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TEINE AVALIK ARUTELU: Planeeringu eskiisi visualisatsioon on vallaarhitekti tõlgendus võimalikust ala lahendusest detailplaneeringu eskiismaterjalide põhjal, et anda edasi põhimõttelisi ruumilisi seoseid. Riigigümnaasiumi
ja seda ümbritseva ala lahendus selgitatakse välja arhitektuurivõistlusega.
Eskiisi autor:
Liis Koppel

Oodatakse Pöide
aasta tegija ja
aasta tegu 2017
nominente

P

öide osavallakogu palub esitada
nominente, et selgitada välja Pöide valla aasta tegija 2017 ja aasta
tegu 2017. Eesmärgiks on avaldada tunnustust ühele isikule ja ettevõttele
ning ettevõtmisele või sündmusele, kes või
mis mõjutas läinud aastal positiivselt Pöide arengut, parandades ja väärtustades kohalikku elukeskkonda.
Ettepanekuid oodatakse kõigilt Pöide
piirkonna elanikelt, piirkonnas tegutsevatelt asutustelt, ettevõtetelt, mittetulundusühingutelt ja külakogukondadelt. Ettepanek koos põhjendusega, millise konkreetse teene eest soovitakse isikut või tegu tunnustada, esitada kirjalikult Pöide teenuskeskusesse või e-posti aadressil parje.raev@
saaremaavald.ee hiljemalt 16. veebruariks.
Lähtuvalt esitatud ettepanekutest teeb osavallakogu valiku.
Aasta tegija 2017 ja aasta tegu 2017 kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva üritusel Tornimäe rahvamajas 21. veebruaril.

Mis on Salme
aasta tegu 2017?

S
Riigigümnaasium –
väljakutse haridusruumile
Ootused õpikeskkonnale, aga ka õpikäsitlusele muutuvad ajas ning see nõuab muudatusteks valmisolekut nii
lapsevanematelt kui ka neilt, kes vastutavad haridusvaldkonna hea toimimise eest.
2021. aasta septembrisse on planeeritud Saaremaa riigigümnaasiumi avamine. Otsus
ühineda riigigümnaasiumide ehitamise ja
koolivõrgu korrastamise programmiga sai
Saaremaal tehtud 2017. aasta septembris. Idee
olemasolevate gümnaasiumide asemele uue
kooli avamisest ja senise hariduselu ümberkorraldamisest nõudis pikalt vaidlemist ja
erinevate arusaamade hulgast ühisosa
leidmist ning seda nii koolimaja asupaiga kui
ka võimaliku sisu osas.
Riigigümnaasiumi puhul on sisu kõrval
oluline roll arhitektide loodaval nüüdisaegsel
õpiruumil, avaratel auditooriumidel ja nooruslikul disainil. Gümnaasium, kuhu on oodatud õppima kuni 540 neidu ja noormeest,
peab pakkuma valikuterohket ning samas akadeemilist ja õpilasi toetavat õpikeskkonda. Õppesuunad moodustuvad kokkuleppeliselt riikliku õppekava kohustuslikest kursustest ja kooli poolt valitud valikkursustest. Erinevate va-

likkursuste täpsemate võimaluste osas on diskussioon seni veel avamata, kuid kindlasti aitavad just need valikud kujundada uue kooli
traditsioone ja väärtusi. Partnerina on siin oma
sõna sekka öelda nii noortel, kes oma haridusja karjäärivalikutes uuest koolist edasiseks
suuna kätte saavad, kui ka lapsevanematel.

S

eega on riigigümnaasiumi heaks
kooliks saamisel suur roll kõigil osapooltel: haridusjuhtidel, õpetajatel,
lastel, lapsevanematel ja kogukonnal. Teadaolevalt on Eesti haridusstrateegia üks suund liikumine õpilase individuaalse arengu ja koostööd toetava õpikäsitluse suunas. Selleni jõudmiseks tuleb ka
õpetajatele pakkuda vajalikul määral toetust, et nende entusiasm ja teadmised inspireeriksid meie noori parimal moel, nende huvisid arendades ja neid eluks ette valmistades. Motiveeritud ja õnnelik õpetaja

on ressurss, mida ei suuda asendada ükski
hästi sõnastatud korraldus ega käskkiri.
Paralleelselt riigigümnaasiumi valmimisega toimuvad olulised muudatused kogu
Saaremaa koolivõrgus. Kuressaare senised
gümnaasiumid korraldatakse ümber põhikoolideks ning remont ootab praegust Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Vanalinna kooli.
Suur ja oluline valdkond, mis nõuab tähelepanu, on hariduslike erivajadustega lapsed. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuded ja õpilasest lähtuva sobivaima tugisüsteemi mudeli väljatöötamine nõuab täit keskendumist, samuti head valdkondadeülest
koostööd. Tähelepanuta ei tohi jätta ka erinevatel põhjustel oma haridustee pooleli jätnud inimesi, nende toetamist ja julgustamist.
Haridusruum Saaremaal on kirev ja võimalusi pakkuv ning seda igal tasandil.
Helle Kahm,
abivallavanem

alme osavallakogu ootab ettepanekuid stipendiumi “Aasta tegu kodukandis” väljaandmiseks. Stipendium antakse silmapaistva kultuuri-, haridus- või spordialase panuse eest
Salme piirkonna elanikule või Salme kandist pärit inimesele, kellel on säilinud tihe
side kodukandiga. Stipendiaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka kollektiivid ja
esitamise tähtaeg on 16. veebruar. Stipendium antakse traditsiooniliselt üle Eesti Vabariigi pidulikul sünnipäevaüritusel Salme kultuurimajas 24. veebruaril. Stipendiaate saab esitada e-posti aadressidel rita.
magi@saaremaavald.ee või kultuur@salmevald.ee.

Tulekul on
IV huvihariduskonverents
19.–20. märtsini toimub Kuressaares taas
üle-eestiline huvihariduskonverents “Mis
tuuled puhuvad?”. Neljanda konverentsi
peakorraldaja on Saaremaa vallavalitsus ja
kohtumispaik taas Kuressaare Linnateater.
Huvihariduskonverents alapealkirjaga
“Tuulekella kaja” on sel aastal ajendatud
märksõnadest Eesti Vabariik 100, innovaatiline noorsootöö ja nutikas huviharidus.
Konverentsile oodatakse osalema huvikoolide pidajaid, sh kohalike omavalitsuste
esindajaid, huvikoolide juhte, huviharidusjuhte ja -ametnikke, koolide huvijuhte,
noorsootöötajaid, ringijuhendajaid ja kõiki teisi huvilisi. Täpsem info konverentsi
kodulehel: https://haridus.kuressaare.ee/
huvihariduskonverents/

Riigigümnaasiumi detailplaneeringu eskiisi teine avalik arutelu
Riigigümnaasiumi detailplaneeringu eskiisi
esimene avalik arutelu toimus 8. jaanuaril.
Arutelu oli sisukas ning sellest lähtuvalt võeti
kaalumiseks ja edasiseks detailplaneeringu
arendamiseks ette mitmeid muudatusi,
millega on tööd teinud nii vallavalitsus kui ka
vallavolikogu vastavad komisjonid.
Kõige suurem muudatus seisneb staadioniala sisulisemas hõlmamises ja riigigümnaasiumi hoone kavandamises täiskasvanute
gümnaasiumi hoonest (Garnisoni tn 16) eraldiseisvana. Senine staadioniala saab mitmekülgsema kasutuse, kuid ei kaota ka oma
algset funktsiooni ning arhitektuurselt
terviklik koolihoone Garnisoni tn 16 kinnistul
säilitab oma algupära ja väärtused. Uue
lahendusega paranevad riigigümnaasiumi

hoone väljavaated nii funktsionaalselt kui ka
visuaalselt. Ala seos muutub ümbritseva
linnaruumiga sidusamaks ja loogilisemaks –
seda nii õpilaste välialade, juurdepääsude kui
ka parkimise, teenindava transpordi jm näol.
Riigigümnaasiumi hoone rajatakse staadioni lõunaossa Väljaku tn 8 ja Väljaku tn 10
kinnistule. Hoone on ca 2500 m2 ehitisealuse
pindalaga, millele võib lisanduda ka spordisaali maht gümnaasiumi juurdeehitisena või
eraldi hoonena ca 750 m2 ehitisealuse
pindalaga. Riigigümnaasiumi puhul on
eelistatud liigendatud maht põhiosas
1–2korruselisena, väiksemas ulatuses ka
3korruselisena. Staadioni keskosa muudetakse multifunktsionaalseks puhke-, spordi- ja
esindusalaks. Staadioni põhjaossa Rohu

tänava äärde rajatakse gümnaasiumi
parkimisala, kuhu on pääs kavandatud Rohu
tänavalt.
Riigigümnaasiumi ja välialade osas korraldatakse arhitektuurivõistlus. Käesolevast
detailplaneeringu eskiislahendusest saab
arhitektuurivõistluse üks peamisi lähteülesandeid. Võidutöö põhjal kohendatakse vajadusel
detailplaneeringu lõpplahendust, misjärel
detailplaneering suunatakse vastuvõtmisele,
avalikustamisele ja kehtestamisele. Detailplaneeringu eskiisi II avalik arutelu toimub 14.
veebruaril kell 17 Saaremaa vallavalitsuse
hoone suures saalis Tallinna tn 10.
Liis Koppel,
vallaarhitekt

KONTAKT
Saaremaa vallavalitsus
tel 45 50 530
Tallinna 10, Kuressaare 93819
vald@saaremaavald.ee
www.saaremaavald.ee
Tööaeg: E, T, N 8–16.30;
K 8–18; R 8–15
(alates 1. veebruarist
ka kõigis teenuskeskustes)
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TEATED
Ida-Niidu lasteaed võtab konkursi
korras tööle lasteaiaõpetaja (tähtajaline tööleping). Tööleasumise aeg on
märtsis. Kandideerijal esitada avaldus,
CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 12.
veebruariks Õie 2, 93818 Kuressaare või
e-posti aadressil idaniit@kuressaare.ee.
Lisainfo telefonidel 45 54 419 ja 45 31 348.
EV100 kaugushüppevõistlus Orissaares: 100 last – 1 tulemus! Tähistame koos
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva toreda
kaugushüppevõistlusega. Kõigi osalejate
parimad tulemused liidetakse ja kingitakse sümboolselt Eesti Vabariigile.
• 14. veebruaril kl 16 7.–12. kl õpilased ja
täiskasvanud.
• 16. veebruaril kl 13 1.–4. kl õpilased,
kl 15 5.–6. kl õpilased.
• 17. veebruaril täiskasvanute spordipäev
– Eesti Vabariigi sünnipäevale ja taliolümpiale pühendatud sportlik-meelelahutuslik
üritus. Kavas: pilates, jõusaali treening,
pallimängud ja jooga.
Rohkem infot: Vika Viss, tel 53 308 173.
Vaata lisaks www.orissaaresport.ee.
NOORTEJAAMA ÜRITUSED
1.02 kl 16 viktoriin “EV100”
2.02 kl 17 “Minu elu tund”, külas Anu Kull

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda
meie valla kirjakastid?

O

mniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse
ja käidavatesse kohtadesse, kus
inimestel oleks mugav neid kasutada. Parimate asukohtade
väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.
Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba
pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad
olla selle aja jooksul muutunud.
Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav,
paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on lihtne
neid kasutada.
Kirjakastide
võrgustiku
uuendamine johtub eelmisel
aastal läbiviidud uuringust, millest ilmnes, et inimesed soovivad

kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad –
poe, vallamaja, raamatukogu

vms juures. Uuring kinnitas Omniva oma statistikat, mille järgi
kasutavad inimesed käidavates

kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas
kohas asuv kirjakast on elu- või
töökohale lähemal.
Omniva palub vallaelanikel
saata kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni
20. veebruarini aadressil info@
omniva.ee. Ettepanekule tuleb
kindlasti lisada valla ja küla täpne nimi ning võimalikult täpne
asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusse.
Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu
inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.

6.02 kl 16 noorteprogramm
“Minu keha – minu teha”,
külas Fitlife’i treener Marju Võrno
Kuressaare avatud noortekeskuse
Noortejaama teemapäevad:
• esmaspäeviti vabakava
• teisipäeviti kaunid kunstid
• kolmapäeviti kokkamine
• neljapäeviti nutivaba
• reedeti isetegemine ja kino
Igapäevaselt kõigile kasutada piljard,
lauatennis, Xbox, WII, lauamängud.
Noortejaam on avatud: E, T ja R kl 13–19;
K ja N kl 13–20. Kuni 12-aastastele
noortele on Noortejaam avatud kl 18-ni.
Saaremaa korteriühistute ümarlaud
toimub 22.02 algusega kell 18
vallavalitsuse saalis (Tallinna tn 10).
Päevakorras: 1. Soojusisolatsiooni
liitsüsteemi (SILS) vajalikkus; 2. Süsteemi
ülesehitus ja viimistlemise võimalused; 3.
Ebakvaliteetse töö tõttu lagunevate
soojustatud fassaadide renoveerimine,
hooldamine. Esineb SIA DAW Baltica
Eesti filiaali esindaja M. Luhaoja. EKÜL-i
liikmetele osavõtt tasuta, mitteliikmetele
tasu 10 €.

Kuhu pöörduda lumetõrje küsimustes?
Piirkondade kontaktisikud, kelle
poole pöörduda, kui on küsimusi
või probleeme seoses valla teede
talvise hooldusega:
Kuressaare linn – Kuressaare
Linnamajandus, Mikk Tuisk, tel 51
57 141, mikk.tuisk@saaremaavald.ee
Kaarma – Lääne-Saare Haldus,
Jüri Ränk, tel 51 54 715, juri.rank@
laanesaare.ee
Kärla – Lääne-Saare Haldus,
Toomas Raun, tel 58 504 920, toomas.raun@laanesaare.ee
Lümanda – Lääne-Saare Haldus, Ilmar Antov, tel 50 48 513, ilmar.antov@laanesaare.ee
Kihelkonna – teenuskeskus,
Eveli Ait, tel 53 89 2 435, eveli.ait@
saaremaavald.ee
Laimjala – teenuskeskus, Vilmar Rei, tel 50 38 029, vilmar.rei@
saaremaavald.ee
Leisi – endise Leisi valla kom-

munaalamet, Jaak Grepp, tel 52 27
431, kommunaal.leisi@tt.ee
Mustjala – teenuskeskus, Kalle Kolter, tel 53 229 703, kalle.kolter@saaremaavald.ee
Orissaare – teenuskeskus, Taavi Kand, tel 56 217 728, taavi.kand@
saaremaavald.ee
Pihtla – teenuskeskus, Tiit Rettau, tel 50 66 193, tiit.rettau@saaremaavald.ee
Pöide – teenuskeskus, Toomas
Oll, tel 50 96 104, toomas.oll@saaremaavald.ee
Salme – teenuskeskus, Kalmer
Poopuu, tel 51 16 418, kalmer.poopuu@saaremaavald.ee
Torgu – teenuskeskus, Marite
Ringas, tel 53 409 472, marite.ringas@saaremaavald.ee
Valjala – teenuskeskus, Tiit Aavik, tel 52 16 672, tiit.aavik@saaremaavald.ee

Atla küla Hülgeranna ja Heldama
detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine
Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018 otsusega nr 8 võeti
vastu ja suunati avalikule väljapanekule Atla küla Hülgeranna ja
Heldama detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 37 ha.
Planeeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine,
sihtotstarbe, juurdepääsu ja ehitusõiguse määramine ning
tehnovõrkude rajamine saun-suveköögi rajamiseks Hülgeranna
maaüksusele ning elamu ja abihoonete rajamine Heldama
maaüksusele.
Atla küla Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub ajavahemikus 19.02–18.03.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) kabinetis 317 ja valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneering.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal võib esitada
kirjalikult arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Arvamused esitada Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või
e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 21.03.2018 kell 16
Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse
väikeses saalis.

Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid
Vallavalitsuse 23. jaanuari
istungil otsustati:
• Kooskõlastada Eiste külas asuva Lilbi
katastriüksuse jagamine.
• Kooskõlastada Vaivere külas asuvate Riido-Lauda katastriüksuste ja Välja-Riido katastriüksuste liitmine.
• Nõustuda Neemi küla Kuusemäe katastriüksuse, Pamma küla Sassi katastriüksuse ja Selja küla Kuusemäe
katastriüksuste jagamisega.
• Määrata Leisi alevikus registreeritud
katastriüksusele uueks lähiaadressiks
Jõeääre tn 9.

• Anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks Kudjape aleviku Rannaotsa tee, Rannavahe tee ja
Rannaääre tee transpordimaa kinnistutele.
• Kinnitada sotsiaalkomisjoni 11.01.2018
protokoll (sotsiaaleluruumi teenuse tagamine) ja volitada lepinguid sõlmima Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
• Muuta vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu.
• Tunnistada kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 11.08.2015. a korraldus nr
544 (hoolduse seadmine).

• Seada tähtajatu sundvaldus Kavandi
külas asuvale Karva-Mihkli kinnistule
Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks.

• Seada hooldus ja tunnistada kehtetuks
Kaarma vallavalitsuse 6.02.2009. a
korraldus nr 62 (puudega lapsele hooldaja määramine).

• Anda nõusolek maa erastamiseks
Orissaares asuva Võidu tn 54 kinnistu juurde.

• Tunnistada kehtetuks korraldused, mille puhul puudub õiguslik alus hooldusega jätkamiseks.

• Anda MTÜ-le Kaarma otsustuskorras
tasuta kasutada Kaarma külas asuv
spordimaja hoone koos kinnistuga.

• Väljastada sõidukikaart EA Grupp OÜ
sõiduautole taksoveoteenuse osutamiseks.

• Algatada Mändjala külas Metsa põik ja
Metsa teel asuva 1983. a rajatud elektrivõrgu (koosneb 0,4 kV õhuliinist pikkusega 560 m) kui peremehetu ehitise hõivamise menetlus ja võtta ehitis
arvele.

• Kuulutada välja konkurss sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametikohale.

• Jätta rahuldamata kaks vaiet.

• Muuta Saaremaa vallavolikogu

Vallavolikogu 26. jaanuari
istungil otsustati:

3.11.2017. a otsust nr 11 „Volikogu
alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine“.
• Muuta Saaremaa vallavolikogu
3.11.2017 otsust nr 13 „Volikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine,
komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine“.
• Astuda Eesti Linnade ja Valdade Liidu
liikmeks ning nimetada Saaremaa valla esindajad.
• Anda välja määrus „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.
• Anda välja määrus „Sotsiaaltoetuste
määrade kehtestamine“.
• Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele määruse „Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu
määramise ja maksmise kord“ eelnõu.
• Anda välja määrus „Riikliku järelevalve
ülesannete delegeerimine“.
• Omandada tasuta Kuressaare linnas
asuv Lossi tn 1//1a kinnistu.
• Võõrandada tasuta otsustuskorras vallavara tuletõrje paakauto MTÜ-le Salme Vabatahtlik Päästekomando.
• Anda Saaremaa vallavalitsusele nõusolek taotluse esitamiseks meetme
„Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ II taotlusvoorust toetuse saamiseks ja nõustuda rahalise kohustuse

võtmisega projektiga seotud omafinantseeringu katmiseks.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Atla küla Heldama ja Hülgeranna detailplaneering.
• Lõpetada Mändjala külas Liiva detailplaneeringu koostamine.
• Tunnistada osaliselt kehtetuks Kaarma
vallavolikogu 22.09.2010. a otsus nr 57
„Isikliku kasutusõiguse seadmine Kudjape alevikus munitsipaalomandis olevatele kinnistutele“.
• Anda välja määrus „Saaremaa valla finantsjuhtimise kord“.
• Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele määruse „Saaremaa valla 2018.
aasta eelarve“ eelnõu.

Vallavalitsuse 30. jaanuari
istungil otsustati:
• Kooskõlastada Haeska külas asuva
Koordi katastriüksuse jagamine.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
aruanne.
• Lõpetada hajaasustuse programmi
2016. a toetuse leping.
• Korraldada lihthange “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus”.

• Kinnitada lihthanke “Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimistööd” tulemused ja tunnistada edukaks Hepta Group Energy OÜ pakkumus.
• Kinnitada Eerik Haameri nimelise
kunstiauhinna võistluse tulemused ja
määrata stipendium (avalikustatakse 16.02).
• Moodustada kohanimekomisjon.
• Määrata riikliku järelevalve ülesannete täitjad.
• Anda välja määrus “Volituste andmine
väärteomenetluses osalemiseks”.
• Kinnitada taotluste soovituslikud vormid.
• Lõpetada hoolduse seadmine.
• Anda eeskostespetsialistile volitused
eeskostetavate eest pangatehingute
tegemiseks.
• Lahendada Saaremaa valla korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.
• Määrata Kuressaare Haigla SA nõukogu liikmed.
• Võtta Kuressaare politseijaoskonnalt
üle leidudena arvelevõetud esemed.
• Pikendada Tallinna tn 2 ruumide üürilepingut.
• Lõpetada Kihelkonna mnt 1-1 üürileping.

Saaremaa Teataja

SAAREMAA
KANDID

SÜMBOOLNE
PAIK: Endine
Kuressaare linnavalitsuse vanemarhitekt Liis
Koppel on nüüd
suure Saaremaa
valla vallaarhitekt, töökoht on
jäänud aga samasse majja,
sest osa vallavalitsusest asub
endises linnavalitsuse hoones.

Mida ootate
Saaremaa vallalt?
Reet Viira
Saaremaa Kodukandi
juhatuse esimees

Geili Heinmaa

Liis Koppel: ka väikeasulad
peavad olema moodsa taristuga
“Ma arvan, et kõik ei peaks koonduma Kuressaarde, ka väiksematest asulatest ei tohi elu kaduda,” ütleb
vastne vallaarhitekt Liis Koppel.

L

iis Koppel peab ennast
põliseks pärnumaalaseks. Saaremaale tuli ta
pärast maastikuarhitektuuri eriala magistrikraadiga lõpetamist. “Kuna meri on mul hinges, siis otsustasin valida õpingute lõppedes elu- ja töökohaks merelähedase linna,” räägib Liis Koppel. Et parajasti sel ajal, 2011. aastal, otsiti Kuressaare linnavalitsusse vanemarhitekti, otsustas ta
kandideerida ja osutus ka valituks.
“Isiklikke kontakte mul siis
veel Saaremaaga polnud, oli ainult
suur soov ja tahtmine teha erialast
tööd ja kohas, mis meeldib.”
Enne Kuressaarde tulekut
töötas ta Tartus ühes erabüroos
projekteerija-planeerijana ja oli
Pärnu linnavalitsuses linnaarhitekti praktikal.
Hoida silm peal

Kuressaare linnavalitsuses töötas Liis Koppel vanemarhitektina kuni lapse sünnini. Kui kuulutati välja vallaarhitekti konkurss, tundis ta oma sõnul, et ei
taha uue omavalitsuse sündi kõrvalt vaadata, vaid et see töö annab võimaluse midagi oma keskkonna ja inimeste jaoks ära teha.
Mõistagi on vallaarhitektil

praegu palju tegemist, alates oma
meeskonna käivitamisest. “Inimesed on koondunud vallavalitsusse
erinevatest kantidest ja on erineva
taustaga, tööülesanded tuleb paika saada ja toimima panna,” räägib Liis Koppel. Toimetada tuleb
projekteerimistingimustega, ehitus- ja kasutuslubade ning planeeringutega. “Nii mõnigi on oodanud
oma plaanide ja projektiga just
aega, mil Saaremaal on üks vald.”
Ja kui seni on käinud ehitusja planeeringualane tegevus pigem kandipõhiselt ehk siis igal
väikesel vallal on toimunud see
omamoodi, siis suures vallas tuleb tase ja põhimõtted ühtlustada. Kasu peaks see tooma kõigile.
Vallaarhitekti ülesanne ongi
Liis Koppeli sõnul hoida kogu
valla planeerimis- ja ehitusalasel tööl silm peal – koordineerida, tekitada suundi ja visioone,
olla ka järelevalve eest.
Kuigi maakonnas on varemaltki koostatud ja kehtestatud
erinevaid üldplaneeringuid, tuleb suures Saaremaa vallas algatada uus üldplaneering – mitte et
see olemasoleva pea peale keeraks, ütleb vallaarhitekt Koppel,
vaid et mõningaid asju tuleb ehk
ümber vaadata ja uute eesmärkide järgi seada.

Ta tõdeb, et Kuressaare linnal on olnud aegade jooksul väga
tugevaid arhitekte, näiteks Lilian
Hansar ja Hannes Koppel. “Minu
soov on seda tugevat visiooni ja
mingis mõttes ettetallatud rada
jätkata.”
Väärtustada tervikuna

Kuressaare kõrval tuleks Liis Koppeli sõnul arendada endisi vallakeskusi ja väikeasulaid, et need
oleksid kaasaegsed, elanikesõbralikud ja moodsa taristuga. “Saaremaal peab olema hea elada, tööd
teha ja puhata,” räägib ta.
Saaremaa on tugevalt oma
identiteediga ning seda peab ka
tulevikku kandma, on vallaarhitekt veendunud. “Saaremaal kui
päikese-, tuule- ja mererohkel
paigal on väga suur potentsiaal
taastuvenergia suuremaks kasutamiseks ning saada ses osas
piirkonnana üheks eestvedajaks
ja oma näo kujundajaks Eesti
näitel.”
Kui rääkida valdkonna pehmematel teemadel, siis on üle
Saaremaa Liis Koppeli tähelepanekute järgi ka väga ilusaid pärandkultuuri pärleid, mida on
jõudumööda muinsuskaitse alla
võetud või hoitud ja korrastatud.

Üks seni vähe esiletoodud pärl
on kasvõi militaarpärand.
“Kui mööda sõjaväelaste rajatud raudteetamme kavandada
matka- ja kergliiklusrajad, jõuab
väga põnevate objektideni. Rajad
on sobiv põimida küladevahelise ajaloolise teedevõrguga, kaasates ka taluarhitektuuri pärandi, mõisapärandi ning muud pärandkultuuri objektid. Sellised
rajad mitmekesistavad nii omainimeste kui ka turistide puhkevõimalusi,” kõneleb Liis Koppel,
avaldades lootust, et millalgi õnnestub need ka rajada.
Praegu on aga number üks
teema riigigümnaasium, selle
asukoht ja linnaruumiline lahendus. Koppeli seisukoht on, et riigigümnaasium peaks asuma
kesklinnas, kuhu pääseb mugavalt jalgsi ja jalgrattaga, vajadusel autoga ning kuhu oleks jalutuskäigu kaugus bussijaamastki.
Linna süda on riigigümnaasiumiks sobiv asukoht Koppeli
sõnul juba seetõttu, et noored rikastavad linnapilti. “Ma ei pea õigeks, et riigigümnaasium asuks
kusagil linna äärealal, see on nii
oluline, et kahaneva ja vananeva
rahvastikuga väikelinnas oleksid
noored linna südame südamed.”
Merike Pitk

Jäätmealased nõuded Saaremaa vallas ühtlustatakse

P

raegu kehtib Saaremaa
vallas 12 erinevat jäätmehoolduseeskirja. Sellest
tulenevalt on jäätmetega
ümberkäimise nõuded elanikele,
ettevõtetele ja jäätmekäitlusettevõtetele endiste valdade lõikes
mõnevõrra erinevad. Nõuete
ühtlustamiseks on vallavalitsus
koostanud uue, Saaremaa valla
jäätmehoolduseeskirja eelnõu,
mille kohta oodatakse nüüd elanike, ettevõtete ja jäätmekäitlejate arvamusi ja ettepanekuid.
Olulisemad muudatused eelnõus puudutavad korraldatud
jäätmevedu, mis hakkab kehtima kogu valla territooriumil.
Seni vaid Kuressaare linnas, Lääne-Saare vallas ja Ida-Saaremaa
teatud piirkondades toimunud
korraldatud jäätmevedu rakendub ülejäänud piirkondades kava
kohaselt selle aasta teisel poolel.
Korraldatud jäätmeveoga kaasneb kohustus oma segaolmejäätmed regulaarselt üle anda hanke korras valitud jäätmevedaja-

le. Piirkondades, kus juba praegu toimub korraldatud jäätmevedu, uus jäätmehoolduseeskiri
praegu kehtivate jäätmeveolepingute tingimusi ei muuda.
Kuna jäätmete sorteerimine
muutub üha vajalikumaks nii
ressursside kokkuhoiu kui ka
keskkonna säästmise seisukohast, tuleb järk-järgult suurendada jäätmete liigiti kogumist. Saaremaa ei ole siin mingi erand.
Seetõttu hõlmab korraldatud

vatud puiduküttega kortermajadel. Biojäätmete konteineri pidamise kohustus tekib eelnõu kohaselt Kudjape jäätmejaamast kui
biojäätmete käitluskohast linnulennult kuni 20 km kaugusele jäävatel teatud kinnistutel. Selle ala
sisse arvatakse ka Salme ja Valjala alevik. Kohustus puudutab
vaid toitlustusasutusi, enam kui
50 m2 suuruse müügipinnaga toidukauplusi ning viie või enama
korteriga kortermaju.

Huvilisi kutsume osalema 21. veebruaril
toimuval avalikul arutelul
jäätmevedu kogu vallas lisaks segaolmejäätmetele ka vanapaberit ja biojäätmeid. See tähendab,
et teatud kinnistutel on kohustus
hoida seal lisaks tavaprügikonteinerile ka vanapaberi- ja/või biojäätmete konteinerit. Vanapaberikonteineri kohustus on eelnõu
kohaselt edaspidi kogu vallas haridusasutustel ja viie või enama
korteriga kortermajadel, välja ar-

Eelnõus on paika pandud teenustasude suurus tühisõidu ja
sobimatute jäätmete korral. Tühisõidutasuks on 50% teenustasust ja seda rakendatakse siis, kui
konteinerit ei ole veopäeval välja pandud või seda ei ole võimalik tühjendada. Kui jäätmeid ei
ole õigesti sorteeritud ehk konteineris on sobimatud jäätmed,
on vedajal õigus küsida kuni ka-
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hekordset teenustasu. Kahekordset tasu on vedajal õigus küsida
näiteks siis, kui vanapaberikonteineris on kilekotte või kui segaolmejäätmete konteineris on
ohtlikke jäätmeid.
Lihtsustamaks jäätmete üleandmist, on eelnõu kohaselt
edaspidi lubatud jäätmeid üle
anda kuni 100-liitrise kotiga, seega kui jäätmeid tekib kuni 100 l
kahe tühjenduse vahelisel ajal, ei
ole konteineri ostmine või rentimine ilmtingimata vajalik.
Eelnõu saab täpsemalt lugeda Saaremaa valla veebilehel
www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus. Ettepanekuid oodatakse kuni 12. veebruarini meiliaadressil katrin.koppel@saaremaavald.ee või posti teel Tallinna 10, Kuressaare linn.
Huvilisi kutsume osalema 21.
veebruaril kell 16 endises linnavalitsuse hoones (Tallinna 10)
toimuval avalikul arutelul.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Ä

rgem investeerigem betooni,
vaid panustagem ka inimestesse. Täiskasvanuhariduse edendamine
ja õppimisvõimaluste avardamine külakogukondades on üks võimalus heaks koostööks Saaremaa vallaga.
Kunagi pole hilja uuesti koolipinki istuda. Selleks on vaja teha koostööd erinevate osapooltega – koolituse pakkujad, tööandjad, võrgustikud, omavalitsus, ministeeriumid jt ametkonnad.
Just maapiirkonnas on madal haridustase, aga kvalifikatsiooni puudumine ja vananenud oskused on takistuseks elus edasijõudmisel.
Täisväärtusliku elu võimalikkus väljaspool metropole pole pelgalt sõnakõlks. Juba
on suurenenud vajadus parema ühenduse
järele teenuskeskuste ja külade vahel. Loodame, et tagatakse hästitoimiv ja paindlik
ühistransport, korrastatakse jätkuvalt teedevõrku ja arendatakse välja lairiba internetivõrk. Soovime, et külavanema funktsioon saaks meie vallas mõjusama väljendi.
Külakogukonnad on valmis võrdses
partnerluses vallaga välja töötama ja pakkuma kogukonnale vajalikke teenuseid.
Vaja oleks välja töötada teenuste selged pikaajalised rahastamise põhimõtted. Hää
oleks, kui vallas töötaks kogukonna arengu konsulendi kutsetunnistusega inimene.
Praegu kardetakse kõige rohkem ääremaastumist ja võimu kaugenemist inimesest.
Loodame avatud valitsemise peale ja et osatakse märgata kodanikualgatust ja osalust.
Aneta Lepp
Vätta külade
seltsi juhatuse liige

V

ätta poolsaare
kuues külas on
umbes 220 püsielanikku. Meid rõõmustab, et
külades elab noori lastega peresid. Seltsi
tegutsemise teeb raskemaks aga hajaasustus. Suvel tullakse külaseltsi üritustele
meelsamini, sügisel-talvel on osavõtt palju väiksem.
“Mitme teraga mõõga” sarnane on
transpordiühendus Kuressaarega. Ühelt
poolt on see hea, et asume Kuressaarest
kõigest 15 km kaugusel, teisalt on see ka
suur miinus. Töökohad on linnas ja logistiliselt on ka lapsed lihtsam viia/saata linna kooli ja lasteaeda. Bussiga saab meilt
linna tööpäevadel kolm korda, aga tagasi
kaks korda päevas. Buss, mis sõidab veerand kuus õhtul linnast siia, tagasi sõites
reisijaid enam peale ei võta. Nädalavahetustel ei sõida liinibuss üldse. Osa inimesi ongi seetõttu elust kõrvale jäänud. See
on probleem, millele ootame kaasamõtlemist ja abi lahenduseks.
Pihtla valla arengukava aastateks 2015–
2021 nägi ette kergliiklustee rajamist Lääne-Saare valla piirist kuni Suure-Rootsi külani, seda koostöös Lääne-Saare valla ja
maanteeametiga, samuti Vanamõisa puhkeala väljaarendamist ja parkla rajamist.
Valdade liitumislepingu projektis on:
Vaivere–Vanamõisa kergliiklustee 1 km. See
üksik kilomeeter kergliiklusteed tundub
metroojaamana ilma metroota.
Loogiline ja ennekõike liikluse seisukohast ohutu oleks kergliiklustee juba Vaivere ristmikust alates. See oleks sujuv jätk olemasolevale teele ja tooks paljud inimesed
loodusesse.
Kuna külaselts on mittetulundusühing,
oleks suurvalla tegevustoetus vähemasti
samas mahus kui seni meile väga tähtis.
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Saaremaa Teataja

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

L, 3.02

kl 18

"PIDU" Sally Potter 1 t 11 min

K, 7.02

kl 19

"PILVEDE ALL. NELJAS ÕDE" Toomas Kirss 1 t 55 min

N, 8.02

kl 19

"KOLM REKLAAMTAHVLIT LINNA SERVAS" Martin McDonagh 1 t 55 min

E, 12.02

kl 18

"KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED" René Vilbre

K, 14.02

kl 19

"KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED" René Vilbre 1 t 30 min

N, 15.02

kl 19

"KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED" René Vilbre 1 t 30 min

R, 16.02

kl 19

"PÜHA HIRVE TAPMINE" Yorgos Lanthimos 2 t 1 min

N, 22.02

kl 19

"RODEO" R. Jõerand, K. Aarma 1 t 14 min

VEEBRUAR PÄEVAKESKUSES

LIIKUDES TERVEMAKS 2018 ETAPID VEEBRUARIS

04. veebruaril kell 12.00
KURESSAARE SUUSAPÄEV
Kuressaare tervisepargis
13. veebruaril kell 18.00 – 19.00
VASTLAPÄEVA KELGUTAMINE
Kudjape kelgumäel
Üritused toimuvad vastavalt ilmastikuoludele.
Jälgige infot meie kodulehelt!

24. veebruaril kell 11.00
KURESSAARE TERVISEPARGI PÄEV
Kuressaare tervisepargis

WWW.SAAREMAASPORDIKOOL.EE

Kuressaare Hoolekanne avaldab tänu Anne Treile päevakeskusele
tehtud hinnalise sünnipäevakingituse eest. Tänu Anne Treile on
päevakeskuses nüüd olemas tema koostatud "Pildikesi… ",
raamatusari Saaremaa kihelkondade ajaloost ja kultuurist.
ÜRITUSED:
Neljapäeval, 1. veebruaril kl 13 EV 100. aastapäevale pühendatud
fotokonkursi "Minu imeline kodupaik" pidulik avamine, esineb
Taritu memme-taadi lauluklubi.
Reedel, 2. veebruaril kl 13 juhataja ümarlaud, küsimustele vastab
Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
Teisipäeval, 6. veebruaril kl 11 TUPPERWARE Saare kokaklubi
kutsub: kokkame koos Merlega. Sõbrapäeva eri! Kl 11 erivajadusega klientide valmistatud suveniiride heategevuslik laat, mis on
pühendatud EV sünnipäevale. Olete oodatud!
Reedel, 9. veebruaril kl 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.
Teisipäeval, 13. veebruaril kell 13 räägib Kuressaare ametikooli
toitlustusjuht Helle Kuris teemal "Eakate tervise toetamine läbi
tervisliku toitumise".
Kolmapäeval, 14. veebruaril kell 14 lauluvõistlus "Eesti heliloojad
ja nende muusika", korraldab Elja Parbus.
Neljapäeval, 15. veebruaril kell 13 "Ettevalmistused kevadisteks

aiatöödeks", nõuandeid jagab Jekaterina Näälik.
Reedel, 16. veebruaril kell 13 filmipärastlõuna.
Teisipäeval, 20. veebruaril kell 13 esineb tantsukollektiiv Eideratas
Eena Marki juhendamisel.
Kolmapäeval, 21. veebruaril kell 13 esinevad Inspira noored, juhendaja Inge Jalakas.
Reedel, 23. veebruaril kl 12.30 laulame koos Mariniga isamaalisi laule.
Kolmapäeval, 28. veebruaril kell 13 hobikunstnik Miralda Mati 70.
sünnipäevale pühendatud kunstinäituse pidulik avamine.
Veebruaris on päevakeskuses fotonäitus "Minu imeline kodupaik".
Näitus on pühendatud EV 100. aastapäevale.
TEATED:
*Ootame päevakeskusesse esinema taidluskollektiive üle Saare- ja
Muhumaa. Palun andke esinemisvõimalustest teada tel 51 45 072
(Janne Mets).
*5. veebruaril kell 13 alustab fotoring Tõnu Otstaveli juhendamisel.
*Toimub registreerimine märtsikuus algavale algajate arvutikursusele.
*MTÜ Saaremaa Seeniormeeste Klubi annab teada, et alates 7.
veebruarist on klubi juhatuse esindaja vastuvõtt päevakeskuse II
korrusel igal kolmapäeval kell 10–14. Küsimuste ja muredega saavad
pöörduda praegused klubi liikmed ning oodatud on uued huvilised.
Päevakeskusse on oodatud kõik Saaremaa valla elanikud.

Tahad soodsalt vabaneda

ÖÖKLUBIS
PRIVILEGE

REEDEL,

9.

VEEBRUARIL

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

• RAIETÖÖD JA
PUIDU TRANSPORT
• KASVAVA METSA JA
METSAMAA OST
• PALGI, PABERIPUIDU
JA KÜTTEPUU OST

EESTI 100 pidustused algavad!
TRADITSIOONILINE, AGA SEEKORD VEIDI PATUNE PRIVILEGE´i
TANTSUÕHTU KOOS ANSAMBLIGA PATUNE POOL.
Uksed avame juba kell 10 õhtul. Pilet esimesel tunnil vaid 8 €.

Pallopsoni majas, Kauba 1, KURESSAARE

Info tel: 50 39 321 ja 51 72 758
e-mail: andres@retapuit.ee

www.retapuit.ee

Audla OÜ
võtab tööle

AGRONOOMI
ja

MEHAANIKU
Täpsem info
personal@tuulegrupp.ee
või 502 1632.

Trükiarv:
18 000

OSTAME
JA RENDIME
PÕLLUMAAD

TAASTUSRAVI KABINET

PAKUME
PARIMAT HINDA!

TALLINNA TÄNAV 23 II KORRUSEL

Võtab vastu patsiente, kellel on:
• Liigeseprobleemid,
lihasvalud, rühihäired
• Kaela- ja seljaprobleemid
• Ülekaal
• Unetus, stress, väsimus

Compakt Kinnisvara kontor
Kuressaare Kohtu 1,
tel 45 45 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Info ja reg tel 5568 4610
www.valuvabaelu.ee
Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetaja:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

SOOJUSTA
OMA MAJA
TARGALT JA
KIIRESTI!
EHITISTE
SOOJUSTAMINE
POLÜURETAANVAHUGA.
Küsi hinnapakkumist
tel 5304 6604
pursoojustus@mail.ee

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

MobiFIX
KIIRREMONT
TELEFONIAKUD
KAITSEKLAASID
KINDLUSTUSJUHTUMID
Saaremaa Kaubamajas

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

