalik harrastada
endale sobival ajal nii üksi, kaaslasega kui ka (treening)grupis,
kuidas just keegi vajab ja soovib.
Õige tehnikaga kepikõnnil
suureneb tavakõnniga võrreldes
nii hapnikutarbimine kui ka
kalorikulu, kuid võrreldes näiteks jooksmisega ei tundu see
enamikule inimestele nii koormav. Seetõttu ollakse suutelised
mõnusa enesetundega liikuma
piisavalt pika aja jooksul ning
seeläbi parandama oma südameveresoonkonna tööd. Sel põhjusel peaksidki kepikõnniga tegelema näiteks liikumisharrastusega
(taas)alustajad ja vanemaealised
inimesed, samuti need, kel on
soov kehakaalu langetada.
Kasuta keppe sihipäraselt
Kuid kepikõnd sobib väga hästi
ka sportlikumale inimesele, kel
on soov arendada baasvastupidavust, sest treeningu intensiivsust on võimalik suurendada
käimistehnika parandamisega,
maastiku varieerimisega ning
intervalltreeningu kasutamisega. Käimiskeppe saab edukalt
kasutada ka võimlemis-, painduvus- ja jõuharjutusteks ning
siis saame rääkida juba kogu
keha kaasavast funktsionaalsest
treeningust.
Seega kokkuvõtteks võib tõdeda: kepikõndi harrastades on
võimalik saavutada füüsiline,
vaimne ja sotsiaalne heaolu,
ühesõnaga – tervis!
Kepikõnd tundub küll lihtne,
aga selleks, et kogeda selle eeliseid, tuleb tähelepanu pöörata
õigele tehnikale ja kasutada õiges pikkuses käimiskeppe. Kahjuks näeb liiga tihti inimesi, kes
küll kõnnivad keppidega, aga ei

KEPIKÕNNI EKSPRESS
SAARE- JA MUHUMAAL
Tasuta kepikõnni treeningud.
Tule õpi kepikõnni tehnikat!
Proovi võimlemis-, painduvusja jõuharjutusi käimiskeppidega!
Toimumiskohad
• 24.09 kl 12 Kuressaare
tervisepark
• 24.09 kl 16 Kärla
terviserada
• 25.09 kl 11 Orissaare
terviserada
• 25.09 kl 15 Muhu,
Liiva staadion
• 8.10 kl 12 Valjala
terviserada
• 8.10 kl 15 Leisi terviserada
• 9.10 kl 12 Karujärve
terviserada
Kepikõnnimatk 10 km. Septembris eraldi grupid algajatele
ja edasijõudnutele. Võimalik
laenata kõndimiskeppe.
Toetajad: ühendus Sport
Kõigile, Eesti kultuurkapital,
Saaremaa vald, Eesti kepikõnni
liit, Saaremaa spordiliit.

rakenda neid eesmärgipäraselt
kogu keha treeninguks. Seetõttu
soovitame õige tehnika omandamiseks konsulteerida kepikõnni juhendajaga või tulla kepikõnni koolitustele, mida Eesti
kepikõnni liit korraldab tasuta
üle Eesti. Saaremaal toimuvad
koolitused 24.–25. septembril ja
8.–9. oktoobril.
*Täiskasvanute liikumisaktiivsuse uuring 2021. Tartu ülikooli liikumislabor. Ühendus
Sport Kõigile. Uuringud (sportkoigile.ee).
Janne Tomberg
Eesti kepikõnni liit

Spordinädala sündmused Saaremaal
Juba kaheksandat aastat toimub
septembri viimasel nädalal (23.–
30. septembril) üleeuroopaline
spordinädal, mille eesmärk on
suurendada nende inimest hulka,
kes harrastavad liikumist, ning
kasvatada liikumis- ja tervisealast
teadlikkust. Spordinädala viivad läbi Eesti olümpiakomitee ja
ühendus Sport Kõigile.
Spordinädala alguseks leiab
www.spordinädal.ee kalendrist

infot pea tuhande ürituse kohta, mida korraldavad lasteaiad,
koolid, spordiklubid, tööandjad,
kohalikud omavalitsused ja teised organisatsioonid. Saaremaal
ja Saare maakonnas on registreeritud 34 üritust. Pea kõik Saaremaa koolid ja lasteaiad teevad
sel nädalal oma sügisesi spordija liikumispäevi.
24.09 kl 11 antakse Kuressaare staadionil start 27. Saare-

maa duatlonil (jooks-rattasõitjooks) osalejatele. Siin selguvad
ka Eesti meistrid duatlonis kõikides vanuseklassides. Võistlus
on CREO Eesti triatloni karikasarja viimane, 10. etapp. Võistlusele on oodatud ka kohalikud
lapsed ja täiskasvanud.
24.09 kl 12 korraldab MTÜ
Saaremaa Kolme Päeva Jooks
Loode tammikus traditsioonilise pööripäevajooksu.

25.09 kl 12 toimub Kuressaare tervisepargis tervisespordisarja Liikudes Tervemaks südamejooks.
Lisaks nn avalikele üritustele
toimuvad mitmed klubisisesed
spordisündmused.
Eesti firmaspordi liit kutsub
kõiki kogu septembrikuu jooksul
liikuma tööle kondimootoriga.

Aivi Auga
spordinõunik
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„Keeltesumin
Pärnumaal“ tõi
keeleõppijad
ka Saaremaale

Raamatukogud olid
ratastel

Läinud kooliaasta lõpus võis leida nii Saaremaa valla kodulehelt
kui ka Facebookist info, et Saaremaa peredel on võimalus võtta kümneks päevaks oma perre
n-ö kasulapsena Eestis elav noor,
kes soovib õppida või parandada
oma eesti keele oskust.
„Keeltesumin Pärnumaal“
on eelmisel aastal MTÜ Meelte
Kindlus loodud projekt, mille
eesmärk on pakkuda eesti keelest erineva emakeelega noortele
võimalust praktiseerida eestikeelses peres eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Projekti rahastab kultuuriministeerium
integratsiooni sihtasutuse kaudu. Kahe suve jooksul on projekti toel saanud selle võimaluse
76 Ida-Virumaa ja Harjumaa
noort vanuses 7–18. Vastuvõtvas
peres peab olema umbes samas
vanuses noor, n-ö tuginoor, kes
toetab ja osaleb projekti raames
korraldatavatel ühisüritustel.
Seekord oli Pärnumaa peredel
võimalus üheühisürituse raames
külastada Saaremaad, kus neid
võõrustas Marta-Lovise puhkemaja pererahvas, kes samuti projektis osales, pakkudes keeleõppimise võimalust Kohtla-Järve
tüdrukule Karoliinale.
Teises projektis osalenud peres
elas Tallinna tüdruk Kristiina.
Pereema Karin Varipuu märkas
reklaami Facebookis ning see
tundus põnev ja pakkus huvi.
Kuna pere on varem osalenud integratsiooniprogrammis ja sellest
olid jäänud ainult head mälestused, siis ei tekkinud kõhklemisega hirmumomente. Peretütar
Karmenist sai tuginoor vene
keelt kõnelevale Kristiinale.
Kristiina sai osa eestlaste jaanipäevakombestikust ja -mängudest, talle tutvustati Saaremaa
vaatamisväärsusi. Tüdruku enda sõnul jättis talle imelise mulje
vaade Rauna vaatetornist ning
mootorpaadiga merel sõitmine.
Eestlaste rahvustoitu kama sõi
Kristiina esimest korda, samuti olid talle võõrad suitsutatud
tuulehaug ja mannavaht. Karin
Varipuu võttis kogemuse lühidalt kokku nii: „Noored on aktiivsed ja soovivad keelt omandada, julgustan ka teisi peresid
programmis osalema.“
Eesti pered saavad projektiga
liituda aasta ringi, registreerudes kodulehel keeltesumin.ee.
Infot toimunu ja järgmise suve
plaanide kohta leiab FB-lehelt
Keeltesumin Pärnumaal.

2022 on raamatukogude aasta.
Saare maakonna raamatukogudes on tänavu toimunud 81 ja
tulemas on veel hulk üritusi.
Suvel tulid raamatukogud välja oma tavapärastest ruumidest,
et tutvustada ennast ja oma tegevust kas ranna- ja pargiraamatukogus või tehti jalgrattamatku
raamatukogudesse.
„Raamatukogud ratastel“ avati 9. juulil Tallinna Politseipargis.
Saare maakonnas toimus see
ettevõtmine natuke teistmoodi.
Kutsusime oma lugejad ja saare
külalised kaasa bussituuridele, et
tutvustada valla maaraamatukogusid. Üleskutse „Sõidame maale!“ kujunes menukaks ja bussikohad täitusid kiiresti.
Projekti „Tere, raamatukogu!“ raames tehti kolm reisi: 16.
augustil Valjala, Tagavere, Orissaare, Tornimäe, Laimjala ja Sakla raamatukokku, 30. augustil
Salme, Taritu, Lümanda, Kihelkonna ja Kärla raamatukokku
ning 31. augustil Pihtla, Kaali,
Leisi, Metsküla, Eikla, Aste ja
Randvere raamatukokku.
Igas raamatukogus võttis reisiseltskonna vastu raamatukogu
juhataja, kes rääkis oma raamatukogu tööst, kohalikust kultuuriloost ja tutvustas maja. Pea kõik
raamatukogud jagavad hoonet
mõne teise asutusega: rahvamajad, koolid jne. Seega saadi infot
ka teiste valla asutuste ja kohaliku kultuurielu kohta. Reisijuht
oli Helle Kesküla, kes rääkis
bussisõidu ajal vastava piirkonna pärimustest ja legendidest, ka
kultuuriarendajatest, tänapäevaelust ning luges ette kohalike
kirjameeste ja -naiste loomingut.
Iga sõidupäev kestis kuus tundi. Kolmest raamatukogutuurist
sai osa kokku 83 inimest. Tuuride
toimumist toetas Eesti kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp.
Osalejate tagasiside oli väga
positiivne ja selliseid raamatukogutuure oodatakse edaspidigi. Helle sõnul olid osalejad
siiralt üllatunud, kui kenad on
meie raamatukogud ja kui tublid raamatukoguhoidjad.
Tsiteerin ühe osaleja kirja:
„Tänan kena hariva reisi eest.
Raamatukoguhoidjad, te olete
superinimesed, külaeluhoidjad,
abistajad pea igas tegevuses …“
Kõlama jäid osalejatelt kuuldud
mõtted, et olgu raamatukogu
maal nii väike kui tahes, oluline
on, et ta on inimeste jaoks olemas.

Anne Põder
hariduse ja noorsootöö
peaspetsialist

Kuressaare merepäevade väikesadamate kontserdid tõid rohkelt publikut, kes said mere loksumise taustal rõõmustava suveelamuse nii külalis
esinejatelt kui ka piirkonna kultuurikandjatelt. Pilt Kungla sadamakontserdilt 4. augustil. FOTO: Valmar Voolaid

Saaremaa värviline kultuurisuvi
pakkus igaühele midagi
Annikki Aruväli
kultuurinõunik

S

uvi Saaremaal on aeg,
mil kõik elavneb ja lööb
õitsele. Vaatame hetkeks
suvele tagasi ning meenutame,
mida põnevat Saaremaa suvi
kultuuri- ja spordiellu tõi.
Kindlasti leidis igaüks üritusi või tegevusi, mida külastada, sest toimus väga palju.
Pärast väga pikka ja kultuurielule keerulist piiranguaega nautisid ka korraldajad
uut hingamist ning meie suvi
oli tavapärasest veelgi värvilisem. Leida võis kõike üksik
esinejatest suurfestivalideni
ning sinna vahele palju põnevaid foto- ja maalinäitusi,
toidukultuuri, külasimmaneid ning tantsu-, kino- ja suveetendusi.
Piirangutejärgne suvi
oli erakordne
Suurürituste osas oli suvi erakordne – ühele aastale sattusid
kauaoodatud Saare maakonna
laulu- ja tantsupidu, mis pii-

rangute taga pikalt oma järge
olid oodanud. Neile lisandus
võidupüha paraad, mis mööda
Eestit oli juba ringi peale teinud ning lõpuks ka Kuressaarde jõudis.
Põnevust pakkusid taas
Saaremaa ooperipäevad, kui
lossis lehvis Poola lipp Sileesia ooperiteatri tervituseks.
Üle maailma tuntud lavastaja Michal Znaniecki põnevad
kunstilised lahendused puudutasid iga vaatajat. Üle saare
tõi kauni klassikalise muusika
koos hinnatud väliskülalistega
Mustjala festival ning suvele
panid ereda punkti Kuressaare merepäevad oma eriliste
sadamakontsertide, laadamelu, rohkete külaliste ja särava programmiga. Oma koha

suurfestivalide reas on leidnud
ka „I Land Sound“, kus oli
kokku 50 esinejat, nende seas
DJd Saksamaalt, Hispaaniast,
Rumeeniast ja Prantsusmaalt.
Muljetavaldavalt palju
nimekaid artiste
Meie kaunil saarel esinesid
vaid kolme suvekuu jooksul
muljetavaldavalt paljud nimekad Eesti artistid: Tanel Padar,
Stig Rästa, Mihkel Raud, Robert Linna, Marten Kuningas,
Maarja-Liis Ilus, Rein Rannap, Uudo Sepp, Kaire Vilgats,
Alen Veziko, Marek Sadam,
Paul Neitsov, Susanna Aleksandra, Jaan Pehk, Aare Saal,
Andrus Albrecht, Triin Ella,
Reet Linna, Harry Kõrvits ja
paljud teised.

KOMMENTAAR
Kummardus kultuurikandjate
ja ettevõtjate ees
Mälestused on need, mis loevad, ja seda
on tänavune suvi pakkunud mõõtmatult.
Olgu selleks spordivõistlus, tummine
suvelavastus, õhku ahmima panev tantsuKoit Voojärv
või laulupidu – see suvi on puudutanud
abivallavanem
tuhandeid südameid. Ja siin ma tahangi
tänada ja kummarduda nende ees, kelle
kätest ja südametest on see looming sündinud – aitäh, meie
kultuurikandjad üle terve Saaremaa. Aitäh teile, ettevõtjad, kes te
olete palju panustanud rahaliselt, aga sageli midagi mõõtmatult
olulisemat – isiklikku aega. Olete eeskujuks!

Samuti astus siin üles palju
tuntud bände ja ansambleid:
Stefan, Suured Tüdrukud,
Dagö, Kukerpillid, Liis Lemsalu Band, Anett, Shanon,
5Miinust, Nancy, Untsakad,
The Swingers, Justament, Terminaator, Mihkel Raua bänd,
Väliharf, Fix, Svjata Vatra,
Ewert and The Two Dragons,
Minimal Wind, Meie Mees ja
paljud teised.
Saaremaa eri piirkondades
oli võimalik külastada kohvikute-, laada- ja turupäevi, kus
sai mekkida nii kohalikku kui
ka mujal tehtud toodangut.
Jaanipäeva ajal oli tore näha,
et meie seas on nii palju aktiivseid inimesi, kes külades ja
piirkondades oma kogukondadele jaanilõkked süütasid
ning kultuuri- ja spordiprogrammi pakkusid.
Lisaks oli sel suvel võimalik astuda sisse raamatukogudesse, tutvuda Kuressaarega
giidituure kasutades, osaleda
kirjanduspäevadel või valida,
kas süveneda kunsti-, ajaloo-,
muusika-, teatri-, kino- või toidukultuuri – ühesõnaga, suvi
tõstis kultuuritegemiste lati
kõrgele ning usume, et kõik
leidsid kas midagi traditsioonilist või hoopis uut ja põnevat, kuhu minna.
Oleme ühe ilusa kultuurisuve võrra rikkamad!

Spordivõistlusi korraldati nii lastele kui ka täiskasvanuile

Sillamäelt ja Tallinnast pärit keeleõppijad oma tuginoortega Saaremaal. Pärnu poiss Ingmar, Sillamäe
gümnasist Stepan, tuginoor Pärnust Mariell, keeleõppija Tallinnast
Aleksandr. FOTO: Marina Kopajev

Suvi on parim aeg liikumiseks
ja sportimiseks ning seda näitas ka suviste ürituste arv Saaremaal. Sündmusi ja võistlusi
korraldati nii lastele, noortele
kui ka täiskasvanutele. Võime
olla uhked oma spordiklubide
ja inimeste üle, kes üritusi ja
tegevusi korraldavad ning läbi
viivad.
Valla jaoks on tähtis, et
meie inimestel oleks võimalik liikuda, tervisesporti teha
ning seeläbi oma keha ja vaimu tervena hoida. Neid üritusi, mis kutsusid liikuma, oli
kindlasti igale maitsele: korraldati jooksuvõistlusi, tervi-

sepäevi, orienteerumisneljapäevakuid, mölkky’t ja petanki
ning kettagolfi. Malehuvilistel
oli võimalik kaasa elada Saaremaa III rahvusvahelisele
malefestivalile, kus sai näha
tippmaletajaid. Ekstreemspordi huvilised leidsid kindlasti
tee Pidula Wakeparki, kus toimus esimest korda Saaremaa
Open ja Eesti meistrivõistlused wakeskate’is.
Pallimängusõpradele pakkus rõõmu FC Kuressaare
jalgpalliklubi, kes on olnud tänavusel hooajal Premium liiga tabelis kõrgel 5. kohal ning
toonud hulga põnevaid mänge

Kuressaare linnastaadionile.
Peale esindusmeeskonna on
võistlustules olnud ka noored
ja naised ning rahvusvahelist mõõdet jalgpallile andis
FC Kuressaare korraldatud
noorteturniir Saaremaa Cup
2022. Korvpallis oli võimalus osaleda ja vaadata Alexela
3 x 3 korvpalliturniiri Orissaares ning noorte turniiri
Suure Töllu Cup 2022 Kuressaares. Samuti korraldati mitmeid rannavõrkpallietappe ja
turniire üle kogu Saaremaa.
Kuigi sügisel peetakse Saaremaa suurim ralliüritus, ei
jäänud ka suvine kalender sel-

lest puutumata. Mootorispordisõpradel oli võimalik kaasa
elada nii motokrossile kui ka
rallile. Saaremaale kombe kohaselt toimusid spordivõistlused merel ja järvel, kus mõõtu
võeti purjekate, süstade, aerupaatide ja jetidega ning võisteldi ka avamereujumises.
Usume, et spordirahval
suvel igav ei hakanud ning tegevust ja silmailu oli võimalik
leida nii maalt kui merelt, nii
metsaradadelt kui staadionitelt.
Marten Lombiots
kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist

Mida on oodata sügisel?
Meie maakonna raamatukogud
osalevad üleriigilistes projektides ja korraldavad ka muid
väiksemaid ettevõtmisi. 19.–21.
septembrini toimub raamatukogudes juba traditsiooniks saanud kirjanike tuur.
Saare maakonna keskraamatukogus kohtuvad 20. septembril kell 11 lugejatega Kuido Merits, Joanna Ellmann ja Imre Siil.
Täpsem kava, mis raamatukogudes sel aastal veel toimub,
ilmub järgmistes Saaremaa Teataja numbrites.
Uudiseid, infot sündmuste ja
suurprojektide kohta ning galeriid saab vaadata ka raamatukogude aasta kodulehelt: www.
raamatukogudeaasta.ee.
Anu Vahter
Saare maakonna
keskraamatukogu direktor
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TUNNE
EUROOPAT
Seekord
keskendume
Euroopa Liidu
taasterahastule
Esimese ristsõna keskne teema oli
tänavune Euroopa noorte aasta
ning sellele kohaselt oli ristsõna
vastus „Festival noortele Muhus“.
Ristsõnale vastas õigesti kokku 58
inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Riina Eelmaa, Aale Tamm
ja Merili Pahapill. Palju õnne, teid
ootab 50-eurone Thule koja ja kino
kinkekaart Europe Directi Saaremaa teabekeskuses (Saaremaa vallavalitsuses aadressil Lossi 1, Kuressaare). Kõigi nende vahel, kes
saadavad meile kõigi viie ristsõna
vastused, loosime tuleva aasta alguses välja peaauhinna.
Selles lehes ilmuva ristsõna keskne teema on Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU. Taasterahastu ei ole ainult kava, vaid see
on harukordne võimalus Euroopal
tulla pandeemiast tugevamana välja, muuta majandust ja ühiskonda
ning luua Euroopa, mis toimib kõigi
jaoks. Ühiselt investeerib Euroopa
Liit üle 800 miljardi euro rohelisema, digitaalsema, tervema, tugevama ja võrdsema Euroopa tulevikku.
Ning nagu ristsõnast avaldub, seda
ka Saaremaal. Loe lähemalt: www.
europa.eu/next-generation-eu.
Veebis leiab ristsõnad (sh eelmised ristsõnad õigete vastustega):
www.saaremaavald.ee/euroopa.
Risto Kaljuste
Europe Directi Saaremaa
teabekeskuse juhataja

Maakonna merepäästjad
said taas kokku Abrukal

S

eekord kohtusid Saare
maakonna merepäästjad 25. ja 26. augustil
Abruka saarel, kus toimus
järjekordne suveseminarkoolitus, kus osales ligi 60
päästjat kõikidelt maakonna
saartelt.
Tervitussõnad lausus politsei- ja piirivalveameti (PPA)
peadirektori asetäitja Krista
Aas, kes andis ka põhjaliku
ülevaate 2023. aastal tehtavatest muudatustest. Merevalvekeskuse juhi Hannes Matsina
teema oli koostöö vabatahtlikega merevalvekeskuse vaates, samuti see, kuidas koostööd tõhustada.
Karet Akkaja Lääne prefektuuri teabebüroost andis
ülevaate SARi (otsingu- ja
pääste) sündmustest Saare
maakonnas. Selle aasta 25. augustiks oli Saare maakonnas
registreeritud juba 23 merepääste sündmust.
Lääne prefektuur tunnustas ka kolme Abruka SARi
liiget – Kalev Nääri, Kalev
Paeti ja Riho Leppikut –, kes
tänavu kevadel päästsid paadiõnnetusse sattunud kolme
mehe elu. Tänukingituse
saatsid ka päästetud ise. Neile
oli see päev teine sünnipäev ja
nad panid kõigile südamele,
et merd tuleb alati austada ja
ilmaolusid ei tohi kunagi alahinnata.
SARi koolituste õppetundidest kõneles PPA laevastiku

Abruka SARi elupäästjad Riho Leppik, Kalev Näär ja Kalev Paet
FOTO: Riina Allik

15. september 2022

SAAME TUTTAVAKS
Looduskasutuse ja
-kaitse peaspetsialist
Kerli Kuusk
Olen pärit Orissaarest. Oma kooliteed alustasin Orissaare gümnaasiumis ja jätkasin Saaremaa
ühisgümnaasiumis, kus õppisin loodusklassis. Pärast seda viis
tee mind Tartusse – õppima bioloogiat ja elustikukaitset. Tänavu
kevadel omandasin Tartu ülikoolis ka bioloogia ja ökoinnovatsiooni magistrikraadi.
Lapsepõlv möödus mul looduse keskel. Kodukoha loodus on
alati olnud mu südames tähtsal kohal ja see mõjutas ka mu elukutsevalikut. Vabal ajal meeldib mulle lugeda, sporti teha ja käia
koeraga looduses, kodusaarel naudin ka merd, millest Tartus
väga puudust tundsin.
Kooli värskelt lõpetanuna otsisin huvitavat ja väljakutseid täis
erialast tööd ning võimalust ennast uute teadmistega rikastada.
Kui avanes selline pakkumine kodusaarel, oli see väga hea võimaluse omandatud teadmised proovile panna ja anda oma panus
kodukoha looduse hoidmisesse.
Kerli hakkas vallavalitsuse keskkonnaosakonnas tööle 12. septembril.

VALD ARVUDES
Elanike arv jätkab kasvu
kaldagrupi instruktor Eimar
Täht, vabatahtliku merepääste
rahastamispõhimõtete muudatustest rääkis PPA SARi
teenuse ja vabatahtliku merepääste arendusekspert Kristo
Kotkas. Enesekaitsest probleemsete klientidega andsid
ülevaate Harli Hansen ja Kent
Puiestee PPAst. Maakonna
kriisiteemasid lahkas Gunnar
Havi, ministriks oleku kogemusi jagas Kalle Laanet.
Merepäästjate tagasiside oli
positiivne ja leiti, et tegemist

oli väga asjaliku seminariga.
Kõikidel osalejatel on endiselt
soov vähemalt korra aastas
kokku saada, kuulata, millised muudatused merepäästega seoses plaanis on, kohtuda
uute merepäästjatega ja omavahel kogemusi vahetada.
Koolitust toetasid ka Saaremaa vallavalitsus, politsei- ja
piirivalveamet, siseministeerium.
Riina Allik
Saare maakonna siseturvalisuse
nõukogu koordinaator

Augustikuus sündis Saaremaa vallas 26 ja suri 40 inimest (iive
–14). Valda tuli elama 179 ja lahkus 87 inimest (rändesaldo +92).
Seega suurenes elanike arv augustis 78 inimese võrra.
Valla elanike arv oli 1. septembril 32 330. 1. jaanuaril elas Saaremaa vallas 31 437 inimest.
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

Piret alustab ja ootab uusi lauljaid

Naiskoor Piret alustab uut hooaega 29. septembril. Saame kokku
Kuressaare muusikakoolis kell 18.30. Ootame oma ridadesse
ka uusi lauljaid. Armas saare naine, helista tel 507 4942 (dirigent)
või 514 2798 (koorivanem) ja liitu meiega!
Tiiu Rauk, koorivanem

Saaremaa Tea
TEATED

KULTUURI- JA
SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
ASTE KLUBI
• 16. septembril kl 18 suve
lõpupidu klubi tagahoovis.
LAHEKÜLA KALAMAJA
LASKETIIR
• 17. septembril kl 10 Saare
maakonna MV jahilaskmises.
NASVA KLUBI
• 16. septembril kl 20 kuum
rock’n’roll’i tants läbi öö. HVNTA
/ DJ MEOS.
• 9. oktoobril kl 12 kirbukas
„Rääkivad lauanõud“.
KIHELKONNA
MIHKLI TALUMUUSEUM
• 24. septembril kl 10 mihk
lilaat Vikil.
KÄRLA
KARUJÄRVE TERVISESPORDI
KESKUS
• 17. septembril kl 11 spor
dinädala rattaorienteerumine,
kl 13 Saare maakonna ratsa
orienteerumise lahtised meist
rivõistlused.
LÜMANDA
LÜMANDA RAHVAMAJA
KOHVIK
• 16. septembril kl 19 „Veel
üks pilet“.
MUSTJALA
VÕHMA KÜLAMAJA
• 17. septembril kl 12 „Külla
külla!“ ja Võhma küla sügislaat.
ORISSAARE
ORISSAARE SPORDIHOONE
• 2. oktoobril kl 12 sügismatk
ja sügisjooks.
PIHTLA
SANDLA RAHVAMAJA
• 15. septembril kl 19 kodu
maine põnevusfilm „Apteeker
Melchior. Viirastus“.
• 17. septembril kl 12 alustab
hooaega saalihoki laste treenin
gurühm, juhendaja Rando Hallik.
• Teisipäeviti kl 19 toimub
naisrahvatantsurühma Ranna
Roosid proov, juhendaja Kersti
Truverk.
• 1. oktoobril kl 12 Pihtla,
Valjala ja Leisi eakate sügispidu.
Tantsuks mängib ansambel
Lycille & Tõnu. Esinevad piir
kondade kollektiivid. Osavõtu
tasu 8 eurot.
Ootame peole neis piirkondades elavaid eakaid ja ka varem
nende paikadega seotud inimesi.
Anna palun oma tulekust teada
Pihtlas Annely Õisnurmele tel
5302 5620, Valjalas Malle
Raamatule tel 529 2620, Leisis
Aina Tomsonile tel 5397 7524
või Lii Mägile tel 5854 1614.
Busside sõidugraafikud teatatakse osalejatele.
PÖIDE
• 24. septembril kl 10 ja 25.
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KURESSAARE NOORUSE KOOLIS ALGAB TAAS
TASUTA UJUMINE PUUETEGA INIMESTELE

septembril kl 17 Saare maa
konna meistrivõistlused ketta
golfis, üksikmäng.
TORNIMÄE RAHVAMAJA
• 30. septembril kl 17 vääri
kate päev mõnusa muusikaga.
• 8. oktoobril kl 19 uus
lavastus „Tähtede seis“.
SALME
SALME RAHVAMAJA
• 17. septembril kl 12 Salme
oma turu päev „Külla külla!“
raames.
• 30. septembril kl 12 vääri
kate päeva kontsert: ansamblid
Vanaisad ja Miraaž Tallinnast.
KURESSAARE
KURESSAARE LINN
• 18. septembril kl 12 õuna
kohvikute päev.
KURESSAARE TEATER
• 15. septembril kl 19 „Pasjanss ehk Alatu kättemaks“,
Thule teater
• 16. septembril kl 19 „Patu
sed hinged“, Taritu tubateater
• 18. septembril kl 19 kü
lateater tuleb külla: „Veel üks
pilet“, Salme vallateater
• 21. septembril kl 11 las
teetendus „Kadunud mets“.
• 22. septembril kl 19
„Shakespeare’i kogutud teosed“.
• 24. septembril „Kadunud
mets“.
• 6. oktoobril kl 19 esieten
dus „Tähtede seis“.
• 11. oktoobril kl 11 las
teetendus „Sipsik“.
KURESSAARE
LINNASTAADION
• 23. septembril kl 13
heategevuslik teatejooks.
• 1. oktoobril kl 17
Premium liiga: FC Kuressaare vs.
Tartu JK Tammeka.
• 23. septembril kl 19
JK Sarma seeriajooks.
• 9. oktoobril kl 14.30
Premium liiga: FC Kuressaare vs.
Paide linnameeskond.
KURESSAARE
SPORDIKESKUS
• 18. septembril kl 10 Saare
maakonna meistrivõistlused
kiirmales.
• 2. oktoobril kl 12 „Liikudes
tervemaks“ trennimaraton.
KURESSAARE
KUNSTMURUSTAADION
• 17. septembril kl 16 II liiga,
lõuna-/läänepiirkond:
FC Kuressaare U21 vs.
Harju JK Laagri 21.
• 30. septembril kl 19
II liiga, lõuna-/läänepiirkond:
FC Kuressaare U21 vs.
Tallinna FC Flora U19.
KURESSAARE JAHISADAM
• 17. septembril kl 11 ja 18.
septembril kl 17 „Vanad kalad“
– Eesti meistrivõistlused 2022
Optimisti klassis.

Rohkem infot: www.saare.events

SAAREMAA VALLAVALITSUS ON VÄLJA
KUULUTANUD AVALIKUD KONKURSID

• Mustjala lasteaed-põhikooli direktor (tähtaeg 18.09)
• Ehitusinsener (tähtaeg 20.09)
• Majandus- ja haldusosakonna juhataja (tähtaeg 21.09)
• Jurist (tähtaeg 22.09)
• Järelevalve juhtivspetsialist (tähtaeg 26.09)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.

SAMUTI ON VÄLJA KUULUTATUD AVALIKUD
KONKURSID

• Leisi kooli bioloogia- ja geograafiaõpetaja (tähtaeg 19.09)
• Kuressaare Vanalinna kooli matemaatikaõpetaja
(tähtaeg 19.09)
• Saaremaa Halduse haldustöötaja ja kalmistuvaht
(tähtaeg 23.09)
• Orissaare lasteaia lasteaiaõpetaja (tähtaeg 23.09)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Koolitõrgetega laste vanemate
tugigrupp koguneb
Miks keeldub laps püsivalt kooli minemast, näitab vastumeelsust
kooli suhtes, lahkub koolist enne tundide lõppu, käib koolis tugeva
surve all kartusest petta vanemate ootuseid?
Koolitõrge on maailmas järjest sagedamini esinev probleem. Lapse koolitõrge tekitab muret ja pingeid peredes, koolides ja lapsele
endale.
Kuidas tulla toime lapsega, kellel on koolitõrge? Mõtleme ühiselt ja
jagame kogemusi koolitõrgetega laste vanemate tugigrupis.
Kohtume Saaremaa toetava hariduse keskuse ruumides (Marientali tee 27, Kuressaare, II korrusel) 27. septembril, 18. oktoobril, 22.
novembril ja 13. detsembril algusega kell 18.
Oma osalemissoovist teatada: eneseteadvus@gmail.com või tel
5451 2202.
Kairit Lindmäe

Omniva kutsub saarlasi osalema
pakikapi katseprojektis
Omniva paigaldab Saaremaale
esimesed pakikapid ning kutsub
saarlasi katsetama ühendatud
posti ja paki saamise võimalusi.
Omniva katsetab uut lahendust, mille kasutamisel ei pea minema oma pakkidele järele postkontorisse või pakiautomaati, vaid
need saab kätte endale sobival ajal
kodule lähedal asuvast pakikapist
koos tavapostiga. See teenus sobib
hästi neile, kes tellivad palju kaupa e-poodidest, mille trend kogu
aeg kasvab. Samuti inimestele,
kelle jaoks pakiautomaat asub
kaugemal või tavapärasest liikumisteekonnast eemal. Projektiga
katsetame, kuidas saame teenust veel arendada. E-kaubanduse trend
on personaliseeritud teenused, kuhu poole liigub ka Omniva.
Pakikapp on kolme lahtriga kogukonnakapp, mis paigaldatakse
näiteks kodutänava algusesse ja sobib kolmele perele, kus igal perel
on oma lahter. Pakikapid sobivad hästi väikestele kogukondadele,
kus lähestikku asuvad pered saavad pakikapi koos paigaldada ja
kasutada. Eraisiku pakikapi lahtrisse toimetab Omniva lisaks tavapostile kõik kuni M suuruses pakid, mis ei vaja kätte toimetamiseks
isikutuvastust ega tasumist. Pakikapi teenus on tasuline ja kuutasu
ühe lahtri kohta on 4,99 eurot.
Pakikapi tellimiseks tuleb kirjutada meiliaadressil pakikapp@
omniva.ee oma soov ja Omniva esindaja võtab ühendust. Küsimuste
korral kirjutage meiliaadressil pakikapp@omniva.ee või helistage
telefonil 5467 0476. Kuna katseprojektis on 50 kolme lahtriga kappi,
saab selles osaleda maksimaalselt 150 klienti.
Pakikappide paigaldamist alustatakse oktoobris ja projekti esimene faas kestab kolm kuud. Kui projekt on edukas, siis on kavas
pakikapid paigaldada ka teistesse Eesti piirkondadesse.
Kristi Unt
Omniva juhatuse liige

24.-25.09 Etiketi õpituba lastele
ja vanematele

Erika
Kolbakov

27.09

Inglise keele
vestluskursus (40h)

Janika
Pannel

6€/h

03.10

Küpse naise tervis

Dr Maire Õun
Raili Sepp

10€

15€/30€

TRÜKIARV:
14 150
VÄLJAANDJA:
Saaremaa
Vallavalitsus

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

Saaremaa valla elanikuks registreeritud puudega inimesed saavad
alates 17. septembrist kuni mai lõpuni Kuressaare Nooruse kooli ujulas
tasuta ujumas käia. Ujumine toimub laupäeviti kell 13–14 ja kohapeal
on ka juhendaja. Neil, kes vajavad ujulasse minekuks transporti, palume sellest teada anda telefonil 5824 2318 (Lea Kruusmägi). Kaasa
kindlasti ujumismüts ja pesemisvahendid.

SAAREMAA KÜ ÜMARLAUD

28. septembril kell 18 vallavalitsuse saalis (Tallinna tn 10, II korrus).
Teema: jäätmehoolduse uus eeskiri, mida tutvustab jäätmehoolduse
peaspetsialist Ketre Kirs, samuti hanketingimused uue jäätmevedaja
leidmiseks. Osavõtt EKÜLi liikmele tasuta, mitteliikmele 5 eurot.
Evi Ustel-Hallimäe, EKÜL Saaremaa esindaja

HEA KORTERIÜHISTU ESINDAJA!

Tule osale Kredexi infopäeval, kus räägime kortermajade renoveerimisest ja energiatõhususest!
Infopäev toimub reedel, 30. septembril kell 17.30–19 Kuressaare
ametikoolis (Kohtu 2, Kuressaare).
Infopäev on tasuta. Vajalik etteregistreerumine hiljemalt 29. septembril, link registreerumiseks: www.bit.ly/kredexi-infopaev.
Infopäev viiakse läbi koostöös SAga Saare Arenduskeskus.

KES KASVATAS
SAAREMAAL
KÕIGE KÕRGEMA
PÄEVALILLE?

Me tahaks teada! Kuressaare linna sünnipäeval
andsime stardi päevalille
kasvatamise konkursile
„Päikese poole“. Saada oma
päevalillest pilt hiljemalt
18. septembril Kuressaare
Kultuurivara meiliaadressil
kuressaarekultuurivara@gmail.com.

VAIMSE TERVISE KONVERENTS

„Vanemaealine tänapäeva ühiskonnas“
10. oktoobril 2022
Arensburgi konverentsisaalis (Lossi 15, Kuressaare)
Räägime eakate väärkohtlemisest,
kuidas reageerida ja ennetada.
• Kl 10–11 „Eakate väärkohtlemine – kuidas märgata ning abistada?“, Anne Klaar, MARACi koordinaator, ohvriabi ja ennetusteenuste osakond, sotsiaalkindlustusamet
• Kl 11–12.30 „Kuidas ennast kaitsta, kui koged ahistavat jälitamist või pidevat ähvardamist hirmutamist?“, Merle Abrant, jurist
• Kl 12.30–13 organiseeritud kohvipaus
• Kl 13–13.45 „Vanemaealise turvaline elukeskkond. Kas oleme
ainult kõrvalseisjad?“, dr Madis Veskimägi, perearst
• Kl 13.45–14.15 „Innovaatilised tehnoloogiad hoolekandes –
võimalused ja ohud“, Helen Kool, sotsiaaltöö juhtiv lektor
Konverentsile registreerumiseks täida vorm:
www.bit.ly/vanaduse-konverents.
Registreerumine kuni 3. oktoobrini 2022.
Üritust kantakse üle veebis ja seda saab hiljem järelvaadata.
Üritus Facebookis: www.bit.ly/vanaduse-konverents-FB.
Üritus on tasuta.
Lisainfo: Kairit Lindmäe, tel 5451 2202,
kairit.lindmae@gmail.com.
Toetajad: Saaremaa vald, Eesti sotsiaaltöö assotsiatsioon,
koolitus- ja nõustamiskeskus Kena MTÜ
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Saaremaa Teataja

Sinu usaldusväärne
kinnisvarakonsultant
Saaremaal!
Kinnisvara müük, ost, üür
Kinnisvaraalane nõustamine
Jüri Aljas
Maakler / Konsultant
+372 517 5751
jyri.aljas@domus.ee
www.domus.ee

Liitu Postimehe
digipaketiga!
Alati kõige värskemad
uudised sinuga kaasas!

15. september 2022

