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Tasuta infoleht

MEIE TULEVIK: „Eesti 100! Eesti 100!“ hüüdsid Naerusuu lasteaia lapsed, kui teel mänguväljakule Vabadussõja ausamba juures vahepeatuse tegid. EV 100
tähelepanu keskpunktis ongi lapsed ja noored, sest just neile me oma riiki ehitame.
MARGUS MULD

Teeme sünnipäeva eriliseks
Algamas on Eesti sünnipäevanädal, mis tipneb 24. veebruaril Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga – meie riigi
ajaloo senise suurima juubeliga.

Ü

ks vabariigi aastapäeva tähistamise juhtmõtteid ütleb, et see on
sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise, ja see on meie kõigi
pidu. Programmi “EV100 igas külas” Saaremaa koordinaator Reet Viira rõõmustab, et
ka Saaremaal toimub küllaga riigi juubelist
kantud erinäolisi ettevõtmisi.
Näiteks Karala külamajas toimuval peol
saab lisaks erinevatele ühistegevustele lasta
ennast ja oma peret pildistada selleks kujundatud fotoseina ääres. “Sellised fotojäädvustused on ajaloo tarbeks väga vahvad ja perekonna arhiivi jääb mälestus aastakümneteks,”
leiab Viira. Metsküla seltsimajas on seekord
aga tavapärase külavanema vastuvõtu asemel hoopis orienteerumisvõistlus ja seejärel
pidulik lõunasöök. Eesti looduskaitse seltsi

Saaremaa osakond korraldab jääretke, mille
käigus tehakse ka lõket ja peetakse päevakohaseid kõnesid. Need on vaid mõned näited.
“Me oleme tõestanud, et väärime oma riiki. Ja riik – see oleme me kõik,” tõdeb Viira.
“Iga väiksemgi pidulaud annab edasi tänutunnet meie Eestile. Koos vabariigi auks kaetud lauad ühendavad kogukondi.”
Kuressaares vabariigi aastapäeva tähistamist korraldav Kultuurivara juhataja Tiiu
Tammoja on veendunud, et riigi sünnipäeva meelespidamine on meie kõigi auasi. “Tänavu teostub meil pealinna väike mudel ehk
pidupäev algab pärgade asetamisega, sellele järgneb paraad ja seejärel kontsert,” kirjeldab Tammoja.
Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi kinnitab, et see-

kord on paraad suurejoonelisem kui varasematel aastatel. “Üksuste koosseisud on suuremad ning esmakordselt on paraadrivis ka
politsei- ja piirivalveameti üksus. Samuti on
sel aastal paraadil väljas Kaitseliidu tehnika
ning pärast paraadi saab tehnikat keskväljakul tunni aja jooksul oma silmaga lähemalt
uurida,” räägib Havi.
“Vabariigi aastapäeva paraad on ilus traditsioon, mis lisab sellele päevale kindlasti pidulikkust. Vabariigi sünnipäev ilma paraadita oleks justkui saun ilma leilita,” arvab Havi.
Saaremaa vallavanem Madis Kallas rõhutab, et Eesti saab 100-aastaseks üksainus
kord ajaloos ja igaüks võiks leida viisi, et selle tähistamine meeldejäävaks muuta.
Head Eesti Vabariigi 100. aastapäeva!

EV 100 üritused
Saaremaal

17. veebruaril
“Kodukultuurilood vabariigi algusest”
Tehumardi puhkekülas; EV 100 pidulik tähistamine Kõljala külamajas.
18. veebruaril
EV 100 tähistamine Tagamõisa seltsimajas;
pidulik kontsertaktus Võhma külamajas,
esinevad Ainar Arula, Ain Arula.
20. veebruaril
Merekultuuri seltsi kogukonnapidu “Vabariigi auks”; “Saagu valgus” ehk 100 küünalt
EV 100 puhul Lümanda sotsiaalkeskuses;
Liisi Koiksoni kontsert “Rõõmu rada” Kuressaare kultuurikeskuses.
22. veebruaril
Kontsertaktused Orissaare ja Sandla rahvamajas.
23. veebruaril
Saaremaa vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtt Kuressaare spordikeskuses; talve tantsupidu “Mina jään hoidma” Kärla pargis; kontsertaktused Mustjala ja Tornimäe rahvamajas; pidulik õhtu
Pärsama kultuurimajas.
24. veebruaril
Päikesetõusul lipuheiskamine Laimjala rahvamaja ees; kogukonna pidulik aktus Torgu kogukonnamajas; EV 100 sünnipäevapidu Karala külamajas; Kuressaares pärgade
asetamise tseremoonia Vabadussõja ausamba juures, paraad ja kontsert-jumalateenistus; kontsertaktused Salme, Kihelkonna ja
Valjala rahvamajas; Vabariigi Kohvik Kärla
rahvamajas; kontsert Valjala kirikus; vabariigi pidu Nasval “100 ja seened”; Kuressaare kodutütarde rühm tervitab hooldekodusid üle Saaremaa; Metskülas vabariigi sünnipäeva orienteerumine peredele.
25. veebruaril
Laadjala külamajas kogukonnapidu;
ELKSi Saaremaa osakonna rahvamatk, lõke
vabariigile.

EV 100:
liikluskorraldus
Kuressaares
Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisega muudetakse Kuressaare kesklinnas ajutiselt liikluskorraldust: 22. veebruaril suletakse paraadi peaprooviks mootorsõidukitele kell 20.30–22.30 Tallinna tänav alates Torni tänavast (ristmik välja arvatud) kuni Raekoja tänavani (ristmik välja arvatud). 24. veebruaril suletakse mootorsõidukitele Kuressaare tänavad kell
8–12.30 järgnevalt: Tallinna ja Lossi tänav
alates Karja tänavast (ristmik välja arvatud)
kuni Raua tänavani (ristmik välja arvatud),
Rootsi tänav Tallinna tänava ristmikul, Torni tänav Tallinna tänava ristmikul, Tallinna tn 10 parkla Tallinna tänava väljasõidul,
Lasteaia tänav alates Lossi tänava ristmikust (ristmik kaasa arvatud) kuni Anton Lutsu tänavani (ristmik välja arvatud). Parkimine pole lubatud 23. veebruaril alates kell
16st ja 24. veebruaril kuni kell 13 Tallinna
ja Lossi tänaval Karja tänavast kuni Raua
tänavani, Lasteaia tänaval Lossi tänavast
kuni Kauba tänavani ja keskväljakul.

Piirkondade infot
saab kodulehelt
Saaremaa vald jaguneb teenuskeskuste
paikemise järgi 13 piirkonnaks: Kihelkonna, Kärla, Laimjala, Leisi, Lümanda, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu,
Valjala ja keskus Kuressaare. Iga piirkonna
jaoks on Saaremaa valla kodulehel www.
saaremaavald.ee oma alamleht (vt Piirkonnad). Lehelt leiab teenuskeskuse kontaktid,
tähtsamad valdkonnad (külaelu, kultuur ja
sport jm) ning kohalikud uudised ja teated,
samuti kajastatakse seal osavallakogu tegemisi. Piirkondade infot toimetatakse üldjuhul teenuskeskustes kohapeal.
Eraldi on kodulehel toodud ka Kaarma
piirkonna info ehkki seal teenuskeskust
pole.
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TEATED
Salme Vallavalitsuse 25.04.2016 korraldusega nr 2-3/59-1 algatati Ansekülas
Vallimaa maaüksusel (katastriüksuse
katastritunnus 72101:002:0302, pindala
33,6 ha) detailplaneering. Planeeringu
eesmärk on ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine kämpingukompleksi
rajamiseks, maa sihtotstarbe osaline
muutmine, juurdepääsutee planeerimine
Kuressaare–Sääre maanteelt (nr 77),
ehitusala, haljastuse, välisvalgustuse ja
tehnorajatiste planeerimine. Tegemist on
Salme valla rannaalade osaüldplaneeringut
muutva detailplaneeringuga.
Vallimaa detailplaneeringu eskiisi avalik
väljapanek toimub ajavahemikul
5.03–1.04.2018. Detailplaneeringu
materjalidega on võimalik tutvuda
paberkandjal Saaremaa vallamaja
(Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel
kabinetis 313 ja valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/planeerimine. Avaliku
väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust
avaldada. Ettepanekud ja vastuväited
esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse
nimele paberkandjal või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu
eskiisi avalik arutelu toimub 4.04 kell 16
vallamaja (Tallinna tn 10) II korruse saalis.
Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2018
otsusega nr 1-3/7 lõpetati Mändjala külas
Liiva (katastriüksuse katastritunnus
34801:008:0633) detailplaneeringu
koostamine. Planeeringu eesmärk oli
ehitusõiguse määramine üksikelamule,
maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja
liikluskorralduse määramine, ranna ja kalda
ehituskeeluvööndi vähendamine ning
keskkonnatingimuste seadmine. Detailplaneering oli vastuolus Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva
ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringus
seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb
vähendada ranna ja kalda ehituskeeluvööndit. Liiva detailplaneeringu koostamise
lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda
Saaremaa valla kodulehel aadressil
http://www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku
kirjaliku enampakkumise riigi omandis
Keskkonnaministeeriumi valitsemisel
olevate kinnisasjade müümiseks, sh 23
Saaremaa vallas asuva kinnisasja. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.02.2018.
Täpsemat informatsiooni saab Saaremaa
valla kodulehelt www.saaremaavald.ee ja
Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee.
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et on
peremehetu ehitisena arvele võtnud
Saaremaa vallas, Mändjala külas
katastriüksustel asuva 1983. a rajatud
elektrivõrgu, mis koosneb 0,4 kV õhuliinidest pikkusega ca 560 m. Andmed
omaniku kohta puuduvad. Vastuväiteid
ehitiste peremehetuse kohta palume
esitada kirjalikult kahe kuu jooksul teate
ilmumise päevast Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, Kuressaare 93819;
e-post vald@saaremaavald.ee.

Teata abivajavast lapsest!
Nii nagu ametinimigi ütleb, keskendub lastekaitsetöötaja lapse heaolule. Vanemad ja teised hooldajad
on küll lapse eluga väga lähedalt seotud, kuid lastekaitsetöötaja fookuses on reeglina laps, ta vaatab
elu läbi lapse silmade.

L

astekaitsetöö on väga
noor amet. Demokraatliku ühiskonna kokkuleppe kohaselt ei ole laps
enam oma vanemate omand,
vaid iseseisvate õigustega isik.
Meie ajalooline taust on aga tugevalt mõjutatud sellest, et sajandeid on laste kohus olnud teha
seda, mida kästakse, ja mõelda
nii, nagu peres kombeks. Sadade aastatega juurdunud hoiakut
on raske muuta. Aga õnneks areneb elu meie ümber suure hooga ja see hoog nihutab ajale jalgu jäänud arusaamu.
Lastekaitsetöötaja
aitab peret

Meie riigis on igal inimesel kohustus teatada abivajavast lapsest. Põhilised põhjused, miks
tuleb pöörduda lastekaitsetöötaja poole, on arvatav füüsiline või
emotsionaalne vägivald, lapse
enesekahjustamine, vanemate
alkoholism, märgatav vaesus,
hooletusse jätmine.
Tänapäeval on lapsel õigus
oodata oma vanematelt, et nad
oskavad teda kasvatada iseseisvalt toimetulevaks, heatahtlikuks
ja terve psüühikaga inimeseks.
See lapse ootus tuleb täita. Kui
seda ei tehta, ei ole kaugel see, et
laps hakkab oma käitumisega ise
märku andma, et tema elus ja kodus on midagi paigast ära.
Mässavat, pidevalt haiget,
ebaloomulikult püüdlikku, toitumishäirete käes vaevlevat või ängistuses olevat last pannakse tähele. Laps on enese teadmata tuginenud oma inimõigustele ja teinud endast kõik, et probleemile
tähelepanu juhtida. Keerulisem
on märkamine väikelaste korral,
kelle hooletusse jätmine on varjatum, nende probleemi märkamine sõltub heade kaastundlike
kodanike tähelepanelikkusest.

VALMIS AITAMA: Lastekaitsespetsialist Elve Rozenkron ja lastekaitsenõunik Monika Sarapuu avaldavad lootust, et
peredes ei jää laste vajadused tähelepanuta.
Kristiina Maripuu

Kui sellisest lapsest teada antakse, kohtub lastekaitsetöötaja
tema perega ja teeb vanematele
ettepaneku hakata koos otsima
lahendusi, kuidas taastada lapse heaolu tasakaal. Ta uurib koos
perega kolme põhiväärtust, mis
otseselt või kaudselt tagavad lapse heaolu – need on vanemlikud
võimed ja oskused, lapse arenguvajadused ning pere ja keskkondlikud tegurid. Need kolm
süsteemi on üksteisega tihedalt
seotud ja moodustavad lapse vajaduste ühtse terviku.
Vanemate muutumisest
sõltub lapse heaolu

Kui mõned süsteemi osad on alavõi ülefunktsioneerivad (nt vanem ei oska piire kehtestada; tal
puudub sissetulek ja töökoht; ta
seab esiplaanile oma emotsionaalsete vajaduste rahuldamise;

Lapsevanemad, kes senimaani on ise tasunud oma lapse kooli ja
koju või huvikooli ja koju sõidu eest maakonnaliinidel, võivad
esitada Saaremaa vallale taotluse sõidukaardi saamiseks või
sõidukaardile sõiduõiguste lisamiseks. Taotlus peab sisaldama
taotleja nime ning kontaktandmeid, lapse nime, isikukoodi, kooli ja
peatusi, mille vahele sõiduõigusi soovitakse. Taotlus tuleb esitada
aadressil karl.tiitson@saaremaavald.ee. Lisainfot saab tel 452 5110.

haridust ei väärtustata juba põlvkondade kaupa jne), on lapsevanemate oluline roll hakata neid
puudusi vähendama või kõrvaldama. See samm võib osutada ettearvamatult raskeks, sest iga
muutus külvab ärevust, kuna raputab peresüsteemi tugevalt
juurdunud alustalasid. Pole ka
välistatud, et lapsevanemad soovivad esialgu, et muutuks keegi
teine – laps ise, kool, sõbrad jne.
Selles pikas ja kohustusterikkas, kuid samaaegselt positiivses
muutumisprotsessis toetavad peret lastekaitsetöötaja ning kogu
sotsiaalsüsteem oma sotsiaalteenuste ja -toetustega. Kui siiski
selgub, et pere ei suuda ega soovi muutuda, tuleb lastekaitsetöötajal astuda lapse kaitseks kõige
radikaalsemaid samme.
Kõige tähtsam on, et pere
mõistaks, et ainult nende soovist
ja tegutsemisest positiivsete muu-

tuste suunas sõltub lapse heaolu,
et tänu sellele taanduvad lapse
häiritud käitumise sümptomid
ning laps tunneb, et on oma kodus võrdväärne pereliige koos
oma õiguste ja kohustustega.
Head inimesed, palun andke
oma piirkonna lastekaitsetöötajale teada, kui märkate, et mõne lapse või perega ei ole asjad korras.
Saaremaa lastekaitsetöö on
jaotatud regioonidesse. Kuressaare linna lastekaitsetöötajad on Karin Oinberg ja Angela Mäeots (teenindavad praegu ka Salme ja Torgu piirkonda), Orissaare, Pöide,
Valjala ja Laimjala piirkonnas on
Merili Nöör, Leisi, Mustjala, Pihtla ja Kihelkonna piirkonnas Elve
Rozenkron, Kaarma, Kärla ja Lümanda piirkonnas Kristi Mägi-Sepp. Saaremaa valla lastekaitsenõunik on Monika Sarapuu.
Monika Sarapuu,
lastekaitsenõunik

Saaremaa vallavalitsus jagab eraisikutest kinnistuomanikele
kõnniteega piirnevate kõnniteede libedustõrjeks soola. Kinnistuomanikul on jätkuvalt kohustus hoida korras tema kinnistuga piirnev
kõnnitee, sh teostada ka libedustõrjet. Sool on pakendatud 20 kg
kaupa ja kohapeal saab seda jaotada ka väikematesse kottidesse.
Soovijad saavad soolale järele tulla Saaremaa vallavalitsuse Tallinna tn
10 majja, registreerides end II korrusel infosekretär Pille Maripuu juures.

Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid
• Tunnistada kehtetuks neli hoolduse
seadmise korraldust.

• Muuta vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu.

• Kinnitada Kuressaare Linnamajanduse
teenuste hinnakiri.

• Sõlmida toidupangateenuse osutamise leping.

• Müüa Kõljala külas asuv korteriomand.

• Muuta vallavalitsuse 19.12.2017. a
korraldust nr 261.

• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuste eelnõud: “Katastriüksuste sihtotstarbe määramine (Haeska
külas Koordi kü, Kõljala külas Kundratsi kü, Eiste külas Lilbi kü, Pihtla külas Rintsi kü, Pihtla külas Metsa kü)”,
“Täiendavate sõidusoodustuste kehtestamise volitamine”, “Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse 2018.
a kava kinnitamine”, “Kuressaare linnavolikogu 14.09.2017 otsuse nr 47
“Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine” täiendamine”, “Saaremaa valla arengukava koostamise
algatamine”, “Nõusoleku andmine kinnisasja omandamise loa taotlusele”,
“Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks”, ja määruste eelnõud:
“Pädevuse delegeerimine”, “Saaremaa
valla arengudokumentide menetlemise kord”, “Planeerimise ja ehitusalase
tegevuse korraldamine”, “Eraõiguslike
juriidiliste isikute asutamise ja nendes
osalemise tingimused ja kord”, “Valla-

Vallavalitsuse 6. veebruari
istungil otsustati:

• Võõrandada tasuta OÜ-le Salme SVK
lauaarvuti.
• Anda luba Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise korraldamiseks.
• Jätta algatamata Ansekülas asuva Vallimaa kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Korraldada riigihange “Pärsama hooldekodu laienduse ehitustööd”.
• Nimetada ametisse Kärla lasteaia direktor.
• Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi
OÜ ja Telia Eesti AS-i kasuks.
• Sõlmida üldhooldusteenuse leping
(eraisik).

• Lahendada korraldatud jäätmeveoga
seotud taotlused.
• Anda nõusolek maakorralduslikele toimingutele.
• Väljastada projekteerimistingimused
tootmishoone juurdeehitise ehitusprojekti koostamiseks (Suure-Rootsi külas).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
toetuse kasutamise aruanne.
• Kehtestada koolilõuna maksumuse
piirhind.
• Muuta sööklaruumide üürilepingut
(KTG).
• Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.

vara valitsemise kord”.
• Esitada Saaremaa valla 2018. aasta eelarve teisele lugemisele heakskiidetud parandus- ja muudatusettepanekud.

Vallavalitsuse 9. veebruari
istungil otsustati:
• Sõlmida tähtajaline laste turvakoduteenuse sihtfinantseerimise leping.

• Lõpetada Tirbi külas Neeme detailplaneeringu koostamine.
• Muuta Hindu küla Rannakalda detailplaneeringu lähteseisukohti.
• Anda nõusolek maakorralduslikeks toiminguteks.
• Seada sundvaldus Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks.
• Anda volitus eestkostespetsialistile.

• Kutsuda SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu liikme kohalt tagasi Ervin
Raudsik.

• Seada hooldus (eraisik).

• Anda välja määrus “Saaremaa Vallavalitsuse kohanimekomisjoni põhimäärus”.

• Seada isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks.

Vallavalitsuse 13. veebruari
istungil otsustati:
• Suurendada Garnisoni 18 ja lähiala
planeeringuala.
• Jätta algatamata Muratsi küla Mere
detailplaneering.

• Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 18.09.2016 korraldus nr 500.

• Lahendada korraldatud jäätmeveoga
seotud taotlused.
• Keelduda liini nr 1108 sõiduplaanide
muutmisest.
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks Saaremaa vallas.

Saaremaa Teataja

Avo Levisto – arvude keskelt
õnnelike inimeste sekka

21. juuliks ajad täis

Kuna pulmi hakatakse tänapäeval varakult planeerima, on juhtunud sedagi, et noorpaar reserveerib tseremooniakoha, näiteks
lossi, ja saadab külalistele kutsedki välja, kuid unustab päevast
ja kellaajast teavitamata abielu
registreerivat ametnikku.
“Kui see paar jõuab siis lõpuks meie juurde avaldust kirjutama, võib juhtuda, et selleks
päevaks on meil juba kõik kellaajad kinni pandud,” toob Levisto kurioosseid näiteid. Seni on
siiski kõik positiivselt lahenenud.
Sellest aastast saab senise
kolme kuu asemel panna regist-

TUNNEB ARVE: Avo Levistol on täpne ülevaade Saaremaa valla sündidest,
surmadest ja abieludest ning sellestki, millistes valla piirkondades elanikkond kasvab ja kus kahaneb.
Geili Heinmaa

reerimise aja kinni kuus kuud varem. Näiteks 21. juuliks on vallavalitsuses juba peaaegu kõik ajad
broneeritud.
Vallavalitsuses on abielude
registreerimise õigus peale Avo
Levisto nüüd ka Kaire Müüril.
Ent abielusid sõlmivad ka notarid ja vaimulikud. Ja kuna seaduse järgi saavad abielu registreerida ainult maakonnakeskustes
asuvad omavalitsused, siis Muhu
ja Ruhnu vallavalitsusel seda õigust pole.
Sünde ja surmi saab peale
vallavalitsuse
registreerida
nüüdsest ka Orissaare ja Leisi
teenuskeskustes. Levisto hinnangul tuleb neid toiminguid
teenuskeskustes siiski harva ette.

Ta toob näiteks, et mullu registreeriti Leisi vallamajas 15 sündi
ja 14 surma.
Kui arvestada, et Orissaare on
siiski mingil määral tõmbekeskuseks ka Pöidele ja Laimjalale,
võib arvata, et Orissaare teeninduskeskuses on sündide-surmade registreerimist rohkem. Eelmisel aastal registreeriti Orissaare, Laimjala ja Pöide vallas kokku 22 sündi ja 37 surma.
Huvi arvude vastu on jäänud

Õppinud on Avo Levisto hoopis
programmeerijaks ja lõpetanud
Tartu ülikoolis rakendusmatemaatika erialal. 1980ndatel aastatel
töötas ta Tolli tänavas asuvas in-

foarvutuskeskuses. “Seal oli saare
ainus n-ö suurarvuti tolle aja
mõistes ja riigiasutuse isemajandava osana tegime sellel erinevaid
teenustöid,” meenutab ta. “1989.
aasta rahvaloenduse ajal õnnestus meil aga maavalitsuse (toonase täitevkomitee) kaudu saada
raha siis veel Kingissepa rajooni
elanike andmebaasi loomiseks.”
Paari järgneva aasta jooksul
seoti rahvastiku andmebaasiga
mitmed teised andmekogud,
nagu tööhõiveregister, valijate register, hooneregister, ettevõtteregister. “Üks hetk oli meil maakonna kohta superandmebaas, aga
nagu elus ikka, teed ühe asja valmis ja siis selgub, et seda pole kellelegi vaja, sest maailm areneb
omas suunas,” tunnistab Levisto.
Enam ei ole maakonnas ka
erinevaid nimetusi kandnud statistikabürood, kus Avo Levisto
enne maavalitsusse tööle asumist aastaid töötas. Kuid huvi arvude vastu on tal jäänud.
Nii näiteks teab Levisto, et
Saare maakonnas on lisaks ühele linnale ja üheksale alevikule
praegu 415 küla, kus elab vähemalt üks inimene, sealhulgas 12
küla, kus on kõigest üks elanik.
Arvudest selgub ka, et kui
kogu maakonnas on rahvaarv kahanenud (1993. aasta 40 500 elanikult 2018. alguseks 33 922 elanikule, sh Saaremaa vallas on
elanikke 31 813), siis on piirkondi, eriti Kuressaare külje all, mis
on elanikke juurde saanud. Viimase 20 aastaga on kõige rohkem
kasvanud Muratsi, Praakli, Kudjape, Nasva, Mändjala, Laheküla, aga ka Upa, Tahula, Vaivere ja
Pihtla elanike arv.
Samas on Orissaares, Astes,
Valjalas, Kihelkonnal, Kärlal ja
Salmel rahvast kõvasti vähemaks
jäänud, Kuressaare linn on paarikümne aastaga kaotanud ligemale 3000 elanikku.
Merike Pitk

KODANIK KÜSIB: Tahan hakata ehitama. Mida pean teadma?
Kas maja ehitamiseks peab esmalt taotlema vallavalitsusest
ehitusloa? Või käib see nüüd
ehitisregistri kaudu?
Vastavad arhitektid Inge-Ly
Ansip ja Piret Miller: Sellele küsimusele ei ole võimalik lühidalt
vastata. Vastused võivad erineda sõltuvalt hoone kasutamise
otstarbest, suurusest, kavandatavatest ehitustöödest ja nende ulatusest ning paljust muust.
Esmalt võiks lugeda Saaremaa
valla koduleheküljelt ehitus- ja
planeeringuosakonna alt ehitustegevuse kohta ning kahtluse
korral pöörduda konsultatsiooniks oma piirkonna vastava
ametniku poole (vt Saaremaa
valla kodulehelt ehitus- ja planeeringuosakonna piirkonna
kaart ja kontaktandmete tabel).
Üldjuhul on uue hoone
püstitamiseks vajalik detailplaneering, aga ka siin on erisusi
olenevalt hoone kasutamise otstarbest ja sellest, kas tegu on tiheasustus- või hajaasustusalaga. Juhul kui
kavandatud ehitis sobitub mahu-

liselt ja otstarbelt väljakujunenud
keskkonda, on võimalik ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega. Esmase sellekohase hinnangu annab piirkonna arhitekt.
Alustada tuleks projekteerimistingimuste taotluse esitamisest, mille alusel arhitekt selgitab välja detailplaneeringu vajaduse või selle vajaduse puudumisel väljastab projekteerimistingimused ehitise projekteerimiseks. Taotluse saab esitada elektrooniliselt riikliku ehitisregistri
kaudu. Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda 25 eurot riigilõivu Saaremaa vallavalitsuse arvelduskontole. Projekteerimistingimused ei anna veel õigust ehitamise alustamiseks.
Ehitusloa saamiseks esitatakse Saaremaa vallavalitsusele ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga samuti elektrooniliselt riikliku ehitisregistri kaudu.
Milliste hoonete püstitamiseks
pole vaja ehitusluba, vaid tuleb

esitada kirjalik ehitusteatis?
Milliseid hooneid võib püstitada nii ilma ehitusloa kui ka ehitusteatiseta?
Vastavad ehitusspetsialistid
Piret Kuldsaar ja Andres Abna:
Ehitusloa taotlemise ja ehitusteatise esitamise nõuded on toodud
ehitusseadustiku lisas 1 “Tabel
ehitusteatise, ehitusprojekti ja
ehitusloa kohustuslikkuse kohta”, https://www.riigiteataja.ee/
a k t i l i s a /10 3 0/ 3 2 01/ 7 0 0 2 /
Lisa_1_01.03.2017.pdf#
Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 m kõrge hoone
ehitamiseks ehitusteatise või
ehitusloa taotlemise kohustus
puudub.
Uue ehitusseaduse järgi peab
hoone omanik tagama ehitise
ehitamise üle asjatundliku järelevalve (omanikujärelevalve).
Kes määrab ehitatavale hoonele järelevalve tegija?
Vastavad ehitusspetsialistid
Piret Kuldsaar ja Andres Abna:
Omanikujärelevalve mõte on eel-

SAAREMAA
KANDID
Kuidas tähistate Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva?

Statistikabüroost Saare maavalitsusse abielusid registreerima sattunud Avo Levisto teeb sama tööd nüüd
Saaremaa vallavalitsuses rahvastikutoimingute peaspetsialistina.
2002. aastast alates on Levisto
sõlminud umbes 750–800 abielu,
täpset arvet selle üle ei ole ta siiski pidanud.
Avo Levisto tõdeb, et pärast
Eesti taasiseseisvumist langes
abiellumiste arv üsna kiiresti.
Saaremaal sõlmitakse aastas
umbes sada abielu, neist 60%
paaril suvekuul. Näiteks mullu
juulis sõlmisid maavalitsuse
ametnikud 30 ja augustis 22 abielu, kõige enam 5. augustil – seitse. Abiellumisi jagus siiski igasse kuusse, välja arvatud aprill.
Levisto hinnangul on tänapäeval põhiliselt kaks abielude
sõlmimise viisi. Need, kes on
juba kaua koos elanud, tulevad
tavaliselt oma kooselu vormistama kahekesi, aga on ka rohkete
külalistega tseremooniaid. Maavalitsuse ajal kasutati selleks
väga sageli Kuressaare lossi (ka
raekoja saali, mida küll viimastel aastatel kasutada ei saanud),
aga n-ö paaripanija kutsuti ka
mujale peopidamise kohta. Näiteks igal suvel on Avo Levistol tulnud paaril korral käia abielu sõlmimas ka Muhu saarel, mis on
väga populaarne pulmade pidamise koht.
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kõige omaniku huvide kaitse ehk
siis see, et ehitaja või projekteerija ei saaks omaniku kui tellija
nõrgemat positsiooni ära kasutada. Kui omanikul endal ei ole
omanikujärelevalve tegemiseks
piisavat pädevust, tellib ta selle
teenuse vastavat teenust (majandustegevuse korras) pakkuvalt
isikult.
Ehitusloa taotlenud isik on
kohustatud esitama pädevale
asutusele vähemalt kolm päeva
enne ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta,
milles esitatakse andmed ehitise, ehitamise alustamise aja,
omanikujärelevalve tegija ja ehitamist teostava isiku kontaktandmete kohta.
Seega järelevalve tegijat ei
määra vallavalitsus, omanikujärelevalve tellib omanik (ehitusloa taotlenud isik) omanikujärelevalve teenust osutavalt isikult,
vt majandustegevuse register.
Järgneb 1. märtsi
Saaremaa Teatajas.

Virge Varilepp,
Kärla rahvamaja juhataja

Mulle meeldib naer.
Mulle meeldib armastus.
Mulle meeldib kõik see,
mis meie sees on kaunist
veel. Mulle meeldib
puutumata loodus,
meeldib olla noor ja oma
rahvaga mul meeldib olla koos.

J

ust need sõnad Vello Salumetsa sulest
kumisevad peas koos viisijupiga Justamendi laulust, kui valmistun Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Kärla kandis on võimalusi oma rahvaga pidupäeval koos olla mitmeid. Alguse
teevad lasteaialapsed, kes 22. veebruaril
kutsuvad endale külla vanavanemad ja annavad rahvamajas piduliku kontserdi.
Koolis toimub 23. veebruaril traditsiooniline õpilasesinduse presidendi ja koolidirektori pidulik vastuvõtt, millega tähistatakse nii EV 100. kui ka Kärla kooli 108.
sünnipäeva. Samal õhtul, rahvatantsuema
Anna Raudkatsi sünniaastapäeval toimub
Kärla pargis Lääne-Saare talvetantsupidu
“Mina jään hoidma”. Osalevad Aste, Kaarma, Nasva, Taritu, Lümanda ja Kärla tantsurühmad lastest memmede-taatideni ning
Saaremaa ühisgümnaasiumi Öieti noorterühmad. Ühistantsudes on meil lõkkeplatsi ümber ja kõlakoja ees korraga veidi enam
kui 200 tantsijat.
24. veebruaril tasub tulla Kärla rahvamajja Vabariigi Kohvikusse. Kell 11 annab
täispika kontserdi Vigala meeskvintett. Kell
13 on laval Saaremaa ühendnaiskoor kontserttuuriga “Kummardus isamaale”. Kohvikus esinevad veel meie noortebänd ja
noorkotkad. Vestibüülis on kohvik, kus saab
endale veidi kehakinnitust osta.
Anu Viljaste,
Orissaare kultuurimaja
juhataja

M

eie tähistame
Eesti
sü n n ipäeva 22. veebruaril
kontsertaktusega kultuurimajas. Kontsertaktuse esimene pool loob meeleolu: rahva saali kogunemise ajal mängib Orissaare brass, lipud toovad saali kodutütarde
ja noorkotkaste juhid koos noortega,
puhkpilli saatel kõlab Eesti hümn, laulab
segakoor Horele, antakse üle teenetemärke ja peetakse kõnesid.
Teine osa on võib-olla veidi tavatum, selles teeme tagasivaate Eesti ja suuremas osas
just Orissaare kandi viimase saja aasta
sündmustele, seekord siis minu pilgu läbi.
Selleks lappasin läbi Saaremaal ilmunud
ajalehed, nagu Saarlane, Punalipp, Kommunismiehitaja, Orissaare infolehed, palju ainet andis ka Orissaare ajalootoimkond.
Vanade artiklite põhjal koostasin tekstid,
mida laulude ja tantsude vahepeal esitavad
Karmen Kaljuste ja Aarne Põlluäär.
Tekstides püüdsin käsitleda erinevaid
ajastuid: 1918–1940 oli loomise, esimese
Eesti õitsemise aeg, 1940–1970 minemise
(küüditamise), tagasitulemise ja õitsev kolhoosiaeg, 1970–1990 perestroika, ärkamise ja taasiseseisvumise aeg, sealt edasi siis
juba tänasesse päeva.
Tekstide vahel kõlab meie oma Orissaare inimeste – Neeme Metsa, Lemmi Jansari, Vassili Sepa, Aleksander Sünteri – looming, kuid ka lugusid kodust, merest ja
maast, mida esitavad Ehaviir, lasteaia poisteansambel, Kannelnaised ja Sünterite pereansambel ning mille saatel tantsivad Viirelinnud, NOH!, Jaaniroos, Koidukiir, lavatantsutüdrukud ja line-tantsijad.
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Saaremaa Teataja

L, 3.02
K, 7.02
N, 8.02
E, 12.02
K, 14.02
N, 15.02
R, 16.02
N, 22.02

EERIK
HAAMERI
TUUM
kl 18 "PIDU" Sally Potter 1 t 11 min
kl 19 "PILVEDE ALL. NELJAS ÕDE" Toomas Kirss 1 t 55 min
kl 19 "KOLM REKLAAMTAHVLIT LINNA SERVAS" Martin McDonagh 1 t 55 min
kl 18
"KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED" René Vilbre
Näitus Kuressaare
Raegaleriis /
Town Hall"KLASSIKOKKUTULEK
Gallery
kl 19
2: PULMAD JA MATUSED" René Vilbre 1 t 30 min
17.02.–20.04.2018
kl 19 "KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED" René Vilbre 1 t 30 min
THe ESSENCE
kl 19
"PÜHA
HIRVE TAPMINE" Yorgos Lanthimos 2 t 1 min
of EERIK
HAAMER
kl 19 "RODEO" R. Jõerand, K. Aarma 1 t 14 min

PÄEVAKESKUSES

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 Margi juhendamisel.
Kolmapäeval, 21. veebruaril kell 13 esinevad Inspira
noored, juhendaja Inge Jalakas.

Neljapäeval, 22. veebruaril kell 13 esinevad Kuressaare
muusikakooli õpilased.
Reedel, 23. veebruaril kell 12.30 pidulik aktus, Eesti
Vabariigi 100. aastapäeva puhul esineb isamaalise
kõnega seeniorklubi liige Jannu Holsting, seejärel
laulame koos Mariniga isamaalisi laule.
Teisipäeval, 27. veebruaril kell 14 "Kirjandus ja meri

Tahad soodsalt vabaneda

EHITUS- ja LAMMUTUSPRAHIST
ning VANAST MÖÖBLIST?

Too oma kraam enne 31. märtsi

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

N, 15.02
kl 19
René Vilbre
"KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED"
Komöödia
1 t 30 min
R, 16.02
kl 19
Yorgos Lanthimos
"PÜHA HIRVE TAPMINE"
Õudusdraama, 2 t 1 min
K, 21.02
kl 19
René Vilbre
"KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED"
Komöödia
1 t 30 min

minu elus", külas on kaptenist kirjanik Lembit Uustulnd.
Kolmapäeval, 28. veebruaril kell 13 hobikunstnik
Miralda Mati 70. sünnipäevale pühendatud kunstinäituse pidulik avamine.

N, 22.02
kl 19
R. Jõerand, K. Aarma
"RODEO"
Dokumentaal 1 t 14 min

Neljapäeval, 1. märtsil kell 13 juhataja ümarlaud,
küsimustele vastab Kuressaare Hoolekande juhataja
Ene Vahter.

Veebruaris on päevakeskuses EV 100. aastapäevale
pühendatud fotonäitus "Minu imeline kodupaik".
Toimub registreerimine märtsikuus algavale algajate
arvutikursusele.
Ootame päevakeskusesse esinema taidluskollektiive
üle Saare- ja Muhumaa. Palun andke esinemisvõimalustest teada tel 51 45 072 (Janne Mets).
MTÜ Saaremaa Seeniormeeste Klubi annab teada, et
klubi juhatuse esindaja vastuvõtt on päevakeskuse
II korrusel igal kolmapäeval kell 10–14.

Päevakeskusesse on oodatud kõik
Saaremaa valla elanikud!
Hea Kuressaare ja Aste elanik!
LIITU TEETORMAJA
TASUTA TELEVISIOONIGA
ning säästa sadu eurosid aastas!

Sikassaare Vanametalli

Nutikas TT pakett sisaldab ka HD kanaleid ja YouTube’i.
Vaata, millal ise soovid! Lisaks ÜLIKIIRE INTERNET
ja lauatelefoni võimalus.

ja võid võita

100 EUROT PUHTALT KÄTTE.

Ja nüüd saab Teetormaja televisiooni tellida ka eramajja!

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

Info telefonil 45 20 200,
vaata ka www.tt.ee

17. veebruaril kell 22 esineb
Kapteni Kõrts & Restos
(Tallinna tn 21, Kuressaare)

LAUR TEÄR
Pilet 7 €, eelmüük toimub
Kapteni Kõrts & Restos kohapeal.

Kaupluses
Tehnika Äri

16. ja 17. veebruaril

KOGU KAUP

–17%
Kuressaare, Tallinna 63
Avatud E–R 8–18, L 9–15
www.tehnikaäri.eu

Pallopsoni majas, Kauba 1, KURESSAARE

Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetaja:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

