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Tasuta infoleht

Saaremaa Teataja
alustab ilmumist
Hea lugeja, hoiad käes Saaremaa valla esimest infolehte. Nii nagu kahe päeva eest
tööd alustanud uus ametiasutus Saaremaa
Vallavalitsus veel otsib oma õiget töörütmi,
on ka uus vallaleht Saaremaa Teataja tähelepanekutele ja ettepanekutele avatud – kõik
soovitused on väga teretulnud. Nagu varemgi öeldud, on selle lehe peamine ülesanne
vallakodanike teavitamine ja tasuta vallaleht jõuab kaks korda kuus koos Saarte Häälega igasse Saaremaa postkasti. Järgmine
Saaremaa Teataja ilmub 18. jaanuaril.
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UUS AASTA TÕI UUE AMETIASUTUSE: 2. jaanuaril heiskasid Saaremaa vallavanem ja volikogu esimees Tiiu Aro vallavalitsuse hoone ees Saaremaa valla lipu.
Kuressaare linna lippu ei langetatud, sest Kuressaare on asustusüksusena endiselt linn ja linna sümboolika jääb samuti kehtima.
MARGUS MULD

Madis Kallas: ühtne Saaremaa
tuleb edukalt liikuma lükata
Kas Saaremaa valla loomise ja käivitamise töö on nüüd tehtud?
Suur töö Saaremaa omavalitsuse käivitamiseks on tänaseks juba tehtud, aga suurem
töö seisab siiski veel kindlasti ees. Täna oleme ajas, kus ühtne Saaremaa tuleb edukalt
liikuma lükata ja võimalikest takistustest sujuvalt mööda juhtida.
Mida tood Saaremaa ühinemisprotsessi
juures esile, kui võrdled seda mujal Eestis
toimuvaga?
Esmalt märgin loomulikult seda, et tegu
on Eesti suurima ühinemisprotsessiga ja kõik
sammud, mida oleme pidanud tegema, on
teatud mõttes teed rajavad kogu Eestile. Teise olulise asjana mainiksin Saaremaa ühinemisprotsessiga kaasnenud eeltööd: kolme
aastaga on väga paljud inimesed teinud ära
suure töö. Teisiti ei oleks sellist suurt eesmärki võimalik ellu viiagi ning see lubab julgemalt vaadata vastu ka aastale 2018.
Avaldatud on arvamust, et ühinemise tulemusel on omavalitsus saanud vaid uue
nime ja valdadest on saanud osavallad, kuid

sisulist muudatust justkui ei tajuta. Mis on
nüüd teisiti?
Kõige olulisem muutus on see, et Saaremaa on oma igapäevaste kohaliku omavalitsuse ülesannete elluviimisel nüüd ühtne. Loomulikult võtab selle tunnetamine
kogukonnas veel aega ja mõned asjad seisavad ka vallavalitsuse otsuste taga, aga oluline on põhimõte, et Saaremaa rõõmud ja
mured on meie kõigi ühised rõõmud ja mured ning nende tunnetamisel ei saa me ennast enam peita valdade piiride taha, mis
seni ei lasknud Saaremaa ühtsusel täielikult välja paista.
Kas Saaremaa valda on riigi tasandil hakatud juba rohkem kaasama kui seniseid
väiksemaid omavalitsusi?
Jah. Sellele küsimusele saab juba täna
kindlalt jaatavalt vastata. Saaremaa on liikunud aastaid maakonnaülese omavalitsuse
poole ning see on ka tee, mida riik on soovinud. Saaremaa on ühtse toimepiirkonnana
ja ühe omavalitsusena suutnud tänaseks saada riigile arvestatavaks partneriks. Viimaste kuude konkreetne näide riigi ja tugeva

omavalitsuse koostööst on lennuliikluse ja
parvlaevaliikluse temaatika.
Kuidas tagada Saaremaa tasakaalustatud
areng olukorras, kus muretsetakse, et vald
on Kuressaare-keskne ja jääb maapiirkondadest kaugele?
Seda saab tagada üksnes läbi koostöö ja
kõigi piirkondade kaasatuse ning seda oleme valmis ka igal sammul tegema. Ka osavallakogude ellu kutsumine oli just sellel
põhjusel oluline, sest kõigi piirkondade hääl
peab olema kuuldav. Kindlasti aitavad sellele kaasa ka volikogu ja valitsuse liikmete elukohad – kogu Saaremaa on kaetud.
Mida soovid Saaremaa valla elanikele ja
vallale tervikuna?
Ma soovin, et me suudaksime näidata
kogu Eestile, et veel parema kodukoha nimel
suudetakse olla üksteise vastu head ja lugupidavad ning et pideva laitmise asemel oleks
meie saarel normiks üksteise toetamine ja
julgustamine. Soovin kõigile head uut aastat ning palju kordaminekuid Eesti Vabariigi juubeliaastal!

allalehele nime leidmiseks toimus 7. novembrist 8. detsembrini konkurss. Ettepanekuid hindasid Anu Vares, Anne Saar,
Geili Heinmaa, Maire Käärid, Piret Mägi,
Merike Lipu, Pille Maripuu, Aive Sepp,
Airi Toompuu, Jaanus Mägi ja Kristiina
Maripuu. Enim poolehoidu said lisaks Saaremaa Teatajale nimed Saaremaa Sõnumid,
Saaremaa Sönumid, Saareline ja Saareleht.
Vallalehe nimeks pakuti veel: Saaremaa
Valla Teataja, Saaremaa Valla Leht, Meie
Saaremaa, Saarlane, Läänetuul, Saare Sõnumid, Kaksteist Kanti, Saare Elu, Saaremaa Vallasõnumid, Saaremaa, Saare Süda,
Pärituul, Valla Teataja, Saaremaa Tuulutaja, Tegus Saaremaa, Sönumiteataja, Meie
Kandi Teated, Ultima Thule, Saare Kõmu,
Ma ja Sa, Saare Päevaleht /Nädalaleht/
Kuukiri, Saare Säde, Saare Kaja, Saare Spekter, Saaremaa Pulss, Läänemere Majakas,
Parem Kallas, Mõnus Aeg, Saaremaa Laine, Saare Valla Elu, SaarEST, Saaremaa Sõnumitooja, Sõnumiveski, Vesikaar, Kena
Keik, Suilas Sõna, Saaremaa Tuuled, Saare
Sünergia, Saarlased, Saarioinen, Vallaline,
Saar Pärani Valla!, Valla Toomet, Saareväristaja, Vesikäpp, Raul Saaremets, Spaalane, Samuel Golomb ja 34 039.
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alikut tehes sai määravaks nime
neutraalsus ja otsene viide Saaremaa vallale. Saaremaa Teatajat pakkusid vallalehe nimeks
Urmas Kask, kes arvas, et lihtsuses peitub
võti, ja Andres Vinn. Nime Saaremaa Valla Teataja pakkus Aldur Ruumet ja nime
Valla Teataja pakkus Veiko Viil, kes selgitas, et selline nimi on Riigi Teataja analoog,
rõhutades infolehe ametlikku osa ning
sama lahendust on kasutanud ka mitmed
teised omavalitsused. Sarnast motiivi kohtas ka nimes Sönumiteataja, mida pakkus
Käthe Pihlak.
Saaremaa Teataja nimeline ajaleht on
ilmunud ka aastatel 1929–1935.
Mitmel korral on arutatud ka seda, mis
saab senistest väiksematest vallalehtedest.
Ehkki mitmed lehed on detsembrinumbris kirjutanud, et leht jäi viimaseks, võiksid
piirkondlike lehtede võimaliku jätkamise
teemat arutada osavallakogud.

Raadioeetrisse
jõuab
“Saaremaa tund”
Kahel viimasel aastal kõlas kord kuus Kadi
raadio eetris saade “Linnatund”. Saaremaa
vallavalitsus otsustas sama formaadiga jätkata ja kuna tunnises otsesaates hakatakse käsitlema Saaremaa valda puudutavaid
teemasid, saab saade nimeks “Saaremaa
tund”.
Saade on Kadi raadio eetris iga kuu teisel reedel, seega saab esimest “Saaremaa
tundi” kuulata 12. jaanuaril kell 11. Saadet
juhib Tõnis Kipper.

Saaremaa Vallavalitsus
tänab Kuressaare
aastavahetuse ilutulestiku
toetamise eest:
Tehtal OÜ
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Saaremaa Vallavalitsuse
istungite ülevaade

Valitsuse liikmed näevad
Saaremaad ühtsena
Küsimustele vastavad Saaremaa abivallavanemad
Marili Niits, Mart Mäeker, Jüri Linde, Helle Kahm ja Kairit Lindmäe.

Vallavalitsuse 28. detsembri istungil
otsustati
• Lubada osta Saaremaa valla omandisse kergliiklusteeks ja keskküttetrassi rajamiseks vajalikud kinnistud (Leisi).
• Vabastada töölt (omal soovil) Kihelkonna rahvamaja juhataja ja kuulutada vabale töökohale välja konkurss.
• Määrata sotsiaaltoetused (Kihelkonna, Salme,
Lääne-Saare).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi lõpparuanne (Laimjala).
• Anda ajutine vabastus korraldatud jäätmeveost (Laimjala, Valjala, Lääne-Saare).
• Anda nõusolek maakorralduslikele toimingutele Kiratsi, Leedri, Vaivere, Jõgela külas ja Kärla alevikus.
• Nõustuda maa-ameti taotletud maaüksuste riigi omandisse jätmisega (Lääne-Saare).
• Eraldada Lääne-Saare valla 2017. aasta eelarve reservfondist Kärla põhikooli katuse avariiremondiks 3060 eurot, Abruka päästeauto remondiks 1916 eurot ja Kärla perearsti uute
ruumide sisustuse soetuseks 4180 eurot.
• Kinnitada Lääne-Saare valla hallatavate asutuste detailsem eelarve jaotus.
• Kinnitada Kuressaare Hoolekande hinnakiri
2018. aastaks.
• Anda luba Aldieb OÜ-le hobusaanisõitude korraldamiseks Kuressaares 29.–31.12.
• Kinnitada Saaremaa valla infolehe nimekonkursi tulemused.
• Sõlmida koostööleping Raadio Kadi OÜ-ga.
• Kuulutada välja konkurss raamatupidaja ja
ökonomisti töökohale.
• Teha linna 2017. aasta eelarve tulude ja kulude
V muudatus kogusummas 142 682 eurot.
• Eraldada ühinemistoetusest 406 181,4 eurot
ühinemisega seotud kulude katmiseks.
• Eraldada linna 2017. aasta eelarve reservfondist 13 508 eurot MTÜ-le Visit Saaremaa tegevuskulude katmiseks, 1090,47 eurot Kuressaare jahisadama personalikulude katmiseks,
2994,55 eurot Saaremaa ühisgümnaasiumi
söökla toidukulude katmiseks ja 2994,55 eurot Kuressaare gümnaasiumi söökla toidukulude katmiseks.
• Lõpetada Tallinna tn 5 ruumide kasutamise leping poolte kokkuleppel.
• Anda luba aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks Kuressaares.
• Tunnistada Valjala teenuskeskuse juhataja konkurss luhtunuks ja korraldada uus konkurss.

Vallavalitsuse 29. detsembri
istungil otsustati
• Tunnistada Leisi teenuskeskuse juhataja konkurss luhtunuks ja korraldada uus konkurss.
• Korraldada konkurss Leisi sotsiaaltööspetsialisti ning Kihelkonna, Mustjala ja Valjala infospetsialisti töökohale.

Vallavalitsuse 3. jaanuari
istungil otsustati

MARILI NIITS

MART MÄEKER

Kui hästi tunnete Saaremaad?

Marili Niits: Olen kasvanud Orissaares ja
seal kasvavad ka minu lapsed. Tänu sugulastele olen tihedamalt seotud Pöide ja Laimjala
piirkonnaga. Igapäevatöös saan kogu Saaremaad kindlasti veel paremini tundma õppida.
Mart Mäeker: Saaremaad tunnen päris
hästi. Olin kümme aastat Leisi vallavanem
ja neli aastat sealse volikogu esimees, Kuressaares olin poolteist aastat volikogu liige ning
kaks ja pool aastat abi
Jüri Linde: Ma arvan, et tunnen Saaremaad väga hästi. Olen aastaid tegelenud maamõõtmisega ja olen käinud maad mõõtmas
kogu Saaremaal. Samuti on mul üle seitsme
aasta omavalitsusjuhi kogemust.
Helle Kahm: Olen sündinud, koolis käinud, abiellunud ja lapsed sünnitanud Kuressaares. Töökohad on olnud enamasti linnas,
viimased kaheksa aastat töötasin Kärlal.
Minu juured ulatuvad isa poolt Valjala ja ema
poolt Torgu piirkonda. Abikaasa kaudu on
mulle tuttav Pihtla kant. Minu elu- ja töökogemus toetab arusaamist, et inimesed Saaremaal on väga tihedalt üksteisega seotud:
nii sugulussidemete, tööalaste praktikate kui
ka ambitsioonide poolest.
Kairit Lindmäe: Olen sündinud ja kasvanud Kuressaares, aga esivanemate juured
on Mustjala piirkonnas ja Pihtla kandis. Elu
on andnud mulle võimaluse külastada üle
Saaremaa väga erinevaid piirkondi ja andnud Saaremaast hea ülevaate. Tekkinud on
palju kontakte, kelle poole saan vajadusel sisulistes küsimustes pöörduda.
Kas Saaremaa toimib ühtse tervikuna?

Marili Niits: Juba saarelise eripära poolest mõtleme sarnaselt. Ühtse tervikuna toimimiseni on viinud mitmete teenuste koondumine Kuressaarde. Samas olen aina rohkem märganud, et inimeste liikumisharjumused on muutunud, näiteks kohtab Ida-Saaremaa üritustel Saaremaa erinevaist paigust
pärit inimesi.
Mart Mäeker: Saaremaa toimimist ühtse tervikuna näitab see, et peale Kuressaare
linna ei ole Saaremaal ühtegi teist Saaremaa
kui terviku jaoks arvestatavat tõmbekeskust.

HELLE KAHM

JÜRI LINDE

Siiani on avalikke teenuseid arendatud piirkondadest lähtuvalt ja need on saavutanud
arvestatava taseme, nüüd tuleb hakata tegema otsuseid terviku huvidest lähtuvalt.
Jüri Linde: Saaremaal on üks selge keskus, Kuressaare, ja selle võrra on loogiline,
et Saaremaa toimib ühtsena. Ida-Saaremaast
oleks võinud asja saada, aga ülejäänud Saaremaad vaadates on Saaremaa vald igati põhjendatud.
Helle Kahm: Saaremaa ühtse tervikuna
tööle panemiseks on hulk tarku ja motiveeritud inimesi koos tööle asunud. See töö ei
ole kerge, iga piirkond peab säilitama oma
kultuurilise eripära ja unikaalsuse. Samas
tuleb suures vallas tekkivat heaolu teadlikult
inimesteni viia. Nii Pihtlas, Torgus kui ka Kuressaares vajavad inimesed ühtviisi võimalust tarbida parimaid võimalikke teenuseid,
mida omavalitsusel on kohustus pakkuda.
Valitsuse ja ametkonna ülesanne on oma inimesi julgustada ja toetada, võimalusi otsida
ja parimaid praktikaid rakendada.
Kairit Lindmäe: Üle Saaremaa on üks õigusruum, kehtivad ühed ja samad alused toetustele ja teenustele, millele on kodanikel õigus. Kodanikud võivad pöörduda üle Saaremaa ükskõik millisesse teenuskeskusesse,
olenemata piirkondlikust sissekirjutusest –
see on suur võit. Suuremal omavalitsusel on
suurem jõud teha koostööd riigi tasandil ja
mõjutada Saaremaad puudutavaid otsuseid.
Meid võetakse tõsisema koostööpartnerina
igal pool.
Tänaseks olete olnud Saaremaa vallavalitsuse liikme ametis täpselt kaks kuud
(alates 3. novembrist). Millised on teie
töövaldkonnas praegu kõige teravamad
küsimused?

Marili Niits: Arendusvaldkonnas on esmane väljakutse ühinenud omavalitsuste
pooleli olevatest projektidest ülevaate loomine, et need edukalt ellu viia, sest projektitaotluste või vahearuannete tähtajad lähenevad
väga kiiresti. Kommunikatsiooni- ja tugiteenuste valdkonna väljakutse on info liikumise ja tugiteenuste tagamine vallavalitsuse
kolme hoone ja 12 teenuskeskuse vahel.
Mart Mäeker: Kõige tähtsam on komplekteerida ametikohad võimekate inimeste-

KAIRIT LINDMÄE

ga ja leppida täpselt kokku valdkondade ülesannete piirid. Teravaid küsimusi tuleb aasta
jooksul kindlasti väga palju, ka selliseid, mida
ei oska hetkel ennustada.
Jüri Linde: Kõige teravamad on ilmselt
teedega seotud probleemid, mis tulenevad
kehvadest ilmastikuoludest. Samuti on oluline, et teenuskeskused saaksid mehitatud.
Helle Kahm: Personali komplekteerimine on olnud seni väga terav küsimus. Nüüd
tuleb eesmärgid seada, olemasolev olukord
kaardistada ja hakata edasi tegutsema.
Kairit Lindmäe: Sotsiaalvaldkonnas on
kõige mahukam töö olnud eeltöö tegemine,
et teenused ja toetused jätkuksid. Sellega seoses on oluline, et oleksid olemas sotsiaaltöötajad, kes seda tööd teevad ning toetuste ja
teenuste kättesaadavuse tagavad.
Mida soovite saarlastele
eesseisvaks aastaks?

Marili Niits: Elus on palju hetki ja olukordi, mida meie muuta ei saa, küll aga saame
muuta oma suhtumist. Seega soovin ma, et
äsja alanud aasta oleks igaühele rohkem sedamoodi, nagu just nemad soovivad seda olevat.
Mart Mäeker: Soovin kõigile kannatlikkust ja mõistvust, kuna aasta 2018 on testaasta maakonnaülese valla toimimise osas ja
mitte üksi Saaremaal, vaid terves Eestis.
Jüri Linde: Ennekõike kannatlikku meelt.
Samuti soovin, et Saaremaa vald jõuaks kõigi vallakodanikeni.
Helle Kahm: Ma soovin, et inimesed
mõistaksid, et see ei ole kellegi kolmanda
vald, see on meie saarlaste oma vald ning
seda peab mõistlikult ja armastusega üles
ehitama. Ma soovin, et me kõik kontrolliksime oma sõnu ning kriitika kõrval kaaslaste
kohta leiaksime ka häid sõnu ja ütleksime
need ka välja. Seega soovin kõigile: hea sõna
aastat!
Kairit Lindmäe: Soovin eelkõige mõistvat suhtumist ja optimismi. Tahame ju teha
kõik selleks, et meil kõigil läheks paremini.
Hoidke ja väärtustage seda, mis teil on, hoidke oma kogukonda ja oma lähedasi. Ootame
sotsiaalvaldkonnas kõikide kodanike ettepanekuid, kuidas muuta elu Saaremaal veelgi
paremaks igas piirkonnas ja metsatukas.

• Seada tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks (Muratsi külas).
• Moodustada Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna konkursi žürii.
• Määrata Kuressaare Linnamajanduse juhataja asendaja ülesandeid täitma senine juhataja
Mikk Tuisk (kuni uue juhataja tööle asumiseni).
• Lõpetada Tallinna 83–12 korteri üürileping.
• Kinnitada sotsiaalse suunitlusega taotluste menetlemiseks Saaremaa valla sotsiaalkomisjon.
• Määrata Kihelkonna rahvamaja juhataja asendaja ülesandeid täitma senine juhataja Anneli Teppo-Toost (kuni uue juhataja tööle asumiseni).
• Määrata valdkondade kulude eest vastutajad.
• Dokumentidega saab lähemalt tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse dokumendiregistris http://
delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/.

Saaremaa vallavalitsuse ja teenuskeskuste kontaktid
Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare, tel 45 50 530,
vald@saaremaavald.ee. www.facebook.com/saaremaavald/
Vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele arvete esitamine: arved@saaremaavald.ee
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teenuskeskused:
Kihelkonna – Lümanda mnt 1, tel 45 46 531
Kärla – Pargi 1, tel 45 20 450
Laimjala – vallamaja, Laimjala küla, tel 45 94 399
Leisi – Kooli 12, tel 45 73 181
Lümanda – keskusehoone, Lümanda küla, tel 45 20 450
Mustjala – Alevi 13, Mustjala küla, tel 45 79 722
Orissaare – Kuivastu mnt 33, tel 45 45 593
Pihtla – vallamaja, Pihtla küla, tel 45 30 281
Pöide – rahvamaja, Tornimäe küla, tel 45 21 172
Salme – Sõrve mnt 3, tel 45 20 350
Torgu – Iide küla, tel 45 70 450
Valjala – Posti 15, tel 45 49 522

Konkursid Saaremaa vallavalitsuse
teenistuskohtadele
Tähtaeg 12. jaanuar
VALJALA TEENUSKESKUSE JUHATAJA
ÖKONOMIST
RAAMATUPIDAJA
Tähtaeg 16. jaanuar
LEISI TEENUSKESKUSE
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST
Tähtaeg 17. jaanuar
KIHELKONNA RAHVAMAJA JUHATAJA
LEISI TEENUSKESKUSE JUHATAJA
KIHELKONNA TEENUSKESKUSE INFOSPETSIALIST
MUSTJALA TEENUSKESKUSE INFOSPETSIALIST
VALJALA TEENUSKESKUSE INFOSPETSIALIST
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Tuleval nädalal toimub
riigigümnaasiumi eskiisi
avalik arutelu

Mida ootate
alanud aastalt?
Rita Valge,
SA Saaremaa Muuseum
juhatuse liige

Muuseumi seisukohast ootan huvitavat aastat. Samas
soovin küllaga rahu, mõistlikkust, tarku otsuseid ja mõõdukaid muudatusi. Samm-sammult. Usun, et minu
enda jaoks on 2018 suuresti sisseelamise
aasta, mul on muuseumist endast ja siinsetelt inimestelt palju õppida.
Mis puutub aga üldistesse soovidesse,
siis on mõtted kahesugused. Ühelt poolt
loodan ikka, et Saaremaale, sh muuseumisse jõuaks palju inimesi, turiste, kultuuri,
näitusi, kontserte, kõiksugu üritusi, uusi
tuuli. Teisalt tahaks naiivselt loota, et Saaremaa oleks koht, kuhu maailma valu, koledus ja rumalus ei ulatu. Äkki see polegi
täiesti asjatu lootus?

Riigigümnaasiumi hoone mahud on määratud Garnisoni tn 16 muinsuskaitse eritingimustega (kokkuvõtet
tutvustati 22.12.2017 Saarte Hääles) ning hoone kavandatakse eeldatavalt Garnisoni 16 koolihoone juurdeehitisena ja see hõlmab suurema osa praegusest Garnisoni 18 krundist. Detailplaneeringu ülesanne on uurida uue
hoone mõju linnaruumile ja kohandada linnaruum ümber nii, et tekiks sünergia.
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etailplaneeringuga
muudetakse vähesel
määral krundipiire.
Riigigümnaasiumi
krundiks ühendatakse praegused Garnisoni 18 ja Väljaku 10
krundid.
Riigigümnaasiumi
üheks sissepääsuks jääb Garnisoni 16 krundil paikneva praeguse koolihoone peauks. Arvestades, et autodega lähenetakse
koolile Rohu tänavalt ja
pargitakse Väljaku tänava ääres,
võib eeldada nüüdisaegset esindusfassaadi uue hoonemahu
põhjasuunda, kust see saaks
Rohu tänavalt üle staadioni hästi vaadeldavaks. Hoone arhitektuurse lahendi saamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus.
Riigigümnaasium toob hoonesse 540 õpilast, lisaks õpetajad
ja teenindava personali, kes kasutavad kooli jõudmiseks lähiümbruse tänavaid, seetõttu on
möödapääsmatu vaadata kooli
mõju linnaruumile laiemalt. Kõnealune planeering on osa kogu
kesklinna hõlmavast suunast
muuta tänavaruum inimesekesksemaks. Kuressaares on inimest väärtustava kaasaegse linnaruumi suunas suur samm juba
astutud ning peatselt algavad
ehitustööd Lossi tänaval ja
keskväljakul.

P

raegu on läbiv sõidurada
mõlemal tänaval asfaltkattega ja nii võiks see
jääda Komandandi tänaval. Selle kõrvale moodustatakse sileda kivikatendiga vabamad
alad. Need alad võiksid suvekuudel olla tänavakohvikute ja -kaubanduse alad, muul ajal võiks
neid kasutada parkimiseks. Maja
seina ääres jooksvad munakiviribad on erineva laiusega, nii
kuidas krundipiirid seda ette
kirjutavad, tuues esile erinevatel aegadel kujunenud tänavajoone ja kasutades seda mängulise elemendina. Tänavajoone
soppidesse leiame kohti puhkenurkadele ja tänavahaljastusele.
Garnisoni tänavale ootame roh-
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kem jalgrattureid ja jalakäijaid, Rohu tänaval teha ühe poole
seetõttu sillutatakse läbiv ühe- kõnnitee
laiemaks, et teineteist
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suunaline autorada munakiviN
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ga. Nii jääb rohkem ruumiTApiisajalakäijad kui ka jalgratturid. 12
va laiusega sileda kivikatendiga meetri laiusele tänavamaale on
kergliiklusteele.
ühele poole võimalik korraldaKui nimetatud tänavad saa- da parkimine, soovitavalt vahelvad nn jalakäijatänavateks, siis duvalt alleepuudega. Seda, kumnendega ristuvatel Torni ja Root- male teepoolele tuleb lai jalgtee
si tänaval jääb domineerima au- ja parkimine, peab kaaluma.
toliiklus. Detailplaneeringu raa- Võimalik on ka korduv teepoole
mes soovime liiklusloenduste ja muutus olenevalt mahasõituuuringuga välja selgitada, kas dest.
Rootsi tänava muutmine ühesuunaliseks oleks teostatav. Selõik ideed on avatud dislega vabaneks teine sõidurada
kussiooniks. 8. jaanuakogu pikkuses tänavaäärseks
ril kell 14 toimub Kuresparkimiseks.
saares Tallinna tn 10 II
Rohu tänav jääks kahesuuna- korruse saalis avalik arutelu, kirliseks ja kujuneb riigigümnaa- jalikke ettepanekuid ootame
siumile põhjasuunast juurde- e-posti aadressil vald@saarepääsuteeks. Kindlasti üritame ka maavald.ee.
1 Ja

K

KODANIK KÜSIB:
Kuidas toimub uuest aastast
lasteaiaarvete esitamine ja kas
seda tehakse ühtsetel alustel?
Vastab rahandusteenistuse
juhataja Diana Traumann:
“Lasteaia kohatasude esitamise aluseid esialgu ei ühtsustata,
arveid esitatakse samamoodi,
nagu seda tehti endistes valdades.”
Kuidas on Saaremaa valla 2018.
aasta eelarves arvestatud
osavaldade kuludega ja kas selleks on eraldi nn alaeelarved?
Diana Traumann: “Volikogu
tasandil kinnitatakse koondeelarve, mis sisaldab vaid kokkuvõtlikke ridu. Seletuskirja alusel on
võimalik tuvastada tulusid ja kulusid osavaldade kaupa, aga eraldi osavalla eelarvet volikogu ei
kinnita.”

Kelle poole pöörduda, kui vallale kuuluv või avalikus kasutuses olev külatee vajab hooldust?
Vastab majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk
Tuisk: “Pöörduda saab teenuskeskuse juhataja poole, kes edastab info teespetsialistidele. Alati võib ka otse teespetsialistide
või osakonnajuhataja poole pöörduda, aga tihtilugu on lihtsam ja
mugavam pöörduda teenuskeskuse juhi kui oma kandi inimese poole. Lõplikud otsused teevad siiski vallavalitsuse teespetsialistid.”
Mida teha linnas jõulukuusega
pärast pühi?
Vastab jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel: “Kuuse saab
tükeldada ja ahjus põletada, viia

Anu Viljaste,
Orissaare kultuurimaja
juhataja

AS-i Kuressaare Soojus platsile
E–L kl 10–12 (tasuta; Kalevi 1a,
Kuressaare), Kudjape jäätmejaama E–R kl 8–18 ja L kl 10–15
(Pähklimetsa tee 13, Kudjape) või
tellida äravedu OÜ-lt Prügimees
(tel 45 31 603).”
Kui suur on osavallakogu ja kogukonnakogu roll vastavat piirkonda puudutavates otsustes
kaasa rääkida?
Vastab senine Saaremaa
omavalitsuste ühinemise tegevjuht ja tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu: “Osavallakogu ja kogukonnakogu saavad
kaasa rääkida eelkõige valla üldplaneeringu, valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlike ja piirkondlike arenguja tegevuskavade ning teede investeeringute kava osas.

Samuti edastatakse neile volikogu ja valitsuse õigusaktid
ning eelnõud, mis puudutavad
nende haldusterritooriumi elukorraldust ja juhtimist, osavallas asuvate valla ametiasutuse
hallatavate asutuste eelarve eelnõud, osavalla haldusterritooriumi puudutavad detailplaneeringud ja olulised ehitusprojektid ning ühistranspordi sõiduplaanid. Osavallakogu annab arvamuse piirkonna kodanikuühenduste projektitoetuste määramisel ja osaleb piirkonna personaliotsuste tegemisel (teenuskeskuse juhataja, hallatavate
asutuste hoolekogud ja nõukogud).”
Küsimused on oodatud e-posti aadressil kristiina.maripuu@
saaremaavald.ee.

LOONA LEPP

Loona Lepp,
Saaremaa vallavalitsuse arhitekt

Kesklinna rekonstrueerimisega parkimiskohtade hulk kesklinnas väheneb ja riigigümnaasium eeldab ka parkimiskohtade probleemi lahendamist. Tänavaruum tuleks järk-järgult kujundada ümber nii, et parkida
saaks tänavate ääres, kuid samas
jääks ruumi ka jalakäijatele, jalgratastele ja lapsevankritele. Mõlemale poole tänavat sel juhul
enam ühelaiusi kõnniteid kujundada ei saa. Kus vähegi võimalik, tuleks vähemalt ühel tänavapoolel jalgteed laiendada ja sellega kaasneb vajadus liiklust rahustada.
Planeeringualale jäävatel Komandandi ja Garnisoni tänaval
on oma positsiooni, laiuse ja väljakujunenud väikse kasutusintensiivsuse tõttu potentsiaali kujuneda hubasteks vanalinna
tänavateks. Garnisoni ja Komandandi tänav sillutatakse kogu
laiuses ja näiteks ristmiku lähenemisest saab märku anda tänavakatendi muutusega. Tänavakatendeid kombineeritakse liikumistrajektooride korrastamiseks, aga ka nauditava ruumimulje saamiseks.
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Tööalaselt ootan, et kõik
uutmised ja muutmised
uues vallas laabuksid ja
meie kultuurimajades kõik endiselt kenasti sujuks ning inimesi väärtustataks senisest rohkem. Eriti loodan, et Orissaare saab
taas korraliku laululava, tööd selleks on
üheskoos kogukonnaga tehtud juba palju,
nüüd on veel suured lootused, et ka rahastustaotlus LEADER-isse õnnestuks, ja siis
läheb ehitamiseks.
Isiklikul pinnal: et jaguks rohkem aega
sõprade ja kallite inimeste jaoks, neile ja
endale tervist, hingerahu ja päikest igasse
päeva!
Avo Reimal,
Saare maakonna aasta isa

Soovin kõigile nende ettevõtmistes edu ja kordaminekuid, olge sõbralikud ja
positiivsed. Lisaks tööle
leidke aega ka iseendale ja perele, et vahepeal aeg maha võtta ja puhates energiat koguda.
Arne Mikk,
Kuressaare aukodanik,
Saaremaa ooperipäevade
kunstiline juht

Saar kuskil on merede süles… Seal ei kaevandata
põlevkivi ega kavandata tselluloositehast
– peaaegu paradiislik paik tervislikuks
eluks ja elutervete mõtete jaoks. Ain Anger, Ott Tänak või vaprad võrkpallurid on
selle saare teinud mitmekordselt suuremaks ja tuntumaks. Omamoodi vastupeegeldusena Saaremaa ooperipäevadele esietendub juba 19. jaanuaril Estonia laval
uus eesti ooper “Ehmatusest sündinud
rahvas”, milles Kaali meteoriidi kaudu
avaneb eestluse ajalugu sümboolselt hoopis uue nurga alt.
Usku, lootust ja armastust nii põlis- kui
ka suvesaarlastele Eesti Vabariigi juubeli
puhul!
Ivo Linna,
muusik

Üldises plaanis soovin, et
uus aasta oleks kõikide
jaoks muretum, et tervis
oleks hea ning et meil ja
meie lähedastel oleks kõik hästi. Laias laastus väga ootaks, et asjad läheksid inimlikumaks ja lihtsamaks: kui on vaja teha, teeme ära. Et valitsejad lõpetaksid kantseleikeele rääkimise ja et võetaks kuulda ekspertide häält.
Saarlastele soovin ennekõike seda, et teadvustagem, kuidas meil saarlastena on vedanud. Saarlased on väga isemoodi rahvas, kelle geenidesse on sadade aastatega
sitkust ja südikust programmeeritud. Tuleb teadvustada, et on uhke tunne olla
saarlane ja rahvuslik iseteadvus aitab meie
lippu kõrgel hoida. Ma olen väga õnnelik,
et olen saarlane!

4

Saaremaa Teataja

JAANUARIKUU
Kuressaare päevakeskuses
Tolli tn 9, Kuressaare
Neljapäeval, 4. jaanuaril kell 13 PAJATAB OLEV VÄIN REISIMULJEID
KAMTŠATKA POOLSAARELT.
Reedel, 5. jaanuaril kell 13 JUHATAJA ÜMARLAUD, küsimustele vastab
Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.

Pühapäeval, 14. jaanuaril kell 12

RAHVUSVAHELINE LUMEPÄEV

13.

JAANUAR 18:00

14.

JAANUAR 15:00

Kolmapäeval, 10. jaanuaril kell 14 LAULUVÕISTLUS "Eesti heliloojad ja
nende muusika", K. Kikerpuu ja "Horoskoobi" laulud". Korraldab Elja
Parbus.

Kuressaare tervisepargis
Toimub sõltuvalt ilmaoludest. Jälgige infot kodulehelt!

TORNIMÄE RAHVAMAJAS

Teisipäeval, 16. jaanuaril kell 13 tuleb külla mitme raamatu autor PAMELA
MARAN, kes tutvustab oma valmivat raamatut, kuhu talletatakse Eesti
vanaemade nipid ja nõuanded. Ootame rohket osavõttu ning memmesid,
kes on nõus laskma kirja panna oma kogemused, et jäädvustada need
tulevastele põlvedele.

KURESSAARE KULTUURIKESKUSES
EDOARDO NARBONA, DIRIGENT
AULI LONKS, KLAVER
KAVAS
R. EESPERE
, W. A. MOZART,
G. BOLZONI, G. HOLST

Kolmapäeval, 17. jaanuaril kell 13 on külas MARI LEPIK, kes tutvustab
"Sörulase aabitsat", raamatut on võimalik ka osta.

Laupäeval, 20. jaanuaril kell 11–13

Neljapäeval, 25. jaanuaril kell 13 räägib OHVRIABITEENUSTEST JA
EAKATEVASTASEST VÄGIVALLAST KATRIN PAUKSON SKA Ohvriabi
osakonna Lääne piirkonnast.

SISEORIENTEERUMINE

PILET 6 / 4 €

vaba rada
Kuressaare Spordikeskuses

PÄÄSMED MÜÜGIL
,
KURESSAARE KULTUURIKESKUSE KASSAS
JA TUND ENNE ALGUST KOHAPEAL

Reedel, 26. jaanuaril kell 13 FILMIPÄRASTLÕUNA.
Esmaspäeval, 29. jaanuaril kell 13 PÄEVAKESKUSE SÜNNIPÄEVAPIDU,
eelregistreerimine Helga ja Janne juures.
Jaanuaris esitleb päevakeskuses oma töid hobikunstnik KALEV KOEL.
PÄEVAKESKUS OOTAB FOTOKONKURSILE "MINU IMELINE KODUPAIK"
A4-FORMAADIS FOTOSID, MIS ON PANDUD FOTOKAPALE
(seda tehakse fotoateljees). Foto peab olema pildistatud ajavahemikus
1.01.2017–28.01.2018. Viimane päev fotode päevakeskusse toomiseks on
29.01. Kõik tööd eksponeeritakse päevakeskuses veebruarikuus,
1.02 pidulikult avataval näitusel, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale.

www.saaremaaspordikool.ee

Piletid müügil teatri kassas E,T kl 16-18, K,N,R kl 11-14
ja Piletimaailma müügipunktides • www.klteater.ee

KUTSE
KOHTUMISELE
“MIS UUS
AASTA TOOB?”

R, 5. JAANUAR KELL 19

ILMARATAS Woody Allen

L, 6. JAANUAR KELL 18

ROHELISED KASSID Andres Puustusmaa

R, 12. JAANUAR KELL 18

COCO Lee Unkrich, Adrian Molina

R, 12. JAANUAR KELL 20

ROHELISED KASSID Andres Puustusmaa

L, 13. JAANUAR KELL 18

STALINI SURM Armando Iannucci

K, 17. JAANUAR KELL 19

STALINI SURM Armando Iannucci

N, 18. JAANUAR KELL 18

COCO Lee Unkrich, Adrian Molina

P, 21. JAANUAR KELL 17

PILVEDE ALL. NELJAS ÕDE Erilinastus.

R, 26. JAANUAR KELL 19

PILVEDE ALL. NELJAS ÕDE Toomas Kirss

Urve Tiidus

RK õiguskomisjoni liige

PÄEVAKESKUSE SAUNA KASUTAMISE AJAD ON JÄRGMISED:
Saun naistele: E 9–16.30, N 9–16.30
Saun meestele: T 9–16.30, R 9–16.30
Peresaun K 9–16.30
Päevakeskuses saab lõunatada ja maitsvaid koduseid roogasid kaasa
osta igal tööpäeval kl 11.30–15.
Päevakeskusse on oodatud kõik Saaremaa valla elanikud.

Tahad soodsalt vabaneda

2018. aasta on alanud.
Head Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva aastat kõigile!
Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril on
võimalus tulla mõtteid vahetama
poliitika, seaduste ja kõigil muudel
huvipakkuvatel teemadel.
Olete lahkesti oodatud Mosaiigi
kohvikusse Kuressaare keskväljaku
ääres (raekoja vastas).

Lugupidamisega

Päevakeskuses toimuvate ringide ja treeningute kohta saab infot telefonil
51 45 072 (Janne Mets) või Kuressaare Hoolekande kodulehelt www.kuressaarehoolekanne.ee.

Ajavahemikus 12.30–14.30 kostitatakse
külalisi kuumade jookide ja muu
suupärasega.
Tere tulemast kõigile huvilistele.

EHITUS- ja LAMMUTUSPRAHIST
ning VANAST MÖÖBLIST?

Too oma kraam enne 31. märtsi

Sikassaare Vanametalli
ja võid võita

Saarlaste
mark
muugil!

100 EUROT PUHTALT KÄTTE.
Lisaks loosime iga kuu välja Olerexi kinkekaarte.
Lisainfo telefonil 55 66 99 21 või www.vanametall.ee

Saarte Hääle toimetuses

HIND 0,70 €
Seoses renoveerimistööde alustamisega
on kogu spaa- ja saunakeskus suletud
3 päevaks 8.–10. jaanuar.
11. jaanuarist on saunakeskuse kohvikuala ja saunad külastajaile taas
avatud igapäevaselt kell 8 kuni 22. Basseinide ala on suletud.
Basseinide alal on remondi tõttu suletud Jaapani vann,
suur suplusbassein, mullivann ja beebibassein.
Saunajooga ja saunarituaalid toimuvad.
Külma vee bassein kuuma leilisauna vastas on AVATUD.

HEA UUDIS!
8.01-4.02.2018
läbivad
Grand Rose SPA
spaa- ja saunakeskuse
basseinid
UUENDUSKUURI!
Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Spaa- ja saunakeskuse koos uuendatud
basseinidega avame uue hooga
juba 5. veebruaril.
Saunakeskuse külastus renoveerimistööde ajal soodushinnaga:
• Täiskasvanu 5 € • Laps 6-15 eluaastat 3 €
Lisainfo telefonil 666 7000 või info@grandrose.ee

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetaja:
Kristiina Maripuu

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

Info:
tel 5745 0071, kristiina.maripuu@saaremaavald.ee

