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Valla eelarve on
53,4 miljonit
eurot
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Tasuta infoleht

KAARDI EES: Salme teenuskeskuse infospetsialist Rita Mägi, abivallavanem Jüri Linde ja teenuskeskuse juhataja Kalmer Poopuu julgustavad küsimuste korral või abi saamiseks pöörduma ükskõik millise Saaremaa valla teenuskeskuse poole.
Merike Pitk

Teenuskeskus suunab
abivajaja õige spetsialistini
“Teenuskeskuse juht on multifunktsionaalne, ta peab kõiki valdkondi tundma või teadma, kellele üks või teine
küsimus edasi suunata,” ütleb Saaremaa abivallavanem Jüri Linde.

M

is küsimustega Saaremaa valla
teenuskeskustesse üldse pöördutakse, uurisime Salme teenuskeskusest, mille juhataja on endine Salme vallavanem Kalmer Poopuu.
“Eks nagu vanastigi – absoluutselt kõigi küsimustega,” kostab Poopuu. Vahe vallavanema ametiga on ainult selles, et teenuskeskuse
juhil ei ole volitusi kõiki küsimusi või muresid
ise lahendada, aga ta peab viima abivajaja kokku õige spetsialistiga Saaremaa vallavalitsuses.
“Näiteks eile kurtis Tiirimetsa külaseltsi
esimees, et neil jookseb katus läbi, see on endise Salme valla hoone, renditud seltsile,” räägib Poopuu. Seni remontis Salme vald oma
hooneid ise.
Poopuu arvab, et ka lumelükkamismuredega (kui ikka lumi tuleb maha!) läheb inimene kõigepealt ikka oma lähimasse teenuskeskusesse nagu muudegi teehooldusprobleemidega. Või kui ta pöördubki suure valla
teespetsialisti poole, võtab too ikkagi ühendust teenuskeskuse juhiga, et viimane hindaks kohapealse olukorra ära.
Sisseelamise aeg

Kuna teenuskeskuse töötajad tunnevad kõige paremini oma piirkonna elanikke, tuleb
neil endiselt klaarida ka kohalike inimeste
tülisid ja erimeelsusi ning vajadusel ka lepitada neid. Või otsustada sedagi, kas kutsuda
kohale kiirabi või hoopis politsei. Ja haiglasse sattunud külaelaniku koertele-kassidele
hooldaja leidma peab ikkagi teenuskeskuse
sotsiaaltööspetsialist.
Aasta algus on Salme teenuskeskuses siiski üsna vaikne, seevastu eelmise aasta lõpp
oli Salme vallamajas tormiline.
“See oli täitsa hullumaja,” tunnistab teenuskeskuse infotöötaja Rita Mägi, kes pidas aastaid Salme vallavalitsuses maakorraldaja ametit. Nimelt tahtsid inimesed veel

enne suure valla tulekut oma elumajad ja
hooned, kel need veel ehitusregistris polnud, sinna kanda. “Ilmselt arvati, et oma
vallas on neid asju lihtsam ajada kui suures vallas,” ütleb Rita Mägi. Taotlusi tuli nii
palju, et need ootavad veel sisestamist ehitusregistrisse.
“Eks teenuskeskustel on samasugune sisseelamise aeg nagu suures vallaski,” leiab
Kalmer Poopuu. Näiteks maksis Salme vald
oma linnas koolis käivatele õpilastele majutustoetust. Kuidas see edaspidi olema hakkab, ei tea, aga vähemalt esialgu makstakse
kuni õppeaasta lõpuni nii seda kui ka õpilaste transpordi- ja huviharidustoetust selle korra järgi, mille endised vallad kehtestasid.
Hätta ei jäeta kedagi

Salme teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist
Kaia Kuul, kes tegi sama tööd ka Salme vallas, ütleb, et kui varem oli kohalikke toetusi rohkem ja nende maksmise üle otsustamisel oli sotsiaaltöötajale abiks valla sotsiaalkomisjon, siis nüüd on erinevaid toetusi vähemaks jäänud. “Sotsiaaltoetuste
taotlusi võtan ikka mina vastu,” ütleb Kaia
Kuul.
Endistviisi tahab aga mõni abivajaja saada teenuskeskusest oma toimetulekutoetuse
kätte sularahas, sest pangaarvet tal polegi.

S

elge on ka see, et teenuskeskustes teatakse paremini oma piirkonna inimeste vajadusi ja viiakse näiteks lisaks
puuetega inimestele ka kauges külas
elavale üksikule meesterahvale poest toit koju.
Siiani on olnud seegi iga väikese valla otsustada, kas ta sõidutab oma piirkonna eakad
poodi või viib koduhooldustöötaja neile toidu koju kätte.
Kui näiteks Torgu piirkonna sotsiaaltöötaja on sõidutanud oma eakaid linna arsti

Teenuskeskuste kontaktid
• Kihelkonna – Pargi 2, tel 454 6531
• Kärla – Pargi 1, tel 452 0450
• Laimjala – vallamaja, Laimjala küla,
tel 459 4399
• Leisi – Kooli 12, tel 457 3181
• Lümanda – keskusehoone, Lümanda küla,
tel 452 0450
• Mustjala – Alevi 13, Mustjala küla,
tel 457 9722
• Orissaare – Kuivastu mnt 33, tel 454 5593
• Pihtla – vallamaja, Pihtla küla, tel 453 0281
• Pöide – rahvamaja, Tornimäe küla,
tel 452 1172
• Salme – Sõrve mnt 3, tel 452 0350
• Torgu – Iide küla, tel 457 0450
• Valjala – Posti 15, tel 454 9522

juurde, siis Salme piirkonna inimesed on saanud ise Salmel asuva perearsti juurde. “Aga
hätta me mõistagi oma inimesi ei jäta,” rõhutab Kaia Kuul.
Paljude asjade puhul pole veel selge, kes
ja kus neid lahendama peaks, aga elu ei tohi
seisma jääda. Poopuu usub, et paljud asjad
loksuvad paika lähemate kuude jooksul.
Teenuskeskuste juhid on veel valimata
Leisi ja Valjala piirkonnas. Valjalas lõppes
juhi konkurss 12. jaanuaril, Leisis aga eile,
kuid kandidaadid peab kooskõlastama kummagi piirkonna osavallakogu. Seepärast ei
saa nimesid veel välja käia.
Kas suure valla tekkega inimeste arv maal
väheneb veelgi? Poopuu usub, et kindlasti väheneb. “Aga see ei sõltu sellest, kas vallavanem istub endises vallamajas või linnas.”
Pigem sõltub see tema arvates sellest, kas
maal on võimalik tööd saada, on seal interneti püsiühendus või võimalus kaugtööks.
Aga see oleneb juba eelkõige riigi regionaalpoliitilistest otsustest.
Merike Pitk

allavalitsus kiitis heaks Saaremaa
valla 2018. aasta eelarve eelnõu
ja suunas selle volikogu 26. jaanuari istungile esimesele lugemisele. Saaremaa valla 2018. aasta eelarve eelnõu kogumaht on 53 388 282 eurot.
Vallavanem Madis Kallas selgitas, et
Saaremaa valla esimest eelarvet tuleb võtta kui Saaremaa 12 piirkonna liidetud eelarvet. “See tegi esimese eelarve koostamise kindlasti oluliselt keerukamaks, kui ökonomistid, finantsjuhid ja raamatupidajad
on seni harjunud. Heameel on selle üle, et
kui vaadata eelarve erinevaid ridu, siis investeeringute ja oluliste tegevustega on hõlmatud kogu Saaremaa,” rääkis Kallas.
“Kindlasti tuleb eelnõu esimese ja teise lugemise vahel muudatusi ning päris suure
kindlusega võib väita, et tuleb ka vähemalt
üks lisaeelarve, sest mitmete küsimuste
osas pole veel jõutud häid lahendusi leida,”
selgitas vallavanem, tuues näiteks paljude
Saaremaa valla hallatavates asutustes töötavate inimeste töötasu.
Eelarve eelnõus on põhitegevuse tuludeks 38 891 130 eurot, millest maksutulud
moodustavad 23 982 964 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 3 560 589 eurot,
saadavad toetused 11 049 793 eurot ja muud
tegevustulud 297 784 eurot. Investeerimistegevuse tuludesse on kavandatud 118 600
eurot ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering on 5 633 778 eurot, sealhulgas
1,4 miljonit eurot EAS-ilt kesklinnaprojekti toetuseks ja 2,1 miljonit eurot ühinemistoetust. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks on kavas võtta laenu summas
7 190 000 eurot.
Põhitegevuse kuludeks on 35 652 957 eurot, sellest 2 250 647 eurot moodustavad tegevuskuludeks antavad toetused ja 33 402 310
eurot muud tegevuskulud: personalikulud 22
603 109 eurot, majandamiskulud 10 477 749
eurot ja muud kulud 321 452 eurot. Saaremaa
vallavalitsusel on ka 90 hallatavat asutust ja
tööjõukulud moodustavad põhitegevuse kuludest 63,4%. Investeerimistegevuse kulud
on kokku 14 299 785 eurot ja suurimad põhivara soetused on Kuressaare Pargi lasteaia
ehitus, Kuressaare kesklinna projekt, Saaremaa valla teed ja Pärsama hooldekodu juurdeehitus ning suurimad toetused eraldatakse Aste klubile ja Lümanda kultuurimajale.
Laenude ja kapitalirendi tagasimaksete kohustusi on kokku 3 461 440 eurot.
Madis Kallas selgitas, et vallavalitsuse
ja koalitsiooni kindel soov on hoida ranget
finantsdistsipliini ja netovõlakoormuse jäämist 60% lähedale. “See on number, mis
võimaldab ka jooksvaid investeeringuid, ja
ka laenu tagasimakse ei ole vallale märkimisväärne koormus,” tõdes Kallas.

Tulekul on
Solistica konkurss
Eesti noorte lauljate konkurss Solistica toimub tänavu 26.–27. jaanuaril Kuressaare
gümnaasiumis. Kahe päeva jooksul toome
kuulajateni kolm kõrgetasemelist kontserti kolmes vanuseastmes: reedel kell 18 on
publiku ees 7.–9. klassi lauljad, kell 11.30
laupäeval 4.–6. klassi esinejad ja kell 17.30
on laval 10.–12. klassi solistid.
Pühendame Solistica Eesti vabariigi 100.
ja KG 40. sünnipäevale. Konkursil kõlab ainult eesti autorite muusika.
Infot konkursi kohta leiad
www.oesel.ee/solistica/.

KONTAKT
Saaremaa Vallavalitsus
Tallinna 10, Kuressaare 93819
tel 45 50 530
vald@saaremaavald.ee
Tööaeg: E, T, N 8–16.30,
K 8–18, R 8–15.
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Vallavalitsus tegutseb
kolmes majas

TEATED
Kihelkonna kool müüb ja annab ära
koolile enam mitte vajalikku mööblit,
raamatuid ja tööriistu. Info kooli direktorilt
tel 50 90 210.
Saaremaa vallavalitsus pakub puuetega
inimestele ja nende saatjatele tasuta
ujumise võimalust treeneri juhendamisel
Kuressaare gümnaasiumi ujulas alates
2.01 kuni 22.06.2018. Ujuda saab igal
pühapäeval kell 14–16. Eelregistreerimine
ei ole vajalik. Kaasa võtta ujumispüksid
või -trikoo, ujumismüts, rätik ja pesuvahendid. NB! Neil, kes vajavad ujuma
minekuks Kuressaare linna piires
transporti, palume sellest teada eelneval
neljapäeval kell 10–15 telefonil 58 242 318
(Lea Kruusmägi).
Endiselt saavad ujulat tasuta kasutada ka
lasteaedade töötajad (esmaspäeviti ja
neljapäeviti kell 19–20) ja päästeameti
töötajad (kolmapäeviti kell 19–20).
Kestab MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhi
konkurss. MTÜ Visit Saaremaa on Saare
maakonna turismiettevõtjaid, kohalikke
omavalitsusi ja organisatsioone koondav
ühendus, mille eesmärkideks on turismiarendus ja maakonna turundamine
atraktiivse külastuskeskkonnana.
Tegevjuhi peamised tööülesanded on
organisatsiooni igapäevatöö planeerimine
ja juhtimine, turismialaste arendus- ja
turundustegevuste planeerimine,
elluviimine ja juhtimine, Saaremaa
turismiinfokeskuse ja turismiinfopunktide
töö korraldamine ning turismimajanduse
arengule kaasaaitamine.
Kestab sihtasutuse Saare Arenduskeskus juhatuse liikme – tegevjuhi –
konkurss. Juhatuse liikme põhiülesanded on sihtasutuse töö juhtimine,
ettevõtjatele ja kodanikuühendustele
nõustamisteenuste ning tugitegevuste
tagamine, kohalike omavalitsuste,
ettevõtjate ja kodanikuühenduste koostöö
koordineerimine ja nende ühishuvide
esindamine ning arendusprojektide
kavandamine ja nende elluviimise
korraldamine. Juhatuse liikmega sõlmitakse juhatuse liikme leping neljaks
aastaks. Tööle asumise aeg esimesel
võimalusel.

Saaremaa vallavalitsusel on käimas kolmas töönädal ja osakonnad on end sisse seadnud kolmes hoones. Endises Lääne-Saare vallamajas aadressil Marientali tee 27 töötab majandus- ja haldusosakond ning tugiteenuste osakonda kuuluv rahandusteenistus. Senises linnavalitsuse hoones aadressil Tallinna 10
töötavad keskkonnaosakond, sotsiaalosakond, ehitus- ja planeeringuosakond, haridus- ja noorsootööosakond ning kultuuri- ja spordiosakond.
Varasemas maavalitsuse hoones aadressil Lossi 1 töötavad arendus- ja kommunikatsiooniosakond ja tugiteenuste osakond. Sellest nädalast on ka vallavanem Madis Kallase kabinet Lossi tänava hoones, mille saalis toimus sel teisipäeval ka vallavalitsuse istung. Valitsuse liikmed otsustasid, et edaspidi hakatakse valitsuse istungeid kordamööda viima läbi kõigis kolmes hoones. Nii toimub järgmine vallavalitsuse istung 23. jaanuaril Marientali tee 27 majas ja 30.
jaanuaril Tallinna 10 majas.

Kuressaare avatud noortekeskuse
Noortejaam teemapäevad:
• Esmaspäeviti: vabakava

Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja 12
detailplaneeringu kehtestamine

Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

• Saaremaa vallavalitsuse 19.12.2017. a korraldusega nr 214
kehtestati Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistu
detailplaneering.

• Lääne-Saare vallavolikogu 27.09.2017. a otsusega nr 1-3/17/58 algatati
Nasva alevikus Sõrve mnt 41a maaüksusel (katastriüksuse katastritunnus
43301:001:0206, pindala 3,47 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on
ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine tiigi rajamiseks, maaüksuse jagamine, teede ja liikluskorralduse
planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine ning servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.

• Detailplaneeringu eesmärk on kavandada planeeringualale
uus nüüdisaegne kauplus (ca 650–700 m2) koos seda teenindava parkla ja kauplust teenindava transpordi- (kaubavedu,
prügimajandus) alaga, sidudes planeeringuala kontaktvööndiga ja luues ruumilise terviklahenduse avalikult kasutatavale
alale. Planeeringuga muudetakse osaliselt kinnistute sihtotstarbeid, määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused,
planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted ning planeeritakse
haljastus ja heakord. Määratakse servituutide seadmise
vajadus.

• Teisipäeviti: kaunid kunstid
• Kolmapäeviti: kokkamine
• Neljapäeviti: nutivaba
• Reedeti: isetegemine ja kino
Igapäevaselt on kõigile kasutada piljard,
lauatennis, Xbox, WII, lauamängud.
Noortejaam on avatud:
E, T ja R 13-19, K ja N 13-20.
Noortele kuni 12 eluaastat on
avatud kuni kell 18.

• Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise korraldusega
on võimalik tutvuda Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/planeerimine.

• Sõrve mnt 41a detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 5.02–4.03.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda
paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel ning
valla kodulehel https://www.saaremaavald.ee/planeerimine.
• Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu
eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
• Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 14.03.2018 kell 16 Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10) II korruse saalis.

Saaremaa Vallavalitsuse istungite ülevaade
• Lahendada Saaremaa valla korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.

ne-Saare vallas” dokumente allkirjastama sotsiaalosakonna juhataja Piret
Pihel.

• “Pädevuse delegeerimine”

• Kinnitada sõiduauto müügiks korraldatud enampakkumise tulemused.

• “Kinnisvara omandamiseks nõusoleku andmine”

• Sõlmida Tallinna tn 5 ruumide kasutajaga tähtajaline üürileping.

• Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse
22.07.2014 korraldus nr 542 (hoolduse seadmine).

• “Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine”

• “Nasva alevik Luha detailplaneeringu
kehtestamine”

• Anda tänukirjad (avalikustatakse üleandmisel).

• “Eesti Linnade (ja Valdade) Liiduga ühinemine”

• “Mändjala küla Liiva detailplaneeringu
koostamise lõpetamine”

• “Vallavara valitsemise kord”

• Määrata haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna tunnustusstipendiumid ning
konkursside “Aasta hoolekandja 2017”
ja “Aasta tervishoiutöötaja 2017” preemiad (saajad avalikustatakse 19. jaanuaril).

Vallavalitsuse 9. jaanuari
istungil otsustati
• Kinnitada raiekomisjoni koosseis.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile eelnõud:
• “Atla küla Heldama ja Hülgeranna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine”

• “Kaarma Vallavolikogu 22.09.2010 otsuse nr 57 “Isikliku kasutusõiguse
seadmine Kudjape alevikus munitsipaalomandis olevatele kinnistutele”
osaliselt kehtetuks tunnistamine”
• “Vallavara üleandmine MTÜ-le Salme
Vabatahtlik Päästekomando”
• “Sotsiaalhoolekandelise abi andmi-

se kord”
• “Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine”

• “Osavallakogu esimeeste ja liikmete
osavallakogu töös osalemise eest tasu
ja hüvituse maksmine”
• “Saaremaa valla 2018. aasta eelarve”
• “Saaremaa valla finantsjuhtimise kord”
• Jätta algatamata Kuressaare linnas
Tori jõesadama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine.

• Sõlmida OÜ-ga Teadvel tugiisikuteenuse leping.
• Kinnitada asutuse Kuressaare Hoolekanne koosseisulised ametikohad.
• Volitada projekti “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lää-

• Eraldada MTÜ-le Visit Saaremaa tegevustoetust summas 15 000 eurot.
• Nimetada Saaremaa valla esindajaks
MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolekul
Jüri Saar.

Vallavalitsuse 16. jaanuari
istungil otsustati
• Lõpetada riigihanke “Kuressaare Pargi lasteaia ehitustööd” hankemenetlus,
sest pakkumised ületavad arvestataval
määral hanke eeldatava maksumuse.
• Määrata konkursi “Turvalise elukeskkonna tagaja 2017” preemia (saaja
avalikustatakse 19. jaanuaril).

• Väljastada taksoveoluba EA Grupp
OÜ-le.
• Seada Saaremaa valla omandis olevatele kinnisasjadele (Kuressaares Voolu tänav, Pikk tänav L8, Pikk tänav L9
ja Pikk tänav L10) isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks.
• Kehtestada lasteaiaõpetajate ja lasteaia tugispetsialistide töötasu alammääraks 978 eurot kuus.
• Kinnitada Kuressaare täiskasvanute
gümnaasiumi hoolekogu koosseis.
• Anda kaks tänukirja seoses juubelisünnipäevaga (avalikustatakse üleandmisel).
• Rahuldada vaie (koondamishüvitis).
• Sõlmida OÜ-ga Ajuventiil kriisi- ja suhteteraapia teenuse osutamise leping.
• Kinnitada Lääne-Saare kogukonnakogu koosseis.
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Bert Holm: saarlaste keskkonnaalane teadlikkus on üsna hea
2. jaanuaril Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhatajana tööd alustanud Bert Holm tunnistab, et
kodusaarele naasmine polnud üleöö tehtud otsus. “Pool elu elasin mandril, õppisin ja töötasin Tartus, kuid
aastate jooksul hakkasin järk-järgult Saaremaa poole nihkuma,” räägib Holm.

A

astatel 2012–2016 tegi ta
koostööd Pärnu linnaga, olles sealse kuulsust
kogunud linnalehmade projekti eestvedaja. “Varasemad töökohad olid keskkonnaametis ja enne seda tegelesin pikalt maaülikoolis erinevate keskkonnaalaste teemadega alates
reovee puhastamisest ja lõpetades
bio-transpordikütustega.”
Bert Holm on lõpetanud Tartu ülikooli bioloogia erialal, magistrikraadi omandas ta Eesti
maaülikoolis botaanika erialal
ja tema 2015. aastal kaitstud doktoritöö keskendus pajude kasvatamisele, mille puhul kasutati
väetisena reoveepuhastusprotsessi ja biogaasi tootmise jääke.
“Viimasel kuuel aastal olen tegelenud looduskaitseprojektide
elluviimisega. Neist esimene oli
Pärnu linnalehmade projekt,
mille sisuks oli Pärnu linnas asuva rannaniidu taastamine, karjatamise taasalustamine ja turismitaristu väljaehitamine. Teine
oli loopealsete taastamise projekt, mille koordineerimiseks kolisingi tagasi Saare maakonda,”
selgitab Holm.
Saaremaa valla keskkonnaalase töö juhtimist peab Bert
Holm huvitavaks väljakutseks,
öeldes, et talle meeldib mõte täiesti uuest ametiasutusest. “Kui tulla tööle kellegi teise saabastesse,
kes on samal kohal 20 aastat töötanud ning kelle käekirja ja kommetega on kõik juba harjunud, siis
hakatakse paratamatult võrdlema, et vaat tema tegi nii ja sina
teed nüüd naa. Uues asutuses on
selles mõttes lihtsam,” tõdeb ta.
Osakonna praegune igapäevatöö on suuresti seotud sellega,
et end kõige valdkonnas toimu-
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KESKKONNASÕBRALIK ASUTUS: Bert Holm on seda meelt, et ka töökohal
saab keskkonnaalast teadlikkust tõsta näiteks oma jäätmeid sorteerides.
Kristiina Maripuu

vaga kurssi viia ja lisaks jooksvatele küsimustele tuleb vaadata,
millised on põhilised ja kiiret lahendamist vajavad probleemid,
ning kuhu liikuda pikemas perspektiivis jäätmemajanduse ja looduskaitse osas. “Ega siin kaost lubada saa ja osakonnas töö on hästi käivitunud,” kinnitab Holm.
Väiksemaid probleeme on
võimalik lahendada ka teenuskeskuse tasandil ja nii ei pea näiteks metsa alt prügihunnikut lei-

et suurvalla silmad ja kõrvad
oleksid ka kohapeal, lisaks ollakse teenuskeskustes piirkondlike
detailidega paremini kursis. Kui
teenuskeskuses küsimusele lahendust ei saa, siis liigub info
edasi osakonda ja näiteks rikkumiste poole pealt saame vaadata, kas menetlus jääb valla pädevusse või on see inspektsiooni või
keskkonnaameti pädevuses,”
märgib Holm. Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlused

Ega siin kaost lubada saa ja osakonnas töö on
hästi käivitunud.
des kohe keskkonnaosakonna
poole pöörduma, vaid informeerida saab ka teenuskeskust. “Teenuskeskused ongi selleks loodud,

võiks siiski otse osakonda saata,
ehkki sedagi on võimalik teha
teenuskeskuses, kus avaldust vajadusel ka täita aidatakse.

Küsimusele, kas keskkonnateemad on ikka Saaremaa-ülesed, vastab Bert Holm, et seda
tööd saab teha nii väiksemates
piirkondades, nagu seni, kui ka
Saaremaad tervikuna käsitledes.
Väiksema koha puhul on see eelis, et spetsialist asub inimesele
lähemal ja tegeleb probleemidega võib-olla operatiivsemalt, kuid
seda tööd saab hästi teha ka suures Saaremaa vallas. “Ilmselt küsitakse lihtsalt mõned küsimused rohkem, näiteks kui peast ei
teata, kus objekt täpselt asub, või
milline on inimese mure taust.”
Kui mõelda erinevate hangete korraldamise või õigusaktide
koostamise peale, siis on seda
Holmi sõnul igal juhul mõistlikum teha tsentraliseeritult. “Hanketingimused ja õigusaktid saavad kindlasti pädevamad. See on
põhimõtteliselt nagu arsti töö:
mida rohkem patsiente sa näed,
seda parem su kvalifikatsioon lõpuks on. Hangete puhul loeb ka
see, et mida suurem samalaadsete asjade või teenuste hange on,
seda odavam tuleb kokkuvõttes
ka hind.”
Milline on saarlaste keskkonnaalane teadlikkus? “Selle aja
jooksul, mis ma reaalselt uuesti
siin maakonnas töötanud olen,
ehk kolm aastat ja natuke peale,
siis mis silma hakkab, on ehitamise ja arendamise teema. Selles on arenguruumi, sest tihtipeale kipuvad inimesed oma
plaani enne teoks tegema, kui
nad kooskõlastusi hakkavad küsima. Aga mis puudutab looduskasutust või prügimajandust, siis
tundub, et üldine olukord on siiski üsna hea,” sõnab Holm ja
täiendab: “Üle keskmise hea.”
Kristiina Maripuu

Saaremaa saab endale professori

allinna tehnikaülikool
(TTÜ) ja Saaremaa vallavalitsus
sõlmivad
koostööleppe, mille kohaselt TTÜ Eesti mereakadeemia
meremajanduse keskus Kuressaares saab muu hulgas endale
ka alalise professorikoha.
“Tehnikaülikooli ja Saaremaa
koostöö on astumas uude ajajärku – laevaehituse alane uurimistöö ja innovaatiline arendustegevus saavad peatselt juhiks professori pagunitega teadlase. See
on tunnustuseks senisele ühistegevusele nii Kuressaare linnaga kui saarlastega laiemalt ja eriti väikelaevaehituse silmapaistvale arengule,” ütles Saaremaa
Teatajale TTÜ rektor Jaak Aaviksoo. “Loodame selle sammuga

jõuda ka teaduse vallas rahvusvahelisele kaardile nii, nagu laevaehitajad on jõudnud oma toodanguga.”
Laevaehituse professori ametikohale on kuulutatud konkurss,
professor peaks tööle asuma sügisest, ütles meremajanduse keskuse juht Anni Hartikainen.
Mereajaloolase Bruno Pao
andmeil ei ole Saaremaal teadustööd tehtud pärast seda, kui aastail 1922-1941 tegutses Kuusnõmmel Tartu ülikooli bioloogiajaam, nii et ses mõttes võib väita, et Saaremaa saab endale üle
saja aasta taas alalise professori,
kes hakkab kohapeal lisaks tudengite õpetamisele ka teadustööd tegema.
Laevaehituse alase teadus-,

arendus- ja õppetöö edendamise koostööleppe projekti valmistab TTÜ ette veebruari alguseks,
mil see läheb Saaremaa volikokku. “Pärast volikogu otsust saame selle allkirjastada,” ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas.
Siis selgub ka, kui suures mahus
kumbki osapool meremajanduse keskuse teadustööd toetama
hakkab.
Üle-eelmise nädala lõpul osales rektor Jaak Aaviksoo Kuressaares meremajanduse keskuse
visiooni ja tulevikuplaanide arutelul ning külastas ka laevaehitusettevõtet Baltic Workboats AS.
“Meie teadustegevuse fookuses on sellised laevad, mida Eestis toodetakse,” sõnas Anni Hartikainen, kelle sõnul enamik Ku-

ressaare meremajanduskeskusesse meretehnikat ja väikelaevaehitust õppima tulnud noortest
lähebki Saaremaa firmadesse väikelaevaehitajatena tööle, kuid
umbes 10% suundub edasi magistrantuuri ja doktorantuuri.
Lisaks töötajate koolitamisele on meremajanduse keskusel
Hartikaineni sõnul ettevõtetega
ka toote- ja teadusarenduslepingud, peamised on mudelkatsed,
mida väikelaevaehituse kompetentsikeskuses pidevalt tehakse.
Eelmisel aastal sõlmisid Kuressaare linn ja mereakadeemia
lepingu, millega omavalitsus
toetas nooremteaduri töökoha
sisseseadmist kompetentsikeskuses.
Merike Pitk

KODANIK KÜSIB: Kellele anda teada abi vajavast inimesest?
Vastab abivallavanem Kairit
Lindmäe: “Kõigepealt tuleb hinnata, millist abi inimene võib vajada. Eelkõige on abi vajavast inimesest vaja teatada hädaabi telefonil 112. Laste puhul, kes on

hädaohus või vajavad abi, tuleb
teada anda lasteabi telefonil 116
111 (24 h) või Skype’i teel: Lasteabi_116111.
Samuti saab abi vajavast inimesest anda info Saaremaa val-

lavalitsuse või teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialistile. Abi on tagatud kõikides piirkodades võrdsetel alustel ja pöörduda võib ükskõik millise teenuskeskuse poole. Abivajadusest teada saamisel

hindab sotsiaaltööspetsialist abi
vajadust ja ulatust ning vajadusel küsib abivajajalt lisainfot. Otsus abi osutamise kohta tehakse
esimesel võimalusel, aga hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.”
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SAAREMAA
KANDID
Kuidas läheb elu uues
vallas?

Toivo Vaik
Kärla aleviku elanik

Kärla kandi inimesed on
ühinemisega juba harjunud. Seepärast pole uuel
võimul vaja meie jaoks välja mõelda uusi ametikohti ega otsida nende mehitamiseks persoone ega tööruume.
Eks linna lähedus on omakorda plussiks,
inimesed on harjunud juba seal vajalikke
asju ajama. Piisab, kui kohapeal on avalikud teenused – haridus- ja kultuuriasutused, sotsiaalhoolekanne, kaugküte ja veevärk olemas ning teehooldus toimimas.
Olen pannud tähele, et uus rahvamaja
on saanud hakkama sellega, millega vana
ei saanud. Nimelt on suutnud inimesi meelitada etendustel-üritustel osalema. Kohal
käiakse ka kaugematest piirkondadest. Mõnel juhul annab hilinejal lausa vaba kohta
leida. Mis on väga hea märk, sest selleks
otstarbeks see kaunis maja ka ehitatud sai!
Üha jõudsamalt on teed-tänavad saanud tolmuvabasid katteid. Ilmselgelt ei jää
see töö unarusse ka Saaremaa vallal. Hea
oleks, kui vettpidav teede hoolduse kava
millalgi valla kodulehele üles saaks, siis
teaks inimesed ise vaadata, millal kusagil
tööks läheb.
Lähiajal kolib meie perearst uuendatud
ruumidesse endise vallamaja esimesele
korrusele. Ometi leidis ka see aastaid vindunud probleem lahenduse.
Kärla kandil on tänu vahepealsele ühinemisele praegune veidi valutumalt läinud
ja arvan, et ka teised piirkonnad ümberkorralduste aja rahulikult üle elavad. Meie
kogemus ütleb, et umbes aastaga on kõik
paika loksunud. Selleks aga jõudu kõigile
tublidele saarlastele!

Tuuli Pärtel
Roobaka küla elanik

S

uurvalla loomine
ei ole Leisi kandi
inimeste tegutsemistahet vähendanud. Mitmed aktiivsed inimesed on andnud ja annavad endast parima kohaliku elu edendamiseks ja
kavandavad taotluste esitamist LEADER
programmi.
Tublilt tegutseb vabatahtliku merepääste seltsi Soela üksus, Soela sadam muutub
tänu tublide MTÜ liikmete tegutsemisele
aina kaunimaks, Metsküla selts on aktiivse investeeringute taotlemisega vana koolimaja kauniks kultuurikeskuseks-lastehoiukohaks kujundanud, kindlasti tuleb
huvitav Triigi filharmoonia suvehooaeg.
Tublid külaelu eestvedajad kavandavad
mitmesuguste ürituste korraldamist.
Leisi koolis toimuvad vahvad üritused,
näidatakse kinofilme ja pakutakse mõnusat ajaveetmist spaa-osaga ujulas. Pärsama hooldekodus on küll suur ruumipuudus, aga töötajad annavad endast parima
vanurite hooldamisel. Üle kümne aasta on
staadion uuendamist oodanud. Kahjuks
olid siiani olulisemad saun, roosiaed ja viikingilaev. Loodetavasti aitab uue haldaja
entusiasm plaanid lõpuks teostada.
Aeg edeneb, inimesed jäävad ja tulevik
sõltub sellest, millised need inimesed on –
kas negatiivsed elu-olu kiruvad või kodukoha elamisväärsemaks muutmisel endast
parima andjad.
Loomulikult on vaja Saaremaa valla
juhtide toetust ja osavalla töötajate kogu
piirkonda ühtlaselt hõlmavat tegevust.
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Saaremaa Teataja

PÜHAPÄEV
Spordiga 2018

PÄEVAKESKUSE ÜRITUSED

I etapp

Neljapäeval, 25. jaanuaril kell 13 räägib ohvriabiteenustest ja
eakate vastasest vägivallast Katrin Paukson SKA Ohvriabi
osakonna Lääne piirkonnast.

Toimumisaeg: 28.jaanuar 2018 kell 11.00
Toimumiskoht: Kuressaare Spordikeskus
Registreerimine kohapeal avatud kell 10.30
Tutvustav ala KORVPALL!

Reedel, 26. jaanuaril kell 13 filmipärastlõuna

Lisainfo ja ajakava: www.saaremaaspordikool.ee

Neljapäeval, 1. veebruaril kell 13 fotonäituse "Minu imeline
kodupaik" pidulik avamine, esineb Taritu memmede lauluansambel.

Esmaspäeval, 29. jaanuaril kell 13 päevakeskuse sünnipäevapidu, eelregistreerimine Helga ja Janne (tel 51 45 072) juures.

Reedel, 2. veebruaril kell 13 juhataja ümarlaud, küsimustele
vastab Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
Ootame päevakeskusesse esinema taidluskollektiive üle
Saare- ja Muhumaa. Palun andke esinemissoovidest teada
tel 51 45 072 (Janne Mets).

Jaanuaris esitleb päevakeskuses oma töid hobikunstnik
Kalev Koel.

TEATRIKAVA

Päevakeskus ootab fotokonkursile "Minu imeline kodupaik"
A4-formaadis fotosid, mis on pandud fotokapale (seda
tehakse fotoateljees). Viimane päev fotode päevakeskusse
toomiseks on 29.01. Näitus on pühendatud Eesti Vabariigi
100. aastapäevale.

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

N, 18.01

kl 18

L. Unkrich,
A. Molina

P, 21.01

kl 17

Toomas Kirss

N, 25.01

kl 19

erinevad
autorid

R, 26.01

kl 19

Toomas Kirss

L, 27.01

kl 18

Andrei
Zvjagintsev

E, 29.01

kl 19

David Tristram "HÜPNOOS"

"COCO"

Animaﬁlm 1 t 45 min

"PILVEDE ALL.
NELJAS ÕDE!"

Draama

"PAHA LUGU"

Lühiﬁlmid 1 t 25 min

"PILVEDE ALL.
NELJAS ÕDE"

Draama

1 t 55 min

"ARMASTUSETA" Draama

2 t 7 min

Viimast korda Kuressaares!

OSTAME
JA RENDIME
PÕLLUMAAD

MERINVEST
OÜ Merinvest võtab tööle

TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI
(ajutiselt eemalviibiva töötaja asendamiseks)

Töö kirjeldus:
• tööohutusega seotud ennetustegevuste planeerimine,
läbiviimine ja tulemuste analüüs;
• töötajate keskkonna- ja tööohutusalane juhendamine
ja koolitamine;
• riskianalüüside läbiviimine, tegevuskavade väljatöötamine
ja täideviimise koordineerimine;
• keskkonnaalaste tegevuste korraldamine ja nõuetele
vastavuse tagamine;
• töökeskkonnanõukogu koosolekute kokkukutsumine ja
selle töö juhtimine;
• tööõnnetuste registreerimine ja menetlemine.
Nõudmised kandidaadile:
• kõrg- või keskeriharidus (soovitavalt tehniline);
• erialane töökogemus, soovitavalt tootmisettevõttes;
• väga hea töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse ja selle
määruste/õigusaktide tundmine;
• teadmised töökeskkonna ja töötervishoiualastest
ohuteguritest;
• hea väljendusoskus kõnes ja kirjas;
• hea suhtlemis- ja organiseerimisoskus;
• saksa või inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
• MS Office programmide kasutusoskus.

Merinvest OÜ võtab tööle

Töökoha asukoht: Mullutu küla, Saaremaa
Tööaeg: täistööaeg, tähtajaline
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

PRESSIOPERAATOREID
Kandideerimiseks
saata CV meilile:
merinvest@merinvest.ee

Kandideerimiseks saata CV e-posti aadressile:
merinvest@merinvest.ee
Kandideerimise tähtaeg: 20. jaanuar 2018. a

Info: 45 29 680
Mullutu küla
Saaremaa vald

Lisainfo: tel 45 29 680

Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

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.

Päevakeskusesse on oodatud kõik
Saaremaa valla elanikud!

Komöödiaetendus 2 t

–25%

19.01–28.02. TALVEKAMPAANIA

Valik Sleepwell
tooteid

–20%

Kõik kontinentaalvoodid, sh kattemadratsid, jalad, peatsiotsad ja taskud (komplektina)
Kõik RED ja BLACK sarja tooted. Alusraamide tellimisel laieneb soodustus ka jalgadele ja
peatsiotstele. Kušettide tellimisel lisaks jalgadele ja peatsiotstele ka kattemadratsitele
Kõik TOP sarja lateksiga tooted
Kõik HILDING vedrudeta madratsid (sh beebimadratsid)

REHEMÄE KESKUS PIKK 61, 93815 KURESSAARE

Auto- ja korterilukkude
müük, paigaldus,
avamine ja remont.
Fonosüsteemid.
Võtmete valmistamine.

MERINVEST

Saun naistele: E 9–16.30, N 9–16.30

19. – 20. jaanuaril
kõik lukutooted

Compakt Kinnisvara kontor
Kuressaare Kohtu 1,
tel 45 45 000

Kuressaare Raekoja 4
51 700 65 • info@lukuproff.ee

Päevakeskuse sauna kasutamise ajad on järgmised:

NÄDALALÕPU PAKKUMINE REHEMÄE KESKUSES

PAKUME
PARIMAT HINDA!

OÜ Aardla
Lukuproff
Lukuabi
24 h

1 t 55 min

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

Tahad soodsalt vabaneda

Lugupeetud ehitaja!
Saare Ehituspuit
müüb:
. Sise- ja välisvoodrilaudu
. Põrandalaudu
. Vineere ja puitplaate
. Liimipuitkilpe
. Ehituslikku saematerjali

EHITUS- ja LAMMUTUSPRAHIST
ning VANAST MÖÖBLIST?

Too oma kraam enne 31. märtsi

Sikassaare Vanametalli
ja võid võita

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

Asume aadressil:
Ringtee 12, Kuressaare
Avatud:
E-R 8.30-17.30; L 10-14
Tel 453 8709; mob 5340 0245
www.ehituspuit.ee

Toimetaja:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

