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UUENDUSTE LÄVEL: Rekonstrueeritav ala algab
Tallinna ja Torni tänava ristmikust ja lõpeb Lossi ja Pargi tänava ristmikuga. Ala sisse jäävad ka
keskväljak, raekojatagune ja turuplats.
MARGUS MULD

Anna oma
panus valla
arengukavasse
Hea Saaremaa valla elanik!
Alanud on Saaremaa valla arengukava
koostamine aastateks 2019–2030. Käesoleva ideekorjega palume Teil anda oma panus valla arengu kavandamisse.
Mis on Saaremaa vallas hästi? Palun nimetage kuni viis kõige olulisemat teemat
või märksõna.
Palun nimetage kuni viis kõige olulisemat lahendamist vajavat probleemi, millele
peaks Saaremaa vallas tähelepanu pöörama, alustades Teie jaoks kõige tähtsamast.
Millised on Teie arvates võimalused
nende probleemide lahendamiseks?
Milline võiks olla Saaremaa vald aastal
2030? Palun nimetage kuni viis kõige olulisemat tunnust või märksõna.
Kuidas (milliseid arengusuundi järgides) selleni jõuda?
Palun pange kirja üks “hull” idee, kuidas elu Saaremaa vallas paremaks muuta.
Kirjalikku tagasisidet ootame hiljemalt
30. aprilliks Saaremaa vallavalitsusse (Lossi 1, 93819 Kuressaare). Küsimustele saab
vastata ka valla kodulehel www.saaremaavald.ee.
Ette tänades
Madis Kallas,
Saaremaa vallavanem

Algavad kesklinna
ehitustööd

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööde leping sai märtsi lõpus sõlmitud ja peagi
alustavad AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti kesklinna laiaulatuslikku rekonstrueerimist.

A

S-i Merko Infra projektijuht Leo
Rahu ütles, et tuleval nädalal alustatakse turul oleva laohoone lammutamist ja seejärel algavad turuplatsil juba suuremad ehitustööd. “Turuplats
vabastatakse maikuus ja pärast platsi üleskaevamist ehitame kommunikatsioonid. Mai
keskpaigas on plaanis lammutada raekojatagune WC ja alustada ka seal ehitamisega,”
rääkis Rahu, märkides, et turul ja raekoja taga
toimuv ehitustegevus tavakodanike liiklemist kuigi palju ei sega.
Abivallavanem Mart Mäeker selgitas, et
seoses turul toimuvate töödega saavad suveniirimüüjad tegutseda turuhoones ja selle
ees ning aiasaadustega kauplejate müügiletid saab üles panna kultuurikeskuse ja Ferrumi vahelisele alale.
Ehitustööd, mis eeldavad liikluse ümbersuunamist, algavad Torni tänava ristmikul.
Mäekeri sõnul suletakse ristmik liikluseks

4. mai
kell 17

vastavalt sellele, millal algavad kanalisatsiooni ja soojatorustiku ehitusega seotud tööd,
mida teevad AS Kuressaare Veevärk ja AS Kuressaare Soojus.
“Pärast torustike ehitamist saab Torni
ristmikul alustada lepinguliste töödega, kõigi eelduste kohaselt juuni keskpaigas,” ütles
Rahu. “Tööfront on suvisel ajal Torni tänava
ristmikust Lossi tänava alguseni, kuid kohvikualasid me poole augustini ei puuduta.
Paratamatult peab kesklinnas sel perioodil
taluma rohkem müra, kuid tolmu vähendamiseks saab teekatet vajadusel niisutada.”
Ehitusperioodil on kesklinn mootorsõidukitele suletud, liiklus korraldatakse ümber ja
vastavad skeemid on praegu kooskõlastamisel. Ehitustööde kohta annavad teavet paigaldatavad infotahvlid.
Leo Rahu sõnul on siinne objekt ehitaja
jaoks mitmetahuline, võimaldades teha väga
mitmekülgseid töid, alustades elektrist ja si-

AVAME UUE
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KAHURIPAUGU SAATEL

dest, lõpetades erinevat liiki tänavakatete ja
ornamentikaga. “Meil on keskväljakute ehitamisega nüüd juba teine kogemus, kohe oleme lõpetamas keskväljakut Tõrvas.”
Kuressaare kesklinnas peavad põhilised
tööd olema tehtud järgmise aasta 1. juuniks,
lõpptähtaeg on tuleva aasta septembris. “Pärast 2019. aasta juunit tegeletakse veel näiteks haljastusega, aga need tööd ei sega enam
inimeste liikumist. Laias laastus on plaan, et
järgmise aasta juuniks on tööd sisuliselt valmis,” rääkis Rahu.
Kogu ehitusperioodil toimub igal teisipäeval töökoosolek, kuhu on lisaks vallavalitsuse ja ehitaja esindajatele kaasatud ka nn kolmas osapool, keda ehitustööd parasjagu puudutavad. “Näiteks sel nädalal osalesid koosolekul Kuressaare tänavafestivali korraldajad. Kellel on mingi mure, saab samuti kohale tulla,” julgustas Leo Rahu.
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Huvihariduse ja
-tegevuse jaoks
saab lisatoetust

S

aaremaa vallavalitsus kuulutas välja konkursi 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse jagamiseks. Projektikonkursile on oodatud 7–19-aastastele lastele ja
noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid. Toetust saavad taotleda haridus- ja noorsootöö valdkonnas tegutsevad juriidilised isikud, mittetulundusühendused, füüsilisest
isikust ettevõtjad ja Saaremaa vallavalitsuse hallatavad asutused tingimusel, et tegevus toimub 2018. aastal Saaremaa valla
territooriumil ning on mõeldud valla lastele ja noortele. Taotlemise tähtaeg on 7.
mai. Täpsem info www.saaremaavald.ee/
et/haridus-ja-noorsootoo.

Stipendium
rahvakultuurikollektiivide
juhendajatele
Avatud on Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumivoor,
mille raames saavad kollektiivid oma juhendajatele stipendiumi taotleda. Stipendiumifondi suurus on 8500 eurot. Kandidaate stipendiumile võivad esitada linnas
tegutsevad täiskasvanute rahvakultuurikollektiivid. Taotlemise tähtaeg on 27. aprill. Lisainfo: Heli Jalakas, tel 45 25 076, heli.
jalakas@saaremaavald.ee ja www.saaremaavald.ee/et/sport-ja-kultuur.

Taotleda saab
projektitoetust
2018. aastal arvestatakse valla eelarvest
projektitoetuse taotlemisel ühinenud omavalitsuste seniseid toetussummasid. 26. aprillini saab toetust taotleda Kuressaarega
seotud projektidele, 15. maini Orissaare
projektidele ja Mustjala piirkonna tähtaeg
on 1. septembril. Jooksvalt saab taotlusi esitada Lääne-Saare, Pöide, Pihtla ja Leisi piirkonna projektidele. Täpsem info www.saaremaavald.ee.
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Pakendeid tasub eraldi koguda

TEATED
5. mail on üle-eestiline “Teeme ära”
talgupäev Saare maakonnas on
registreeritud ligi 170 talgut.
Tänavu on tehtud üleskutse muuta
elukeskkonda rõõmsamaks, kasutades
selleks oma kodukihelkonna värve.
Käimas on ka postkastitalgud ja selleks,
et tasuta grupipostkast jõuaks talgupäevaks kohale, anna oma soovist märku
hiljemalt 23. aprilliks. Vt lähemalt
talguveebist www.teemeara.ee.

P

Prügikoristustalgutele paneb õla alla
Saaremaa vallavalitsus. Talgute korras
avalikelt aladelt koristatud prügi vastuvõtutasu Maasi või Kudjape jäätmejaamas
tasub vallavalitsus. Selleks palume
eelnevalt vallavalitsusele aadressil vald@
saaremaavald.ee teada anda talgute
toimumisaeg, koht ja vastutav isik.

Kihelkonna teenuskeskus asub uuel
aadressil: Lümanda mnt 1.
21. aprillil toimub koerte ja kasside
marutaudivastane vaktsineerimine
Lümanda piirkonnas, 5. mail Eikla
piirkonnas ning 19. mail Upa ja Nasva
piirkonnas. Täpsem info tel 56 217 760
(Gaili Tiitma) ja www.saaremaavald.ee.
Salme SVK OÜ võtab suvehooajaks
(mai-september) Salme piirkonda
tööle muruniitja. Töö murutraktoriga
Grasshopper ja trimmerdamine. Info tel
51 41 127, Kaupo Sirel.
20. aprillil kl 19 Kuressaare kultuurikeskuses Kadride 50. sünnipäeva
kontsert “Koos on hea!”. Esinevad
Kadrid, Kadaka Mari, SÜG-i neidude
rühm, Piret, SÜG-i 1.b klassi rühm ja
Tõmba, Jüri. Tasuta.
21. aprillil kl 18 Kuressaare kultuurikeskuses Saaremaa meeskoori SÜM
45. aastapäeva kontsert. Dirigendid
Ester Soe ja Mari Ausmees, kontsertmeister Katre Roolaht, hääleseadja Olari
Viikholm, kaastegev Merilyn Sepp.
Tasuta.

akendijäätmete eraldi kogumine on mõistlik, sest
tarbijana oleme poes pakendatud kaupa ostes
käitluskulud juba tasunud ja kui
anname pakendijäätmed ära
koos muu prügiga, maksame
nende veo ja käitlemise eest topelt. Liigiti kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse
eesmärgiga toota uusi tooteid,
nagu munareste, erinevaid ehitusmaterjale, kilekotte, õuemööblit ja loomulikult ka uusi
klaaspakendeid.
Pakendijäätmete hulka kuuluvad kõikvõimalikud plastkarbid, kilekotid, pakkekile, pappkastid, paberkotid, klaaspudelid,
klaasist ja metallist purgid, pudelite ja purkide kaaned ja korgid, plekktopsid, tetrapakendid,
kosmeetikatoodete pakendid,
tühjad värvipurgid ja pappkasti
täitematerjalina kasutatud vahtplast. Kui kõik need pakendijäätmed prügikastist välja võtta ja
eraldi kotti panna, jääb tavaprügi kasti tõenäoliselt päris vähe
jäätmeid. Seega on pakendeid
eraldi kogudes võimalik oma
prügi mahtu ja kulusid oluliselt
vähendada. Vanapaber, ühekordsed nõud, vanad riided, lehtklaas
ja plastikust mänguasjad ei ole
pakendid ja neid pakendikonteinerisse panna ei või.
Pakendeid võib vajadusel loputada, kuid pesema neid ei pea.
Tähtis on, et pakend oleks tühi
ja ei määriks ära teisi pakendeid.
Kui pakend on väga määrdunud
ja seda pole võimalik tühjendada või loputada, siis tuleks see pi-

saab kasutada ka väiksemaid
konteinereid.
Ümberkorraldused vallas

gem panna tavalisse prügikasti.
Kui võimalik, tuleks pakendid
kokku suruda või panna üksteise sisse, et nad võtaksid kotis ja
konteineris vähem ruumi. Kui
pakend koosneb mitmest materjalist, näiteks pappkarbil on ümber kile, siis võiks need võimalusel üksteisest eraldada, et materjalide taaskasutamine oleks lihtsam.
Avalik pakendipunkt on
kasutamiseks kõigile

Avalikke pakendipunkte peavad
tootjavastutusorganisatsioonid:
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) ja
OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR).
Enamasti on pakendipunktis
kaks või kolm eraldi konteinerit ja konteineril kleeps infoga,
milliste pakendite kogumiseks
see mõeldud on ning millisele
organisatsioonile see konteiner
kuulub. Segapakendikonteinerisse (kollast värvi) võib panna
kõiki eelnimetatud pakendijäätmeid, ka siis, kui kõrval olevad
klaaspakendi ja papp-pakendi
konteinerid on täis. Papp-pa-

kendi konteinerisse (sinist värvi) käivad ainult papist ja paberist pakendid. Klaaspakendikonteinerisse (rohelist värvi)
võib panna nii värvilisest kui ka
värvitust klaasist pudeleid ja
purke, võimalusel tuleks aga eemaldada plastist või metallist
korgid ja kaaned. Avalikku pakendipunkti võivad oma pakendeid tuua kõik inimesed olenemata elukohast ja ka siis, kui pakendipunkt asub kortermajade
vahel, kaupluse kõrval või mujal eramaal.
Tasuline mugavusteenus

Kui avalik pakendipunkt tundub
olevat liiga kaugel ja sinna pakendite viimine tülikas, on endises Lääne-Saare vallas ja Kuressaare linnas võimalik kasutada
tasulist, kuid siiski tavaprügist
märgatavalt odavamat teenust
pakendijäätmete äraandmiseks
oma kodu juures. Seda lisateenust tuleks huvi korral küsida
oma piirkonna prügivedajalt.
Kuni 150-liitrise pakendikoti äraveoteenuse hind jääb alla 1 euro,
1100-liitrise konteineri tühjendus
maksab alla 6 euro. Soovi korral

Seoses uue valla tekkega korraldatakse hiljemalt selle aasta lõpuks olemasolevad pakendipunktid mõnevõrra ümber ja rajatakse uusi pakendipunkte. Kavas on jätta ühte pakendipunkti
vaid ühe organisatsiooni konteinerid. Seetõttu viiakse eelnevalt
teise organisatsiooni konteiner
eest ära ja lühiajaliselt võib pakendipunktis olla vähem konteinereid. Palume inimestelt mõistvat suhtumist, sest eesmärk on
ju praegust olukorda parandada.
Kui konteinerid pakendipunktis
on ületäitunud, siis saame paluda vastutaval organisatsioonil
konteinerid võimalikult ruttu
tühjendada. Ületäitunud konteineritest võib organisatsiooni ka
ise teavitada. Pakendiorganisatsioonidel on kohustus tühjendada pakendikonteinereid piisavalt
sagedasti, et ületäitumist ei tekiks ja inimestel oleks igal ajal
võimalik konteinerisse pakendeid panna.
Pakendipunktide asukohad

Saaremaa valla avalike pakendipunktide asukohad on leitavad
veebikaardilt, mis asub aadressil
www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus. Pakendipunktide asukohtade kohta saab infot ka teenuskeskustest ja vallavalitsusest.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Saaremaa korteriühistute ümarlaud
toimub 26. aprillil kell 18 vallavalitsuse saalis (Tallinna tn 10). Päevakorras
on elektriohutuse küsimused kortermajas, lektor on ekspert Madis Pulk
(Inspecta Estonia OÜ). Osalemine EKÜL-i
liikmetele tasuta, mitteliikmetele 10
eurot.

Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.2016 otsusega nr 1-3/16/54 algatati
Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu menetlus. Planeeringu
eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete
ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja
liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning
keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on
arvestatud ca 2,5 ha. Vastavalt Lümanda valla üldplaneeringule
(edaspidi üldplaneering) jääb planeeringuala osaliselt Läänemere
ehituskeeluvööndisse. Kuna ranna ehituskeeluvööndis on ehitiste ja
rajatiste ehitamine keelatud, tehakse planeeringuga ettepanek
vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on
Kapa-Koovi detailplaneering üldplaneeringut muutev.

Kapa-Koovi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 7.05–3.06.2018. Detailplaneeringu materjalidega on
võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/et/
detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ajal võib esitada
arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa vallavalitsuse nimele paberkandjal
või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 5.06.2018 kell 16
Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, Kuressaare (II korruse väikeses
saalis).

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
10. aprillil otsustati
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu
istungile järgmise määruse eelnõud:
“Papissaare–Vilsandi laevaliini sõidupiletihindade kehtestamine”, “Roomassaare–Abruka laevaliini sõidupiletihindade kehtestamine”, “Huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse maksmise kord
väikese sissetulekuga peredele”, “Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise
kord”, “Kohanime määramise kord”,
“Pädevuse delegeerimine”, “Saare
maakonnas omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmise
delegeerimine”, “Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord”, “Saaremaa vallavolikogu töökord”, “Saaremaa valla omandis olevate eluruumide
kasutusse andmise kord”, “Erateede
avalikuks kasutamiseks määramise ja
erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord” ning otsuse eelnõud: “Nõusoleku andmine omavalitsuste vahelise arvlemise jätkamiseks”, “Nõusoleku
andmine rahaliste kohustuste võtmiseks” (2), “Katastriüksuste sihtotstarbe määramine”, “Atla küla Hülgeranna
ja Heldama detailplaneeringu kehtestamine”, “Riigivara omandamise taotlemine”, “Saaremaa valla osalemine
rahvusvahelistes organisatsioonides”,
“Salme Vallavolikogu 29.09.2017. a otsuse nr 1-3/55-1 kehtetuks tunnistami-

ne”, “Nõusoleku andmine “Coastal Hiking” infotahvlite tellimiseks”.
• Anda luba kirstukandmise retke korraldamiseks (28.04), 37. Kuressaare linnajooksu korraldamiseks (5.05), langevarjurite maandumiseks Raiekivi säärel
14. ja 15.07, rahvusvahelise langevarjuspordi võistluse- ja treeninglaagri “Parasummer 2018” korraldamiseks 14.–
22.07.
• Eraldada 7000 eurot MTÜ-le Kuressaare Kammerfest, 5500 eurot MTÜ-le
Saaremaa Meeskoor SÜM ja 6000 eurot MTÜ-le Terre Del Nord.
• Kuulutada välja Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate loometöö
väärtustamiseks stipendiumide taotlemise konkurss.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Muuta Torgu vallavalitsuse 6.10.2017
korraldust nr 2-1/178.
• Kinnitada riigihanke “Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal” tulemused ja tunnistada edukaks AS-i
Eesti Teed pakkumus (1 m2 koos käibemaksuga 21,12 eurot).
• Kinnitada riigihanke “Kuressaare Pargi

Lasteaia projekteerimis- ja ehitustööd”
tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja Tesman Ehitus OÜ, AS-i Level, AS-i Tesman ja ÖSEL PROJEKT
OÜ pakkumus (3 348 032,81 eurot, millele lisanduvad tellija reserv 5% ja käibemaks).
• Korraldada lihthange “Tori jõesadama
rekonstrueerimise ehitustööd”.
• Sõlmida leping MTÜ-ga Õnneonn
(Lääne-Saare piirkonna infoleht).
• Eraldada toetust mittetulunduslikuks
tegevuseks (Orissaare osavald).
• Sõlmida MTÜ-ga Sotsiaaltöö Keskus
tugiisiku teenuse osutamise leping.
• Anda lastekaitsespetsialistile volitus.

13. aprillil otsustati:
• Määrata Tirbi külas Lautri katastriüksusel olevale paatide randumiskohale ja sellega piirnevale merealale nimi
Siia sadam.
• Kuulutada välja huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemine.
• Määrata Salme SVK OÜ nõukogu liige.
• Sõlmida MTÜ-ga Saaremaa Korvpall
toetusleping summas 1774,78 eurot.

17. aprillil otsustati:
• Kinnitada Kuressaare restaureerimisja remonditoetuse määramise tingimused ja komisjon.

• Anda luba korraldamiseks: Kuressaare linna 455. sünnipäeva tähistamine, ilutulestik Võhmal, discgolfi võistlus (22.04), heategevuslik teatejooks
(10.05), Eesti Autospordi Liidu 4x4 karikasarja III etapp (11.–13.05).

• Kinnitada Kuressaare kortermajade
hoovialade heakorrastamise toetuse
määramise tingimused ja komisjon.

• Eraldada MTÜ-le Orissaare Sport tegevustoetuse II osa 6000 eurot.

• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.

• Moodustada Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu.

• Kiita heaks hajaasustuse programmi
toetuse kasutamise aruanded.

• Tasuda Abruka saare talguliste veoga
seotud reiside eest (22.04 ja 28.04).

• Kinnitada lihthanke “Muratsi sadama
rekonstrueerimine” tulemused ja tunnistada edukaks OÜ BauEst pakkumus maksumusega 69 270,39 eurot
(käibemaksuta).

• Kinnitada Saaremaa vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2018. aasta alaeelarved.

• Eraldada reservfondist Kuressaare Kultuurivarale 3150 eurot Kuressaare linna 455. sünnipäeva ürituste korraldamiseks.
• Eraldada MTÜ-le Kuressaare Linnaorkester 2018. aasta tegevuse toetuseks 8000 eurot, SA-le Eesti Kontsert
Saaremaa ooperipäevade korraldamiseks 45 000 eurot, SA-le Saaremaa
Muuseum kultuuriürituste korraldamiseks 3000 eurot, Saaremaa EELK-le
142 500 eurot ja EAÕK-le 17 500 eurot
sakraalhoonete investeerimistoetust.

• Anda välja Saaremaa valla kriisikomisjoni põhimäärus.
• Sõlmida AS-iga Hoolekandeteenused
Kogula eakatekodu väljaspool kodu
osutatava üldhooldusteenuse osutamise leping.
• Anda vallale kuuluvad ruumid (Kärla,
Pargi tn 1) rendile OÜ-le Perearst Kaalep Koppel.
• Koormata isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ ja Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks Saaremaa vallale kuuluvad kinnistud.
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Puuetega inimesed saavad toetust kodude kohandamiseks

L

ähiaastatel toetab riik kohalikke omavalitsusi ligi
kümne miljoni euroga
Euroopa Regionaalarengu Fondist, et kohandada puuetega inimeste kodud nende vajadustele vastavaks.
19. märtsil avanes meetme
“Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” taotlusvoor,
mille eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-,
õppimis- ja töötamistingimused.

S

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema
erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad ümberehitused, nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga.
Kohandamise käigus võib rajada ka
näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika
või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale.

Saaremaa valla elanikel on
võimalik taotleda oma eluruumi
kohandamist 2. maist kuni 11.
maini. Kohanduste tegemise esimene periood kestab tänavu 31.
detsembrini. Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee, posti
teel Saaremaa vallavalitsuse aadressil Tallinna 10, Kuressaare
93819. Samuti võtavad kohapeal

taotlusi vastu Saaremaa valla
sotsiaaltööspetsialistid nii vallamajas (Kuressaare, Tallinna tn
10) kui ka Saaremaa valla teenuskeskustes.
Täpsemat infot taotlemise ja
toetusteks vajalike dokumentide
kohta saab Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/sotsiaal või Saaremaa valla sotsiaaltööspetsialistidelt nii vallamajas
(Kuressaare, Tallinna tn 10) kui
ka teenuskeskustes.

Algab bussiliikluse uuring

aare maakonna bussiliinide lepingud vedajatega
lõpevad 2019. aasta 1. augustiks. Uue vedaja leidmiseks korraldab Saaremaa vald
tänavu sügisel uue hanke. Selle
õnnestumiseks korraldame uuringu, et selgitada inimeste liikumisvajadusi ja analüüsida eelmise, 2008. aastal tehtud uuringu alusel kehtestatud liinivõrku.
Üks osa uuringust on
küsitluse läbiviimine, mille ankeet on allpool. Ankeeti on võimalik täita ka veebis (www.saaremaavald.ee), maakonnaliini
bussides, raamatukogudes ja vallas (ka teenuskeskustes). Lehest
välja lõigatud ja kodus täidetud
ankeedi saab ka eelnimetatud
kohtadesse ning COOP-i maapiirkonna kauplustesse tagastada. Vastama on oodatud KÕIK
valla elanikud, nii praegused
bussisõitjad kui ka need, kes ei
kasuta ühistransporti. Mida rohkem on inimeste soove, ettepa-

nekuid, kriitikat ja arvamusi,
seda paremini suudame liinivõrku ja ühistransporti korraldada.
Tasuta sõidu osas
palju selgusetut

Teatavasti on riigil plaanis kehtestada kord, mille järgi alates 1.

maakonnas on AS-i GoBus bussides süsteem, mis võimaldab valideerimist, aga Atko Liinid OÜ busside süsteem seda ei võimalda.
Praegu puudub majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumis ning maanteeametis selgus,
kas Atko bussidesse tuleb muretseda valideerimist võimaldav süs-

Mida rohkem on inimeste soove, ettepanekuid, kriitikat ja
arvamusi, seda paremini suudame liinivõrku ja ühistransporti korraldada.
juunist 2018 reisija riigieelarvest
doteeritavatel bussiliinidel sõidu
eest enam maksma ei peaks. Samas on selle ümber veel 2,5 kuud
enne rakendumist palju ebamäärasust ja kindlas kõneviisis millestki veel rääkida ei saa.
Üks on kindel, et ka tasuta
ühistranspordi rakendumisel
peab edasi toimuma reisijate
loendamine. Lihtsaim viis selleks
on
valideerimine.
Saare

teem või jätkatakse reisijate registreerimist lepingu lõpuni (13 kuud)
nn nullpiletite väljastamisega.
Nõudepõhine transport

Veel on meie maakonnas kavas
katsetada nõudepõhist transporti. Olukorras, kus kindla graafiku järgi sõitvad bussid ei vasta
väga väikese elanike arvuga piirkondades inimeste vajadustele,

on vaja leida uusi lahendusi.
Nõudepõhise transpordi eesmärk on luua nn vaba turuplats,
kus sõitjad ja sõiduteenuse vajajad saaksid oma sõite ühildada.
Kuna reisijate vedu on seadustega väga täpselt reguleeritud, ei
ole selline “vaba turuplats” praegu võimalik.
Projekti eestvedajad on leidnud, et kui sel sügisel esimeste
sõitudega alustada, tuleb algul
leppida piiratud tarbijaskonna ja
vedajatega, kes vastavad kõigile
seadusenõuetele. Samas hakatakse tegutsema ka seadusandluse muutmiseks, et võimaldada
nn vaba turuplatsi tekkimine.
Selle projektiga seoses ei saa veel
millestki rääkida kindlas kõneviisis, kuid ministeeriumite,
maanteeameti, ühistranspordi
korraldajate ja erasektori esindajad tegutsevad parimate lahenduste leidmise nimel.
Karl Tiitson,
transpordinõunik

Lugupeetud Saaremaa või Muhu elanik!
Saaremaa ja Muhu vald viivad koostöös uuringufirmaga Stratum OÜ läbi Saare maakonna ühistranspordiuuringu eesmärgiga selgitada välja
teenuse kättesaadavus ja elanike soove selle parandamiseks. Pöördume Teie poole palvega kirjeldada oma igapäevast liikumist ja liikumisvahendeid ning anda hinnang olemasoleva ühistranspordi toimimisele ja teha ettepanekuid selle muutmiseks. Küsitluse vastused annavad täielikuma
ülevaate maakonna elanike vajadustest ja soovidest, võimaldades ühistranspordi korraldajail paremat liinivõrku kujundada.
Täidetud ankeedid palume tagastada lähimasse raamatukogusse, Coopi Saare maakonna maapiirkonna kauplustesse, maakonnaliinibussi või vallavalitsusse (ka teenuskeskustesse) enne 11. maid. Ankeedile on võimalik vastata ka elektrooniliselt aadressil:
www.saaremaavald.ee

1. ELUKOHT:

2. OLEN (tee sobivaima variandi lahtrisse rist):

Piirkond (endine vald):
___________________
Asula (küla/alevik/linn):
___________________

Õpilane

Kodune

Töötaja/ettevõtja

Muu ____________

Pensionär

Lähtekoha asula

Sihtkoha asula

Eesmärk

Liikumisviis

1. liikumine			

A B C D E F

1 2 3 4 5

2. liikumine			

A B C D E F

1 2 3 4 5

3. liikumine			

A B C D E F

1 2 3 4 5

4. liikumine			

A B C D E F

1 2 3 4 5

5. liikumine			

A B C D E F

1 2 3 4 5

6. liikumine			

A B C D E F

1 2 3 4 5

Väljumise kellaaeg

Saabumise kellaaeg

1 Eesmärgid: A. Tööle; B. Kooli; C. Kaubandus- ja teenindusasutuse külastamine; D. Vaba aja sisustamine (sh sõprade/lähedaste
külastamine); E. Koju; F. Muu.
2 Liikumisviis: 1. Jalgsi; 2. Jalgrattaga; 3. Ühistranspordiga; 4. Autoga; 5. Muu.

SAAREMAA
KANDID
Kas rahvas on bussiliiklusega rahul?
Taavi Kand,
Orissaare teenuskeskuse
juhataja

Orissaare eeliseks võrreldes paljude teiste kohtadega Saaremaal on see, et
siit sõidavad läbi Kuressaare ja mandri vahelised bussid. Tänu sellele on küllalt hõlbus pääseda nii Kuressaarde kui ka Tallinna, Tartusse ja mujalegi mandril.
Oluliselt keerulisem on muidugi nende
inimeste olukord, kes elavad Orissaarest
kaugemal ja vajavad ühistransporti kas
Orissaarde või Kuressaarde pääsemiseks.
Selleks on meil praegu käigus mitmeid kohalikke bussiliine. Kindlasti ei ole olukord
selles osas ideaalne, oleme saanud ka ettepanekuid, mida nende liinide juures muuta, aga mingeid otsuseid ei ole veel vastu
võetud. See on ka keeruline, kuna ühtaegu tuleb arvestada küllalt erinevate liiklejatega, kellel kõigil on ka erinevad vajadused ühistranspordiga sõitmise suuna ja aja
suhtes – need on koolilapsed, tööl käivad
inimesed ja eakad. Eesmärk on muidugi
see, et inimesed saaksid hommikul sõita
kooli, tööle, poodi, arstile või muid asju ajama ja pärast seda sobival ajal koju tagasi.
Omaette tegur, mis mõjutab nii transporti laiemalt kui ka ühistransporti, on
meie teede olukord. Sõitsin ise viimastel
päevadel läbi kõik Orissaare piirkonna teed.
Üldpilt on rahuldav, kuigi parandamisruumi on.
Marite Ringas,
Torgu teenuskeskuse
juhataja

Külavanemate koosolekul
ja osavallakogu koosolekul oli arutusel, kuidas on Torgu piirkonna
rahvas rahul praeguse bussiliiklusega ja kas
oleks vaja midagi muuta või mõni uus liin
avada.
Üldiselt ollakse harjunud ja rahul olemasoleva bussiliiklusega. Ainult üks soov
oli, et tööpäevadel sõidaks Kuressaare–Iide
liini buss, mis väljub Kuressaarest kell 18.20,
nõudmisel Mässa bussipeatuseni. Ülejäänud liinidega on inimesed leppinud ja rahul. Lisaks on võimalus Iidelt Salmele sõita endise Torgu valla soetatud väikebussiga, mis viib hommikul koolilapsed ja lasteaialapsed Salmele. Sealt edasi liigub busse
tihedamalt ja saab vajadusel linna.
Eva Resen,
Leisi teenuskeskuse
juhataja

3. KIRJELDA ÜHE TAVAPÄRASE TÖÖPÄEVA KÕIKI LIIKUMISI ALATES KODUST LAHKUMISEST
KUNI HILJEM KOJU TAGASI JÕUDMISENI (tõmba valikuga vastuse puhul sobivaimale variandile ring ümber):
Liikumiste järjekord

3

Erinevatel inimgruppidel
on ka transpordi osas erinevad soovid ja vajadused: tööealised peavad saama tööle, koolilapsed kooli ja pensioniealised vähemalt poodi, apteeki ja arsti juurde. Õnneks on Leisis saanud elanikud kasutada ka kooliliinide busse. Keerulisem on koolivaheaegadel ja suvel, kui koolibussid ei sõida. Meie sotsiaaltöötaja on
transpordiga abistanud eakaid ja lastega peresid, kes elavad kõrvalistes külades, kus
bussiühendus sootuks puudub. Kellel auto
olemas, kasutavad liikumiseks oma transporti, nagu küllap mujalgi maakohtades.
Üks ühine kitsaskoht Leisi kandi inimeste jaoks on aga bussiühendus mandriga.
Kuna puudub otseühendus Leisi ja Orissaare vahel, on ainuke võimalus mandrile saada läbi Kuressaare. Nii kulub bussidega Tallinna jõudmiseks vähemalt 6–7 tundi.
On hea uudis, et sel suvel tehakse Ratlasse parkimisplats neile, kes isikliku autoga Ratlasse tulevad, et sealt bussi peale
minna. Suureks abiks oleks, kui hommikul
saaks bussiga Orissaarde või Ratlasse ja õhtul tagasi. Loodan, et inimesed täidavad küsitlusankeedi ja annavad bussiliikluse osas
oma soovidest ja probleemidest teada, siis
saab otsida lahendusi.
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37.KURESSAARE LINNAJOOKS
5. mail kell 13.00

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

K, 25.04
Nukuﬁlm

kl 14.00 Wes Anderson
1 t 41 min

K, 25.04
Nukuﬁlm

kl 19.00 Wes Anderson
1 t 41 min

N, 26.04
Draama

kl 19.00 Lauri Lagle
1 t 50 min

"KOERTE SAAR"
"KOERTE SAAR"
"PORTUGAL"

R, 11.05
kl 18.00 Manfred Vainokivi "ELAGU SKANDAALID JA
KOLLASED SANDAALID"
Dokumentaal 53 min

distantsid 10 km ja 5 km
lastejooksud
REGISTREERIMINE ON ALANUD!

Kuressaare Autoteenindus

www.saaremaaspordikool.ee/kuressaare-linnajooks/

R, 11.05
kl 19.30 Maria Avdjuško
Põnevusdraama
1 t 30 min

"TULILIILIA"

T, 15.05
Animaﬁlm

kl 10.30 Linda Hambäck
1 t 02 min

"GORDON JA PÄDDY"

T, 15.05
Animaﬁlm

kl 12.00 Linda Hambäck
1 t 02 min

"GORDON JA PÄDDY"

T, 15.05
kl 18.00 Maria Avdjuško
Põnevusdraama
1 t 30 min

"TULILIILIA"

Kolmapäeval, 2. mail kell 18

EESTI PUNASE RISTI SAAREMAA
SELTSI JOOKS KUDJAPEL
Start rekultiveeritud Kudjape
prügilas Pähklimetsa tee ääres.
Distants 5,5 km

Hea Kuressaare ja Aste elanik!
LIITU TEETORMAJA
TASUTA TELEVISIOONIGA

Jookse või matka, peaasi et oleks MÖNUS!

VÕISTLUSKLASSID

DAAMID
D14 kuni 14-aastased
D18 15–18-aastased
D19 19–34-aastased
D35 üle 35-aastased

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.

HÄRRAD
H14 kuni 14-aastased
H18 15–18-aastased
H19 19–39-aastased
H40 üle 40-aastased

Toetajad: Saaremaa spordiliit, Saaremaa vallavalitsus,
Eesti Punane Rist

Ja nüüd saab Teetormaja televisiooni tellida ka eramajja!

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

KURESSAARE
PÄEVAKESKUSES

19. aprillil kl 13 eakate aktiviseerimine läbi
seltskonnatantsu ja -mängu. Esinevad Aili
Salong ja Taritu memme-taadi lauluklubi.
20. aprillil kl 13.30 "Muusika on terviseks!",
laulame koos Mariniga tuntud laule.
23. aprillil kl 13 esineb väärikate kollektiiv
Ehaviir Orissaarest.
26. aprillil kell 13.30 eakate ohutuspäev
"Ohutu elu, rõõmsam meel". Räägime
liiklusest, petuskeemidest, mereohutusest,
vastame küsimustele. Koolituspäev sisaldab
koogi- ja kohvipausi.
2. mail kl 13 Elja Parbuse kunstiringi tööde
näituse pidulik avamine.
3. mail kl 13 juhataja ümarlaud.
Aprilli lõpuni esitlevad päevakeskuses oma
kunstitöid Aili Jungi kunstiringi liikmed.
Ootame päevakeskusse esinema taidluskollektiive üle Saare- ja Muhumaa. Palun andke
esinemissoovist teada tel 51 45 072 (Janne Mets).
Päevakeskusse on oodatud kõik
Saare maakonna elanikud!

Trükiarv:
Teostaja:
Väljaandja:
18 000
Saarte Hääl
Saaremaa Vallavalitsus
Trükkija:
Toimetaja:
Printall AS
Kristiina Maripuu, Merike Pitk
Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik
Info:
tel 5745 0071, kristiina.maripuu@saaremaavald.ee

4. KUIDAS OLETE RAHUL ÜHISTRANSPORDI JÄRGNEVATE ASPEKTIDEGA, KUS 1 TÄHISTAB VÄGA
SUURT RAHULOLEMATUST JA 5 TÄHISTAB RAHULOLU ANTUD ASPEKTIGA (tee rist sobivaimasse
lahtrisse)?
			
1

2

SÕIDUAEG
SÕIDUGRAAFIKUTE SOBIVUS
SÕIDUGRAAFIKUST KINNIPIDAMINE
MUGAVUS
OHUTUS
MAKSUMUS
OOTETINGIMUSED
Puudub ühistranspordi kasutamise võimalus

Eelistan ühistransporti või ei kasuta seda muudel põhjustel:

5. TÄIENDAVAD KOMMENTAARID:
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