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Tasuta infoleht

MAAST MADALAST: Tervislikud eluviisid peaksid kujunema juba koolieas. Pildil Saaremaa noored eelmisel aastal kevadjooksul.
MAANUS MASING / SAARTE HÄÄL

Tulge südamekuul liikuma!

25 aastat tagasi alustati Eestis südame-veresoonkonna haiguste ennetamisega ja korraldati esimene südamenädal. Nüüdseks on südamenädalast välja kasvanud südamekuu, mis toimub taas aprillis.

S

üdamekuu eesmärk on tutvustada elanikkonnale südamehaiguste riskifaktoreid, nende vältimist ja nendega toimetuleku võimalusi, samuti mõjutada
inimeste suhtumist oma südame tervisesse.
Aprillikuu jooksul on taas võimalik osaleda oma kodukohas mitmesugustel
liikumisüritustel, kokku on neid Saare maakonnas planeeritud korraldada 47. Piirkondadest on esindatud Kuressaare, Muhu,
Mustjala, Leisi, Orissaare, Valjala, Pihtla, Salme, Pöide, Kaarma, Kihelkonna. Infot toimuvate ürituste kohta saab Saaremaa spordiliidu kodulehelt www.saaresport.ee ja Saaremaa vallavalitsuse kodulehelt www.saaremaavald.ee. Tegevusi toetatakse rahvatervise arengukava 2009–2020 vahenditest.
Saaremaa spordiliit loosib südamekuu lõpus kõikide osalejate vahel välja erinevaid
auhindu.
Südamekuu üritustega liitub ka Saaremaa
SPA, kus on kahel päeval võimalik tasuta uju-

Südame eest tuleb pidevalt hoolt kanda
Südame-veresoonkonnahaigused on Eestis esmane suremuse ja üks peamisi haigestumise
põhjustajaid. Tervise Arengu Instituudi surmaregistri andmetel suri vereringeelundite haigustesse Eestis 2016. aastal 8006 inimest.
Südame-veresoonkonnahaigusi soodustavad riskid on vähene liikumine, suitsetamine, alkoholi
liigtarvitamine, ülekaal, vähene puu- ja köögiviljade söömine ning liigne soolatarbimine.
Südamehaiguste ennetamiseks on oluline liikumisharrastuse regulaarsus, mitte niivõrd intensiivsus. Südant aitab tervena hoida nii madala kui ka mõõduka intensiivsusega korrapärane
liikumine soovitavalt 3–5 korda nädalas.
Tänavune südamekuu toob fookusesse ka regulaarse liikumise mõju meeste seksuaaltervisele.
Kardioloog Margus Viigimaa sõnul on meeste puhul raskused erektsiooni saavutamise või
säilitamisega üheks potentsiaalseks ohumärgiks, et veresoonte tervisega ei ole kõik korras.
Viigimaa sõnul on regulaarsel liikumisel ja füüsilisel treeningul lisaks südame-veresoonkonna
haigestumist ennetavale toimele ka võime osaliselt taastada veresoonte funktsiooni ning
sealhulgas leevendada erektsioonihäire raskusastet.
Tervise Arengu Instituut

da. Lisaks on neil mitmeid südamekuu
eripakkumisi, mille kohta saab infot www.
saaremaaspahotels.eu. Võta sõbrad kaasa ja
tule liigu oma südame heaks!

Riina Allik, Imbi Jäe
Saaremaa vallavalitsuse
tervisedenduse peaspetsialistid

Milliseid tugiteenuseid pakutakse raske ja sügava puudega lastele
Raske ja sügava puudega kuni 17-aastastel
lastel on võimalik saada lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust juhul, kui nad
on vanema hooldamisel ja vajavad ööpäevaringset hooldust. Lapsi suunab neid teenuseid saama sotsiaalkindlustusameti koordinaator koostöös kohaliku omavalitsuse
lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga. Suunamisotsuse aluseks on lapsevanema avaldus
ja kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või
sotsiaaltöötaja koostatud juhtumiplaan,
mille tegevuskavas peab olema välja toodud konkreetse tugiteenuse vajadus ja sagedus.
Tugiteenuste eesmärk on vähendada puu-

dega laste hooldajate ja vanemate hoolduskoormust, võimaldades neil naasta tööle,
oma koormust tööl suurendada või alustada/jätkata õpingutega.
Raske ja sügava puudega lastele suunatud teenuste osutamisel lähtutakse lapse ja
pere vajadustest. Teenuseid rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
LAPSEHOIUTEENUST (päeval, õhtul, nädalavahetustel, koolivaheajal, ööpäevaringselt) pakutakse optimaalses mahus Kuressaare Perekodus või lapse kodus.
TUGIISIKUTEENUST saab laps, kes ei ole
võimeline ilma tugiisikuta käima elukohajärgses lasteaias või koolis. Vajadusel saab tu-

giisik olla lapsele toeks päevasel ajal kodus,
lastehoius või terviseasutuses.
TRANSPORDITEENUS on toetav teenus
lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse kõrval, et laps
pääseks kodust kooli, tugiisiku juurde või lastehoidu.
Täiendavat infot tugiteenuste kohta saab
sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://
w w w.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/puudega-laste-tugiteenused ja Kuressaare Perekodust: Tolli 11,
Kuressaare, tel 45 33 779; 56 667 570; e-kiri
janne.tamm@kuressaare.ee.
Janne Tamm,
Kuressaare Perekodu juhataja

Algab
hajaasustuse
programmi
taotlusvoor

H

ajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprillist 11. juunini.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste vee- ja/või kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Saaremaa vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt hiljemalt 11. juuniks 2018. Tähtajast hiljem esitatud taotlused tagastatakse läbi vaatamata.
EAS-i koostatud taotlus- ja aruandevormid ning ajakohased juhendmaterjalid on
leitavad alates 9. aprillist Saaremaa valla
veebilehelt http://www.saaremaavald.ee/
programmid-ja-rahastusvoimalused.
Programmi sujuvaks rakendamiseks
Saaremaa vallas nõustavad ja pakuvad taotlejatele vajalikku informatsiooni meetme
tingimuste kohta: Maire Käärid (Orissaare,
Pöide, Laimjala, Valjala ja Leisi piirkond),
tel 51 31 674, 45 25 169, e-post maire.kaarid@
saaremaavald.ee ja Tiina Orav (Lääne-Saare, Kihelkonna, Mustjala, Salme, Pihtla ja
Torgu piirkond), tel 45 25 028, 59 11 7981,
e-post tiina.orav@saaremaavald.ee.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot (programmist
eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa). Taotleja ja kaastaotleja omaja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.
Projekti eelarves sisalduvad tegevused
peavad tagama taotleja majapidamises
nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna
vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.
Maire Käärid,
Saaremaa vallavalitsuse
arenduse peaspetsialist

KOP-i kevadvoor
on avatud

K

ohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) eesmärk on toetada tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teket ja püsimist. Toetust saab taotleda 1) kogukonna arengu ning
2) elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu. Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse. Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot, minimaalne omafinantseeringu määr
on 10% projekti kogumaksumusest ning
omafinantseering peab olema rahaline.
Taotlused koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile
kop@saaremaavald.ee hiljemalt 2. mail kella 16.30-ks.
Täpsem info (ka taotlusvormid) on saadaval valla kodulehel www.saaremaavald.
ee/kohaliku-omaalgatuse-programm. Infopäev toimub Saaremaa vallavalitsuse saalis
(Lossi tn 1) 11. aprillil kell 15, eelregistreerimine aadressil kop@saaremaavald.ee. Lisainfo: tel 45 255 031, veiko.viil@saaremaavald.ee või tel 45 20 573, helje@sasak.ee
(Helje Pent, SA Saare Arenduskeskus).
Veiko Viil
Saaremaa vallavalitsuse
arenduse peaspetsialist
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TEATED
Taotlusi Saaremaa valla lasteaedadesse 2018/2019. õppeaastaks võetakse
vastu 1.–15. aprillini. Kui taotlus
esitatakse pärast 15. aprilli, määratakse
lapsele koht lasteaeda, kus on vabu
kohti. Täpsem info: www.saaremaavald.
ee/lasteaiakoha-taotlemine.
Aste raamatukogu on 9.–17. aprillini
suletud, raamatukoguhoidja on puhkusel.
Kuressaare Gümnaasiumi spordiosakond ootab uueks õppeaastaks enda
hulka uut kolleegi – poiste kehalise
kasvatuse õpetajat (1,0 ametikohta,
tunnid põhikooli- ja gümnaasiumiastmes). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad saata
hiljemalt 9. aprilliks aadressile Kuressaare Gümnaasium, Nooruse 1, 93815
Kuressaare või digiallkirjastatult kool@
oesel.edu.ee. Täiendav info tel 50 56 094
või Toomas.Takkis@oesel.edu.ee.
Saaremaa Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumisel rendile kaks
bürooruumi pindalaga 14,3 m² ja 30m²
endise Salme vallamaja I korrusel
(Sõrve mnt 3, Salme alevik). Pakkumiste
esitamise tähtaeg 10. aprill. Täpsem info:
www.saaremaavald.ee/vallavara.
17. aprillil kell 18 toimub Kuressaare
avatud noortekeskuses Noortejaam
peatus lastevanematele. Teemad:
huvitegevuse rahastuse uued võimalused
(Marii Kõrgessaar), sotsiaalmeedia ja
internetiturvalisus (Priit Sepp) ja Noortejaama avatud tegevused (Anneli Meisterson).
Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku kirjaliku enampakkumise
Saaremaa vallas asuva 11 kinnisasja
müümiseks (sihtotstarve maatulundusmaa). Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 18. aprill. Täpsemat infot
saab maa-ameti kodulehelt
www.maaamet.ee ja Saaremaa valla
kodulehelt www.saaremaavald.ee.
Avatud menetlus kohanime Siia
sadam määramiseks Tirbi külas
asuva Kadaka kinnistu Lautri katastriüksusel asuvale paatide randumiskohale ja piirnevale merealale.
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise
tähtaeg on 12. aprill kell 16. Täpsem info
www.saaremaavald.ee.

Nasva alevikus Sadama tee 26a
detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine
Saaremaa Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/285 võeti
vastu ja suunati avalikule väljapanekule Sadama tee 26a katastriüksuse (katastritunnus 43301:001:0167) detailplaneering. Detailplaneeringu
eesmärk on ehitusõiguse määramine Sadama tee 26a maaüksusel
asuva elektrituuliku SIEMENS SWT-2,3-82 asendamiseks SIEMENS
SWT-4.0-120 elektrituulikuga, tehnovõrkude lahendamine ja keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.
Sadama tee 26a detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 23.04–6.05.2018. Detailplaneeringu materjalidega on
võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10,
Kuressaare) kabinetis 313 ja valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal võib esitada kirjalikult
arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Arvamused esitada
Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 9.05.2018 kell 16 Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.

Kordoni detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik väljapanek
Kordoni detailplaneering algatati Mustjala vallavolikogu 27.01.2017
otsusega nr 1. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises
Mustjala vallas) Merise külas ja hõlmab Kordoni katastriüksust
(katastriüksuse tunnus 48301:001:0106, pindala 2,9 ha, 100%
maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärk on
katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine elamumaaks ja
maatulundusmaaks, 1 elamule ja kuni 3 abihoonele hoonestusala ja
projekteerimistingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste
planeerimine, juurdepääsu lahendamine. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses ja seega on detailplaneering endise
Mustjala valla külade üldplaneeringut muutev.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 2 ja § 82 lõikele 4
teatame, et Merise küla Kordoni detailplaneeringu eskiisi avalik
väljapanek toimub ajavahemikul 9.04–9.05.2018. Detailplaneeringu
materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja
(Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 313 (kontaktisik Kätlin
Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 45 25 094) ja valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/planeerimine. Detailplaneeringu avalik arutelu
toimub 16.05.2018 kell 15 vallamaja II korruse väikeses saalis.

Paraniidi detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik väljapanek
Paraniidi detailplaneering algatati Orissaare vallavolikogu 23.03.2017
otsusega nr 149. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises
Orissaare vallas) Jaani külas ja hõlmab Paraniidi katastriüksust (katastriüksuse tunnus 55001:001:0106, pindala 3,25 ha, 100% maatulundusmaa
sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärk on ettepaneku tegemine
ehituskeeluvööndi vähendamiseks kuni 70 meetrini tavalisest veepiirist
planeeritava elamumaa hoonestusala ja juurdepääsutee ulatuses,
üksikelamu ja abihoonete ehitusõiguse ning hoonestusala ja lautrikoha
määramine, veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse lahendamine, juurdepääsutee ja liikumisvõimaluse määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Orissaare vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr
141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu muutmiseks, kuna planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatus 200 m merepiirist.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 2 ja § 82 lõikele 4 teatame, et Jaani küla Paraniidi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek
toimub ajavahemikul 9.04–9.05.2018. Detailplaneeringu materjalidega
on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10,
Kuressaare) III korruse ruumis nr 313 ja valla kodulehel www.saaremaavald.ee/planeerimine. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu toimub 17.05.2018 kell 15 vallamaja II korruse väikeses saalis.

Projekteerimistingimuste andmine avatud
menetlusena
Saaremaa vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 5.04–15.04.2018 on
avalikul väljapanekul:
• Unguma küla Kardoni detailplaneeringu alal ehitusõigust täpsustav
projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse püstitada
puhkemaja ja lammutada kaks kämpingut;
• Kuressaares Rohu tn 1 detailplaneeringu alal oleva Torni tn 16 ehitusõigust täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega nihutatakse
planeeringus olevat ehitusala lahendust;
• Laheküla Sidema tee detailplaneeringu alal olevate Sidema tee, Kuuse
tee, Kuuse põigu ja Pargi tee maaüksuse detailplaneeringu tehnovõrkude
lahendust täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu;
• Mändjala küla Vilbase detailplaneeringu alal olevate Vilbase, Saare,
Tamme ja Männipõllu maaüksuse arhitektuurinõudeid täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu.
Materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa valla kodulehel www.
saaremaavald.ee ja Saaremaa Vallavalitsuses aadressil Kuressaare,
Tallinna tn 10, tuba 104. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või vald@saaremaavald.ee.

Mändjala külas Vana-Värava detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/286 kehtestati Mändjala külas Vana-Värava detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on
ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ja
keskkonnatingimuste seadmine.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, Kuressaare, samuti valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine.

Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite ülevaade
Vallavalitsuse 20. märtsi istungil
otsustati:
• Anda välja määrused „Saaremaa valla
hankekord“ ja „Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord“.
• Nimetada Eesti ja Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni vallavalitsuse esindajaks Marili Niits.
• Eraldada eelarve reservfondist 7000
eurot MTÜ-le Saaremaa Võrkpall.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega.
• Korraldada hange „Kiire internetiühenduse ja raadiosidevõimekuse rajamine
Abruka saarele”.
• Kinnitada lihthanke „Saaremaa Spordikooli väikese saali rõdupiirete ja
evakuatsiooniväljapääsude ehitustööd“ tulemused ja tunnistada edukaks pakkuja OÜ Arens Ehitustööd
pakkumus.
• Kinnitada lihthanke „Saaremaa valla
teede ja tänavate tolmutõrje 2018. aastal“ tulemused ja tunnistada edukaks
Eesti Teed AS-i pakkumus.

• Sõlmida OÜ-ga Sõrlini Laadla kaupluse
tegevuse toetamise leping.
• Väljastada FIE-le Andrei Krikun taksoveoluba ja sõidukikaart.
• Sõlmida sihtfinantseerimise leping:
Saaremaa Valdade Spordiliiduga, MTÜga Karujärve Tervisespordi Keskus ja
MTÜ-ga Orissaare Sport.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
toetuse kasutamise aruanne.
• Anda Reta Puit OÜ-le üürile Roomassaare tee 2 plats nr 4.
• Lahendada Saaremaa valla korraldatud
jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.
• Anda nõusolek 17 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (vastavalt
Maa-ameti taotlusele).
• Muuta OÜ-ga Rootsi 7 sõlmitud üürilepingut.
• Toetada vallavolikogu eelnõudele tehtud kahte muudatusettepanekut.

Vallavolikogu 23. märtsi istungil
otsustati:

• Moodustada Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamiseks juhtgrupp.

• Toetada pilootprojekti „Ühistransport
jagamisteenusena“.

• Kinnitada riigihanke „Pärsama hooldekodu laienduse ehitustööd“ tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja
ÖSEL PROJEKT OÜ, KRTL OÜ ja Pro
Ehitus OÜ pakkumus.

• Muuta vallavolikogu 3.11.2017 otsuseid „Volikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine“, „Volikogu alaliste komisjonide koosseisude
kinnitamine“ ja „Volikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine, komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine“.

• Jätta rahuldamata kaks vaiet.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Sõlmida FIE-ga Andrus Sunduk
kauplusauto tegevuse toetamise leping.

• Anda nõusolek projektides „Coast4us“
ja „Future Energy Solutions Around the
Baltic Sea“ osalemiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks.

• Algatada Saare maakonna arengustrateegia (2019-2030) ning tervise- ja heaoluprofiili koostamine.
• Anda nõusolek projektiga „Kuressaare
linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine“ seotud rahalise kohustuse võtmiseks 2018-2019.
• Anda välja määrused „Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri“, „Saaremaa
valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud
ülesannete delegeerimine“, „Saaremaa
valla noortevolikogu põhimäärus“ ja
„Saaremaa valla 2018. aasta eelarve“.

Vallavalitsuse 27. märtsi istungil
otsustati:
• Anda välja määrus „Saaremaa valla
sotsiaalkomisjoni põhimäärus“.
• Anda luba korraldamiseks: kalessisõidud 1.06-31.08; Lions Klubi Kuressaare kevadlaat 12.05; EMLS 30. juubelilaulupäev 16.06; tantsukollektiivide
kontserdid „Neljapäevane labajalg“;
Saare maakonna 46. tantsupidu „Tuhande tunde saar“ 8.-9.06; suure reede ristikäik; Ösel Gin Fest 7.06; Coolbet Suvevolle 2018 etapid; Eesti noorte
rannavolle karikavõistluse IV etapp 13.15.07; Saaremaa rannavolle meistrivõistlused 27.-28.07.
• Korraldada hanked „Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd”, „Orissaare
lasteaia rekonstrueerimine”, „Kuressaare Pargi Lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus” ja
„Hooldekodu „Saaremaa Valss“ projekteerimis- ja ehitustööd”.
• Sõlmida hankeleping ühispakkujaga AS
Merko Infra ja AS Merko Ehitus Ees-

ti (linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd) ja OÜ-ga Esprii
(linnakeskuse avaliku ruumi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus).
• Kinnitada lihthanke „Purustatud kruusa tootmine Metsküla karjääris“ tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Level pakkumus.
• Omandada Mustjala küla Uuetoa kinnistu jagamisel Alevi tänav L4 katastriüksusest moodustatav kinnistu.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Määrata korteriühistu üldkoosolekule esindaja.
• Seada hooldus.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Nasva alevikus Sadama tee
26a detailplaneering.
• Kehtestada Mändjala küla Vana-Värava
detailplaneering.
• Sõlmida SA-ga Lääne-Saare Kultuurivara sihtfinantseerimiseleping Aste klubihoone renoveerimiseks ja inventari
soetamiseks.
• Nimetada OÜ Saaremaa Prügila nõukogu liikmete kandidaadid.
• Lõpetada Rannakülas Kraavi maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
• Täita liikluskomisjoni ettepanekud (Tallinna tn liikluskorraldus).
• Pikendada Tori tn 4 maa-ala üürilepingut.

Vallavalitsuse 3. aprilli istungil
otsustati:
• Sõlmida leping SA-ga Saare Arenduskeskus.

• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Seada sundvaldus OÜ Orissaare Soojus kasuks.
• Korraldada lihthange „Laimjala rahvamaja renoveerimine“.
• Kinnitada riigihanke „Saaremaa valla kohalike teede hööveldamine 2018.
aastal“ tulemused ja tunnistada edukaks AS Eesti Teed pakkumus.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile määruste „Saaremaa Spordikooli põhimäärus“ ja „Määruste kehtetuks tunnistamine“ eelnõud.
• Anda luba Ivo Linna ja Antti Kammiste
kontserdi korraldamiseks 26.05 Kungla sadamas.
• Sõlmida toetusleping Saaremaa Saarte
Mängude Assotsiatsiooniga.
• Eraldada eelarve reservfondist 5000
eurot MTÜ-le Saaremaa Võrkpall.
• Toetada puudega lastele rehabilitatsiooniteenuse osutamist (ujumine).
• Sõlmida leping OÜ-ga Zukker Disain.
• Osaliselt rahuldada vaie (hoolduse lõpetamine).
• Seada hooldus.
• Muuta kahe maakonnaliini sõiduplaani.
• Määrata korteriühistu üldkoosolekule esindaja.
• Väljastada sõidukikaart OÜ-le Osilia
Takso.
Dokumentidega saab lähemalt
tutvuda Saaremaa vallavalitsuse
dokumendiregistris
http://delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald/

Saaremaa Teataja

Katrin Reinhold: keskkonda ei
saa enda järgi ümber kujundada
Nüüd, kevade hakul tuletab vallavalitsuse haljastuse peaspetsialist Katrin Reinhold meelde lihtsaid tõdesid,
mis puudutavad meie elukeskkonda.

T

alvest ärganuna asuvad
inimesed innukalt oma
õuesid korrastama ja
nende toimetamiste juures ei puudu tihti ka saag. Aga just
saagimisega, eriti suurte puude
lõikamisega kiputakse Reinholdi
sõnul liiale minema. “Puid ja põõsaid ei pea lõikama vaid lõikamise ja kevade pärast,” manitseb ta.
Miks siis ikkagi kipuvad inimesed puudele saega kallale?
Katrin Reinhold peab selle põhjuseks, et inimesed on võõrdunud rohekeskkonnas elamisest
ja pelgavad rohelust, liiati poetavad puud ja põõsad lehti, õisi ja
vilju ehk siis inimeste meelest
prahti. “Kõik peaks justkui olema puhas ja steriilne, aga seejuures oleme unustanud, et me tuleme loodusest ja vajame seda.”

Kõige rohkem kärpimisi talub
pärn, aga vahtraga on seda praktiliselt võimatu teha, hoiatab ta.
Hoolduslõikuseks on luba vaja

Pea nõu asjatundjaga

Teine põhjus puude, eeskätt vanade puude kallale minna on inimeste selgitust mööda see, et
puud varjavad valgust või siis
kardetakse, et nad võivad murduda ja hoonetele või muule varale peale kukkuda. Selliste hirmude puhul on Katrini sõnul kõige õigem kutsuda asjatundja, näiteks arborist olukorda hindama.
Kui aga mõni peab arboristi
teenust liiga kalliks, siis võib puu
oskamatu saagimine hoopis kallimaks minna. “On olnud juhuseid, kui oskamatu saagija tõttu
on purunenud klaase, majade
fassaade ja kukkunud oksi autode peale,” ütleb Reinhold.
Samuti on oskamatu lõikamise tagajärjeks see, et järgmiseks
aastaks tekitab sama puu veel
rohkem oksi ja lehti ning varjab
veel rohkem valgust.
Valguse varjamise kohta ütleb Reinhold aga, et puud ju loovad ka eraldatuse, sulgevad ebasobivaid vaateid. “Kui võtta kasvõi kortermajade hoovidest veel

VAHEL TULEB KAHJUKS KA LOOBUDA: Katrin Reinhold esmaspäeval Kuressaare pargis lumeraskuse all murdunud põldvahtrat üle vaatamas.
MARJU SAAR

viimasedki sinna jäänud puud
maha, siis mida me näeme? Pahatihti seda, mida naaber hommikuks sööb!”
Unustada ei tohiks sedagi, et
puud on lindude ja paljude teiste eluvormide elupaik. “Puuvõrade seisukorda on muidugi vaja
jälgida, lasta eemaldada murdumisohtlikud ja kuivanud ning
risti võra sisemusse kasvavad oksad, tehes õigeid oksalõikeid könte jätmata ja oksakraed kahjustamata,” selgitab Reinhold. “Loomuomase kasvukujuga puuvõra
kaunistab vaadet, kuid oskamatult köndistatud puu rikub vaadet seitse kuud aastas.”
Inimestel, keda puud häirivad
või hirmutavad, soovitab haljastuse peaspetsialist valida endale

elupaigaks koht, kus puid ei ole.
“Ennast tuleb keskkonna järgi
kujundada, mitte hakata keskkonda enda järgi ümber seadma.”
Kes oma aeda suuri puid ei
soovi, võiks valida väiksema puu
või hakata seda juba noorena kujundama. “Nudipuu on üks selline klassikaline väike puu, mida
hakataksegi kujundama umbes 5
cm jämeduste okste ajal ning järjest õigeid lõikusvõtteid kasutades
on võimalik seda puud mitusada
aastat sellises mõõdus hoida. Aga
kui puu on juba suur, siis teda
enam väikeseks teha ei saa. See
tähendaks puu jaoks hääbumist.
On liike, kes seda mõningase aja
jooksul veidi kauem taluvad, aga
mõnele liigile ei sobi see absoluutselt,” selgitab Katrin Reinhold.

Omatahtsi saega puu kallale
minna ei tohigi. Kuressaare linna territooriumil kehtib kuni uue
raiekorra koostamiseni Kuressaare linnavolikogu 23.10.2014
määrus nr 29 “Raieloa andmise
kord”, mis sätestab ka puude
hoolduslõikuseks kirjaliku loa
taotlemise nõude.
Koostamisel olev Saaremaa
valla raieloa väljastamise kord
seab sarnased nõuded ka alevike territooriumil.
“Muidugi ei ole eesmärk hakata kõikide puittaimede lõikust
ja raiet keelama, pigem on soov
olla kohal nõuandega, et vältida
ja ennetada vigu ning väärtusliku
kõrghaljastuse rikkumist,” ütleb
Katrin Reinhold, kes enne Saaremaa vallavalitsust töötas 9,5 aastat Kuressaare linnavalitsuses heakorra ja haljastuse spetsialistina.
Maastikuehitaja eriala Räpina aianduskoolis lõpetas Katrin
kümmekond aastat tagasi, pärast
seda, kui oli eelnevalt mitmeid
ameteid pidanud. “Minu vanavanaisa oli Tsooru mõisniku metsavaht ja mu kolmel tädil oli Räpina aianduskooli haridus, nii et
Räpina kooli mõte tiksus mul alateadvuses kogu aeg, aga sinna
kooli jõudsin alles siis, kui mu
lapsed olid juba üsna suured,”
räägib valla haljastuse peaspetsialist, kel praegu on käsil kvalifikatsiooni tõstmine Luua metsanduskoolis meister-arboristi,
puittaimede hindaja erialal.
Nõuandeid, kuidas pügada
muru, mida järgida püsilillepeenra rajamisel ja muu haljastusega seonduva kohta annab
Katrin Reinhold järgmistes Saaremaa Teataja numbrites.
Merike Pitk

Tulemas on noorte solistide konkurss Kevadümin

L

auluvõistlusi väiksematele ja suurematele lastele on Saaremaal korraldatud juba
paar aastakümmet.
Esimest korda toimub
aga konkurss, mis varasematega võrreldes on uudne mitte ainult oma nime, vaid
ka sisu poolest. Varasema ülesaaremaalise Laululinnu asemel
korraldatav Kevadümin hõlmab
ka vanemaid koolinoori, mis annab võrdse väljundi kõikidele vanusegruppidele.
Aprillikuu jooksul toimuvad
üle Saaremaa piirkonniti eelvoo-

rud, kus osalevad noored
solistid, kes on eelnevalt oma lasteaia,
kooli, muusika- või
huvikooli võistlusel
parimaks tunnistatud. Eelvoorude tulemuste põhjal pääsevad kuue vanuserühma
parimad, vanuses 3–19 aastat,
žürii otsusega lõppvooru, konkursile Kevadümin.
Lõppvoorus hindab soliste
viieliikmeline professionaalne
žürii, kes annab välja igas vanuserühmas kolm auhinnalist kohta ja tunnustab eripreemiatega.
Samuti selguvad ERR-i saatesse

“Laulukarussell” pääsejad (vanuserühmade 3–7, 8–10 ja 11–13 võitjad). Noored lauljad saavad soovi korral esitada oma laulu saateansambliga, mis on noorele artistile kindlasti huvitav kogemus.

Lõppvoor KEVADÜMIN 19.
mail Kuressaare kultuurikeskuses, korraldaja Kuressaare Kultuurivara.

Eelvoorud piirkonniti:

• kell 12 – 3–4-aastaste ja 5–7-aastaste finaalkontsert
• kell 15 – 8–10-aastaste ja 11–13aastaste finaalkontsert
• kell 18 – 14–16-aastaste ja 17–19aastaste finaalkontsert

• Ida-Saaremaa Laulumaias 14.
aprillil Laimjala rahvamajas
• Kuressaare Laululind 14. aprillil Saaremaa ühisgümnaasiumis
• Kesk-Saaremaa Viisivakk 15.
aprillil Pärsama rahvamajas
• Lääne-Saaremaa Rannalapse
Laulud 28. aprillil Mustjala rahvamajas

Avalikud konkursid-kontserdid:

Kõik on oodatud kuulama ja
omadele kaasa elama!
Ester Soe,
konkursi Kevadümin korraldaja

KODANIK KÜSIB: Miks on vallalehes ka kommertsreklaami?
Vastab meedia peaspetsialist
Kristiina Maripuu:
Vastavalt lepingule on töövõtjal ehk Saarte Häält välja andval
Raadio Kadi OÜ-l õigus panna

vallalehe neljandale leheküljele
kommertsreklaami, kuid mitte
rohkem kui 50% lehekülje mahust. Selline võimalus oli antud
hanketingimustega ja reklaami

müügist saadav tulu läheb Raadio Kadi OÜ-le. Samasugune lepingupunkt oli varasematel aastatel ka linnalehe lepingus. Nii
ongi vallalehe neljanda külje alu-

mine pool täidetud tasulise reklaamiga ja ülemisel poolel on vallavalitsuse, hallatavate asutuste
ja avalikes huvides tegutsevate
koostööpartnerite tasuta reklaam.
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SAAREMAA
KANDID
Kuidas lapsed Kevadüminaks
valmistuvad?
Helen Aasmaa,
Valjala põhikooli muusikaõpetaja
Tiina Oks,
Leisi keskkooli muusikaõpetaja

L

aste lauluvõistlused on ajast aega
olnud väga populaarsed, juba siis,
kui toimusid esimesed, mille algataja oli Lea Kuldsepp – saal oli alati paksult positiivsust täis, kõik toetasid, lohutasid, rõõmustasid koos – siis oli kõik uus
ning põnev. Kõik lauljad said tunnustuse
osaliseks ja olid õnnelikud.
Heal lapsel on ikka palju nimesid, küll
on olnud Laululind, siis Laulukarussell.
Nüüd esimest korda on Saaremaal noorte
solistide konkursi nimeks Kevadümin 2018
ja tore on see, et jälle saavad esineda kõik
vanuserühmad, väikestest kuni koolilõpetajateni välja (3–19-a).
Meie eelvoor kannab nime Viisivakk ja
see toimub pühapäeval, 15. aprillil Pärsama
kultuurimajas. Meie konkurss on mõeldud
Kaarma, Valjala, Pihtla ja Leisi piirkonna tublidele lauljatele. Pärsamal on kõigile alati esineda meeldinud – soe vastuvõtt ja mõnus lastepärane kostüümis teadustaja Aina oskab
esinemiseelseid pingeid hästi maandada.
Laulu valimine ja selle sobimine õpilasele on päris keeruline ülesanne, tahaksime ju
leida just selle laulja häälele ja iseloomule
sobilikku laulu, mis ka talle endale meeldib.
Sel aastal on ettevalmistusi seganud
väga pikk haigusteperiood, lastel on olnud
köha ja hääl ära, mis on veel pärast haigustki kaua õppimist seganud. Kuid harjutamised käivad ja anname koos endast parima,
et õpilastel oleks kindel tunne ja hea meel
kordaläinud esitusest.
Hoiame oma väikeste solistidega Eestimaa laulutraditsiooni ja tunneme rõõmu,
et nii paljudele lastele meeldib väga laulda.

Karin Pulk,
Lümanda ja Salme
põhikooli muusikaõpetaja

L

ümanda Laululind toimub sel aastal 21. korda. Nagu ikka osalevad
lauljad nii lasteaiast kui ka koolist.
Eelvoor koolilastele toimus 4. aprillil Lümanda põhikoolis. Siiani on lauljaid
jätkunud ja aktiivsemad on olnud ikka tüdrukud. Kahjuks jääb aina vähemaks vanemaid lauljaid (5.–9. klass). Läbi aastate on
lõppkontserdile jõudnud keskmiselt 30 lauljat. Noorim on olnud 3-aastane ja vanim
14-aastane.
Traditsiooni on elus hoitud ikka tänu
koostööle ja meeskonnatööle. Peale tublide laste ja lastevanemate tahan tänada lauluõpetaja Ülle Reinsood, kes lapsed juba
lasteaias laulupisikuga nakatab, kultuurijuht Ulvi Põldu, kes on alati andnud maksimumi lõppkontserdi korraldamisel, kooli huvijuhti Reet Lahte, kes igati toetab ja
aitab läbi viia eelvoorud koolis. Aitäh Lümanda lasteaiale ja põhikoolile ning ka
headele sponsoritele.
Salme Laululind toimub sel aastal 13. aprillil Salme rahvamajas ja juba 25 korda! Traditsioonile pani aluse Aili Nuum, kes võtab
siiani aktiivselt osa oma kohaloleku ja toetusega nii eelvoorudest kui ka kontsertidest.
Lõppkontserdile on lasteaiast ja koolist
kokku jõudnud keskmiselt 30–35 last. Osalemise rekord kuulub tüdrukutest Hedy
Läetsale (14 korda), kes on olnud ka noorim osaleja, ja poistest Matis Prostangile
(tänavu 10. kord).
Kooli eelvoorude läbiviimisel on suureks abiks ja toeks huvijuht Mariliis Oder
oma meeskonnaga. Salme Laululind on aga
nii vanaks saanud tänu tublile kultuurijuhile Maire Sillaveele, kes oskuslikult "kõik
rattad tööle paneb".
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Piletid müügil teatri kassas (E, T kl 16–18, K, N, R kl 11–14)
ja Piletimaailma müügipunktides. www.klteater.ee
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APRILL 18:00

15.

APRILL 15:00

KIHELKONNA RAHVAMAJAS

R, 6.04

kl 18.00 Moonika Siimets

R, 6.04

kl 20.15 I. Spungin, T. Arus "ENAM KUI ELU"

"SELTSIMEES LAPS"

Dokumentaal 1 t 13 min

Draama

T, 10.04

kl 14.00 Jaanis Valk

Väärikate kinoseanss:
"AHTO. UNISTUSTE JAHT"

Dokumentaal 1 t 34 min

R, 13.04

kl 18.00 Markus Imhoof

Kestliku elustiili festival:
"ROHKEM KUI MESI"

Dokumentaal 1 t 30 min

T, 17.04

kl 18.00 Lauri Lagle

"PORTUGAL"

Draama

1 t 50 min

K, 25.04

kl 19.00 Wes Anderson

"KOERTE SAAR"

Nukuﬁlm

1 t 41 min

N, 26.04

kl 19.00 Lauri Lagle

"PORTUGAL"

Draama

1 t 50 min

1 t 39 min

KURESSAARE KULTUURIKESKUSES

Johan Randvere klaver
Marten Altrovklarnet

MAHLAKUU PÄEVAKESKUSES

EDOARDO NARBONA, DIRIGENT
LIIS LULLA-KNAPE, FLÖÖT
KAVAS
E. MÄGI
, W. OSTIJN,
A. SALIERI, F. MENDELSSOHN

Piletid 8/6 € müügil kultuurikeskuse kassas ja
Piletilevis

PILET 6 / 4 €

5. aprillil kell 13 juhataja ümarlaud.
6. aprillil kl 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.
11. aprillil kell 14 lauluvõistlus "Eesti heliloojad ja nende muusika. Merelaulud". Korraldab Elja Parbus.
12. aprillil kell 14 nutikoolitus "Muna õpetab kana". Võta kaasa oma isiklik
nutitelefon ja/või tahvelarvuti.
13. aprillil kell 13 filmipärastlõuna. Hillar Lipp näitab filmi loodusretkedest.

PÄÄSMED MÜÜGIL
,
KURESSAARE KULTUURIKESKUSE KASSAS
JA TUND ENNE ALGUST KOHAPEAL

37.KURESSAARE LINNAJOOKS
5. mail kell 13.00

TERVISENÄDAL:
08. aprillil kell 12.00
RATTAMATK NASVA KEVAD
Start Kuressaare staadioni juurest
14. aprillil
KURESSAARE SÜDAMEKÕND
täpsem toimumisinfo kodulehelt
30. aprillil kell 18.00
JÜRIÖÖ TEATEJOOKS
(4-liikmelised võistkonnad)
Supluse pst.

distantsid 10 km ja 5 km
lastejooksud
REGISTREERIMINE ON ALANUD!

16. aprillil kell 13 räägime abivahenditest ja riiklikust abivahendite soodustuse süsteemist. Nõuandeid jagab Ligita Haavik.
17. aprillil kell 13 Reio Vilipuu räägib kroonilisest venoossest puudulikkusest,
lümfihaigustest ja kompressioonravist; toimub tugisukkade esitlus.
18. aprillil kell 13 räägime veel kord dementsusest ja teeme dementsuse
teste. Nõuandeid jagab dr Saima Tišler.
19. aprillil kell 13 eakate aktiviseerimine seltskonnatantsude ja -mängude
kaudu. Esinevad Aili Salong ja Taritu memme-taadi lauluklubi.
20. aprillil kell 13.30 "Muusika on terviseks!". Laulame koos Mariniga tuntud
laule.
23. aprillil kell 13 esineb väärikate kollektiiv Ehaviir Orissaarest.
26. aprillil kell 14 räägime meeste tervisest. Külas on dr Andres Sarjas.
Aprillis esitlevad päevakeskuses oma kunstitöid
Aili Jungi kunstiringi liikmed.

Kuressaare Autoteenindus

www.saaremaaspordikool.ee/kuressaare-linnajooks/

www.saaremaaspordikool.ee

TAASTUSRAVI KABINET
TALLINNA TÄNAV 23 II KORRUSEL

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

Hea Kuressaare ja Aste elanik!
LIITU TEETORMAJA
TASUTA TELEVISIOONIGA
ning säästa sadu eurosid aastas!
Nutikas TT pakett sisaldab ka HD kanaleid ja YouTube’i.
Vaata, millal ise soovid! Lisaks ÜLIKIIRE INTERNET
ja lauatelefoni võimalus.
Ja nüüd saab Teetormaja televisiooni tellida ka eramajja!

Info ja reg tel 5568 4610
www.valuvabaelu.ee

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

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

OLED OODATUD
peanaha- ja juukseuuringule
6. detsember kella 12.30-18.00
7. detsember kella 10:00-17:00

KURESSAARE YA APTEEGIS
Vajalik eelnev registreerimine
tel 5886 3618
Uuring maksab 5 €

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

