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Jätkub konkurss
“Värv Kuressaare
majal”

K

Tasuta infoleht

uressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks jätkub traditsiooniline konkurss
“Värv Kuressaare majal”, osalemise avaldusi võetakse vastu 31. septembrini. Osalemiseks tuleb vallavalitsuselt taotleda värvipass, mis väljastatakse tasuta.
Konkursil võib kasutada ka varasematel
aastatel väljastatud värvipasse, kuid need
tuleb täiendavalt kooskõlastada. Hindamisel arvestatakse teostatud töö kvaliteeti ja
vastavust värvipassile.
Konkursi preemiafondi suurus on 1300
eurot ja tulemused avalikustatakse hiljemalt 15. detsembriks. Konkurssi toetavad
20% hinnasoodustusega värvitootjad Akzo
Nobel Baltics AS, AS Tikkurila, SIA Daw Baltica Eesti filiaal, Teknos OÜ.
Täpsem info:
www.saaremaavald.ee/et/teated.

Noortemalev
otsib tööandjaid

JUUBELID: Fotomeenutus linna 450. sünnipäevast aastal
2013. Seekordsel ümmargusel tähtpäeval avatakse
puhkpillihelide saatel uus purskkaev kuursaali juures.
Anu Vares

Kuressaare saab 455
Esmakordselt tähistab linn oma sünnipäeva Saaremaa valla koosseisus.

E

hkki linna juubeliüritused said alguse juba 29. aprillil, tipneb sünnipäeva pidamine 4. mail uue purskkaevu
avamisega kuursaali juures ja Marju
Läniku lauludega.
Auväärse juubeli puhul, mida 455. sünnipäev kahtlemata on, tasub heita pilk ajalukku. 2011. aastal linna teenetemärgi pälvinud ajaloolane Bruno Pao rõhutab, et Kuressaare on ajalooline Eesti linn, vaatamata
sellele, et kunagi kuulus ta ka Riia alla.
Pao, kelle jaoks oli Kuressaare esimene
nooruse linn, mäletab veel ka seda aega, kui
vanemad inimesed ütlesid hobuvankriga linna sõites: “Lähme Arensburgi!”
“See kõlas suursuguselt ja seda öeldi uhkelt. Linn oli seda väärt oma ajalooliste ehitiste ja pargi ning mereranna õdususe poolest,” sõnab ta.
Bruno Pao meenutab ka lehmade kojutulekut Roomassaare karjamaalt, perenaiste

hõikeid ja kojameeste pahandamist põllurammu tänavatelt korjamise pärast. “See pahandamine oli öeldud suusoojenduseks, sest
kojamehel oli ka oma peenramaa, puud ja
põõsad. Patisaksadki harjusid vedelväetise
lõhnadega.”
Neile aga, kes muretsevad, et linn on haldusreformiga jäänud suure Saaremaa valla
varju ja justkui selles lahustunud, ütleb Bruno Pao: “Linn on linlaste kodukoht, mitte küla
suures Saaremaa vallas. Meil pole veel muret
koolide likvideerimise ja arstiabi abituse pärast, meil on LED-tänavavalgustus, kiire internet ja suurem kauba valik marketites. Linnale omane sumin ja väikelinna kuulujutud.”
Linna rolli vähenemise pärast suure valla koosseisus ei tunne muret ka tänavu Kuressaare teenetemärgi pälvinud Olavi Pesti,
Saaremaa muuseumi teadusdirektor.
“455 aastat tagasi hertsog Magnuselt linna õigused saanud nüüdne asum on parata-

matult Saare- ja Muhumaa peamine keskus
ja ilmselt vältimatult ka jääb selleks,” ütleb
Pesti. “Usun, et valla varju ta küll ei jää – pigem on küsimus selles, et Saaremaa püsiks
elujõulise vallana ning põliselanikest päris
tühjaks ei jookseks, ei muutuks mingi indiaani reservaadi taoliseks, mille maaelanikud
tegeleksid põhiliselt turistide, suvitajate ja
muude tulnukate lõbustamisega.”
Optimistlikuma noodiga lõpetades meenutab Olavi Pesti aga Kuressaares sündinud
Saaremaa kirjaniku Tarmo Tederi kunagi
ühes Sirbi essees kirjutatud lauset, et “Kuressaare on üks emane linn Saaremaa kõhu all.”.
Rõõmustagem siis ka seetõttu, nagu ütleb Bruno Pao, et elame linnas, kus paljud
tunnevad üksteist ja raekoja eest läbi astudes võib vastu tulla ka vallavanem, kes ühtlasi täidab ka linnapea kohustusi ja tähistab
ühes linnakodanikega ka linna juubelit.
Merike Pitk

Kuressaare noortemalev, mis tegutseb tööpäeviti 25.06–13.07, otsib tööandjaid, kes
tahavad panustada 13–18-aastaste noorte
töökasvatusse. Tööd võib pakkuda nii ühele kui ka mitmele noorele, aga ka kogu rühmale (10–15 noort), kas mõneks päevaks või
kolmeks nädalaks. Tööaeg on 4–7 tundi
päevas. Malevlaste töötamisega seotud dokumentatsiooni eest hoolitseb Kuressaare
avatud noortekeskus Noortejaam.
Tööandja ülesandeks on varustada noored tööga, tagada neile töövahendid ja juhendamine. Kuressaare noortemalev ja tööandja sõlmivad koostöölepingu, kus fikseeritakse noorte arv, tööülesanded ja poolte
kohustused. Pärast maleva lõppemist esitatakse tööandjale arve vastavalt tehtud töötundidele, mis noortekeskus noortele välja
maksab. Töötasu on kokkuleppel, kuid ei
tohi olla alla Eesti Vabariigis kehtestatud miinimumtasu (2,97 €/t, lisanduvad maksud ja
töötaja puhkusetasu). Kui teie ettevõte on
huvitatud noortele töö pakkumisest, palun
sellest esimesel võimalusel teada anda.
Täpsem info: www.kuressaare.ee/noortekeskus/malev/567-2/, liisi.loo@kuressaare.ee, tel 53 442 683.
Liisi Lõo,
Kuressaare Noortemalev 2018 juhataja

Kes on
aasta õppija?
Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni ja enesekindlust ning igapäevaelu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ja aja, et
erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid
alustada. Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on täiskasvanuna jätkanud katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud
uue eriala. Kandidaate saab esitada 31. maini, täites vastava vormi veebilehel www.jällekooli.ee. Aasta õppijaks esitatud kandidaatidest valib žürii 16, kes pääsevad rahvahääletusele, ning septembris saavad kõik
anda hääle oma lemmiku poolt.
Lisaks aasta õppija kandidaatidele kutsume üles märkama ja tunnustama ka täiskasvanute koolitajaid, õppijasõbralikke tööandjaid ja õpitegusid. Kõigi kategooriate
kandidaate saab esitada lehel https://andras.ee/et/tunnustamine. Aasta õppija, rahvalemmiku ja teiste tiitlite võitjad kuulutatakse välja 19. oktoobril täiskasvanud õppija nädala (TÕN) avaüritusel.
Lisainfo: meelis.kaubi@saaremaavald.
ee, tel 45 25 063.
Meelis Kaubi,
haridusnõunik,
maakondlik TÕN-i koordinaator
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Nõuded kodude reoveesüsteemidele

TEATED
Saaremaa vallavalitsus teatab, et
ajavahemikus 4.–17. mai on avalikul
väljapanekul:

4. aprillist kuni 11. juunini saab taotleda hajaasustuse programmist toetust, et ehitada välja veevärk ja kanalisatsioon, teha korda kodu juurdepääsutee või paigaldada autonoomne elektrisüsteem.

• Sikassaare küla Põlluvälja, Karli I, Karli
II, Priidu ja Kalevi I maaüksuse detailplaneeringu alal asuva Põlluvälja tee 4
kinnistu detailplaneeringujärgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Põlluvälja tee 4 kinnistul planeeritud hoonestusala asukohta nihutada kuni
10% selle esialgsest lahendusest.

N

• Soela küla sadama detailplaneeringu
alal võimaldatakse planeeritud hoonestusala asukohta nihutada kuni 10% selle
esialgsest lahendusest.

Kogumismahuti või omapuhasti

Eelnõudega on võimalik tutvuda www.
saaremaavald.ee/et/teated ja vallavalitsuses (Tallinna tn 10, tuba 104). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult
Saaremaa vallavalitsusele paberkandjal
aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819
või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
7. mail kell 19.30 SÜG-i aulas
Kelmikas Kevadõhtu. Kreputlastelt
“Päike, süüta laulutuli!”, Kreveralt
“Eluhelbed” ja “Fragmentaarne finaalmäng” (etendus SÜG-i tuntud vilistlastest). Tasuta, soovi korral võib kooliteatrite tegemiste jaoks annetada.
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku
kirjaliku enampakkumise Saaremaa
vallas Väljakülas asuva Tasku kinnisasja
müümiseks (7,04 ha, maatulundusmaa).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 8. mai.
Täpsem info www.maaamet.ee.
9. mail kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses Kuressaare Vanalinna kooli
kevadkontsert. Pääse õpilasele ja
pensionärile 2 €, täiskasvanule 4 €,
koolieelikule tasuta. Kontserdi korraldab
Kuressaare Vanalinna Kooli Arenguselts
MTÜ.
Saaremaa korteriühistute maikuu
ümarlaud toimub 24. mail kell 18 hotellis
Arensburg (Lossi tn 15). Esinevad Hanna
Turetski ja Ando Kiidron tarbijakaitseametist. Osavõtt EKÜL-i liikmetele
tasuta, mitteliikmetele 5 €.
Restaureerimise ja remondi toetamiseks Kuressaare vanalinna piirkonnas on määratud kokku 20 000 eurot
ja taotlusi võetakse vastu 1. detsembrini. Täpsemad tingimused ja
vormid: http://www.saaremaavald.ee/et/
teated. Lisainfo: rita.tamm@saaremaavald.ee, tel 452 5043.

eisse ettevõtmistesse
panustavad rahaliselt
võrdselt nii riik, vald
kui ka taotleja ise.
Toetatakse nii uute kanalisatsioonisüsteemide rajamist kui ka
olemasolevate rekonstrueerimist.

Esmalt tuleks kaalutleda, kas eelistada reovee tarbeks kinnist süsteemi ehk kogumismahuti paigaldamist või kohapealset reoveekäitluslahendust, nn omapuhastit. Kogumismahuti miinuseks on tühjendamisega kaasnev perioodiline
kulu. Ent regulaarset tühjendamist
vajavad ka omapuhastid, kuigi
nende tühjendusintervall on oluliselt pikem. Samas on viimaste
soetus- ja rajamismaksumus süsteemi keerukuse tõttu suurem.
Omapuhasti rajamisel tuleks
alustada sobiva suubla määramisest, kuhu heitvesi pärast puhastamist suunata. Suublaks võib
olla veekogu (kraav, oja, jõgi vms)
või selle puudumisel pinnas.
Puhastatud heitvee veekogusse suunamise pluss on 50 m
kuja (väikseim lubatud vahekaugus kaevu hooldusalast) puudumine – seetõttu sobib see võimalus ka väiksemate maaüksuste
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puhul. Veekogusse tohib suunata vaid bioloogiliselt puhastatud
reovett. Seega on sõltumata piirkonna põhjavee kaitstusest vajalik biopuhasti paigaldamine.
Veekogusse suunamisel tuleb
süsteemi valmimisel taotleda
keskkonnaametilt vee erikasutusluba. Omapuhasti väljavoolu
juhtimine maaparandussüsteemi vajab täiendavat kooskõlastamist põllumajandusametiga.
Kui sobivat veekogu läheduses
ei ole, võib suublaks olla ka pinnas. Pinnasesse immutamisel tuleb tuvastada, kas piirkonna põhjavesi on geoloogiliselt kaitsmata,
nõrgalt kaitstud, keskmiselt kaitstud, suhteliselt kaitstud või kaitstud. Vastavat infot saab Saaremaa
vallavalitsuselt. Kahjuks on Saaremaa valdavalt nõrgalt kaitstud
või kaitsmata põhjaveega, kus
reostus levib pinnasest kiiresti
põhjavette. Põhjavee kaitstus
seabki piirangud kasutatavatele
reoveekäitluslahendustele.
Üks olulisemaid nõudeid pinnasesse immutamisel on imbsüsteemi kuja kaevude suhtes. Kui
majapidamise oma puurkaev
jääb imbsüsteemist nõuetekohasele kaugusele, aga naabri kaev
on lähemal, siis pinnasesse immutamist ikkagi kasutada ei tohi.

Imbsüsteemi kuja ulatumisel
naabermaaüksusele tuleb reoveekäitlussüsteemi ehitusprojekt
naabriga kooskõlastada.

Hajaasustuse programmi
kohta annavad lähemat
infot vallavalitsuse arenduse peaspetsialistid Tiina
Orav ja Maire Käärid.

Igale poole omapuhasti ei sobi

• Tiina Orav jagab infot
Lääne-Saaremaa piirkonna
teenuskeskustes:
Torgus 7. mail kl 8.15–12 ja 28.
mail kl 8.15–16.30;
Salmel 14. mail kl 9–16.30 ja 4.
juunil kl 9–16.30;
Lümandas 11. mail kl 9–15 ja 1.
juunil kl 9–15;
Kärlal 10. mail kl 9–16.30;
Kihelkonnal 21. mail kl
9–16.30;
Mustjalas 4. mail kl 9–15 ja 31.
mail kl 9–16.30;
Pihtlas 3. mail kl 9–16.30 ja 7.
juunil kl 9–16.30.

Kinnistul puhastile valitud asukohta ei tohi ohustada üleujutus
ega reoveepuhasti avarii korral
põhjavee saastumine. Puhastusseade tuleb kavandada elamust
vähemalt 10 m ning septik või
muu pealt kinnine mahuti vähemalt 5 m kaugusele.
Imbsüsteemi kavandamisel
tuleb eelistada – eriti kaitsmata ja
nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades – heitvee hajutatult pinnasesse immutamise süsteemi.
Kõigile maaüksustele ei ole
omapuhasti rajamine võimalik või
otstarbekas. Põhilised vastuargumendid on krundi ebapiisav suurus, põhjavee kaitstuse tase ja suur
hooajaline reovee vooluhulga kõikumine, näiteks hooajaliselt või
perioodiliselt kasutatavad suvilad/aiamajad/elamud. Sellisel juhul on mõistlik paigaldada kogumismahuti.
Pikemalt loe reoveesüsteemidele kehtestatud nõuetest Saaremaa valla kodulehelt, kust leiad
ka viited reoveekäitlusvaldkon-

• Maire Käärid nõustab
huvilisi Ida-Saaremaa
piirkonna teenuskeskustes:
Valjalas 4. mail kl 9–15;
Pöidel 10. mail alates kl 10-st;
Leisis 16. mail kl 8–18.

na õigusaktidele ja täiendavad
infomaterjalid
(www.saaremaavald.ee – Keskkond – Veemajandus - Reoveekäitlus).
Kairi Niit,
Saaremaa valla vee ja
looduskaitse peaspetsialist

Milliseid jäätmeid viia otse jäätmejaama?

uhu viia need jäätmed,
mida jäätmevedaja mul
kodu juurest regulaarselt
ära ei vii? Mida teha vana
mööbliga, ehitusjäätmetega, kasutuskõlbmatu elektroonikaga, vanade rehvide ja ohtlike jäätmetega?
Kõiki neid jäätmeid saab viia
jäätmejaama. Saaremaa vallas on
neid kaks – Maasi jäätmejaam
Orissaare külje all ja Kudjape
jäätmejaam. Mõlemasse jäätmejaama võivad oma jäätmeid viia
kõik elanikud ja ettevõtted, olenemata elu- või asukohast.
Mida võetakse vastu tasuta?

Tasuta võetakse elanikelt aastaring-

selt vastu paberit ja kartongi, päevavalguslampe, kuni 8 autorehvi,
patareisid ja akusid, komplektseid
elektri- ja elektroonikajäätmeid
ning vanametalli. Saaremaa valla
elanikelt võetakse piiratud koguses
tasuta vastu ka ohtlikke jäätmeid,
näiteks värvijäätmeid, vanaõli ja
pestitsiide. Koguste piirangud on
toodud valla veebilehel ja kehtivad
ühe majapidamise kohta, olenemata sellest, kummas jäätmejaamas jäätmed üle antakse.
Jäätmejaama tuleb viia ka need
tasu eest vastuvõetavad jäätmed,
mille liigiti kogumine on kohustuslik ja mida segaolmejäätmete konteinerisse panna ei tohi. Need on
eelkõige plastik, lehtklaas, vanad

rõivad, suurjäätmed ja biojäätmed
(kui neid pole võimalik oma kinnistul komposteerida).
Kuidas toimida jäätmejaamas

Kudjape jäätmejaamas saab tasuda nii sularahas kui ka pangakaardiga, Maasi jäätmejaamas sularahas või vajadusel ülekandega.
Pea meeles!

Jäätmejaama minnes tasub jäätmed alati eelnevalt sorteerida, sest
siis on nende üleandmine odavam. Kindlasti ei tohi muud jäätmed sisaldada ohtlikke jäätmeid,
kuna sel juhul rakendatakse kõr-

gemat vastuvõtutasu kogu koormale või keeldutakse vastuvõtust.
Jäätmejaama viidud ohtlikud
jäätmed peavad olema sorteeritud,
võimalusel originaalpakendis ja
lekkekindlalt suletud. Ohtlikke
jäätmeid omavahel segada ei tohi.
Kudjape jäätmejaam asub
Kudjape alevikus Pähklimetsa
tee 13, avatud E–R 8–18 ja L 10–
15, infotelefon 45 28 090, hinnakiri www.kudjapejaatmejaam.ee.
Maasi jäätmejaam asub Mäekülas, avatud E, K 9–17 ja L 9–17,
infotelefon 53 264 525, hinnakiri http://www.saaremaavald.ee/
jaatmemajandus.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 24. aprilli istungil
otsustati:
• Anda luba Eesti noorte rannavolle karikavõistluste IV etapi korraldamiseks.
• Anda välja Saaremaa Spordikooli põhimäärus.
• Kinnitada erahuvikoolidele ja eraspordiklubidele toetuste määramise komisjoni koosseis.
• Kinnitada endise Lääne-Saare valla
territooriumil makstava sporditoetuse
taotlemise tähtajaks 15.05.
• Sõlmida linnarajatise tasuta kasutamise leping Fresh Kohvik OÜ ja Mosaiik
Grupp OÜ-ga.
• Nimetada esindaja korteriühistu üldkoosolekule (korteriühistu Pärsama).
• Korraldada riigihanked “Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018.
aastal” ja “Mustkatete ühekordne
pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal”.
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuse osutamiseks.

• Anda üürile tööandja eluruum (Kärla,
Tiigi 6-4).

• Eraldada erahuvikoolide ja eraspordiklubide toetuseks 39 907 eurot.

• Anda nõusolek lapsendamiseks.

• Kooskõlastada Orissaare lasteaia Päikesekiir sisehindamise aruanne.

• Kinnitada Saaremaa valla 2018. aasta
hankeplaan.
• Garanteerida MTÜ Lümanda Sadamad
projekti “Atla sadamahoone rekonstrueerimine” omaosalus.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Muuta vallavalitsuse 13.03.2018. a
korraldust nr 2-3/207.
• Kinnitada lihthanke “Kiire internetiühenduse ja raadiosidevõimekuse rajamine Abruka saarele” tulemused ja
tunnistada edukaks AS-i Connecto
Eesti pakkumus.

Vallavalitsuse 2. mai istungil
otsustati:
• Anda luba MTÜ-le Fän Clab ja Kuressaare avatud noortekeskusele Noortejaam projektlaagrite korraldamiseks.
• Kinnitada Lümanda kultuurimaja struktuur.

• Kuulutada välja Eerik Haameri nimelise
kunstiauhinna võistlus.
• Anda luba Kuressaare tänavafestivali, Karja Pagariäri 25. tegutsemisaasta
ürituse, AQVA spaa sünnipäevatuuri ja
STÜ jaanilaada korraldamiseks.
• Määrata Kihelkonna rahvamaja juhataja ülesannete täitjaks Eveli Ait.
• Kuulutada välja Kärla põhikooli direktori ja Salme põhikooli direktori konkurss.
• Eraldada kokku 38 000 eurot Saaremaa sakraalhoonete arhitektuuri ja
kunstimälestiste haldamiseks ja hooldamiseks.
• Eraldada Eesti meestelaulu seltsi juubeliüritusteks 10 000 eurot ja Argentiina tango algkursuse korraldamiseks
Pöidel 100 eurot.
• Kinnitada valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha 2018. aasta tegevuskulu arvestuslik maksumus.

• Sõlmida linnarajatise tasuta kasutamise leping OÜ-ga Classic Kohvik, OÜ-ga
Nimetu Kuressaare ja Seelight OÜ-ga.
• Korraldada riigihange “Kütuse ostmine”.
• Anda rendile ruumid Salmel Sõrve mnt
3 ja üürile munitsipaalkorterid Kuressaares (Kihelkonna mnt 1-1, Tallinna
83-9, Tallinna 83-12, Tallinna 83-14).
• Anda välja korraldused seoses hoolduse seadmisega.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega.
• Anda asjaajamiseks volitused valla
eeskostespetsialistile.
• Moodustada kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) hindamiskomisjon.
• Toetada MTÜ Jööri Küla Selts tegevust
150 euroga ja MTÜ Tagavere Optimistid projektitegevust 1936,40 euroga.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Kuulutada välja konkurss “Värv Kuressaare majal”.
• Kuulutada välja konkurss arhitekti

ametikohale.
• Kinnitada lihthanke “Kuressaare Pargi Lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus” tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja
Keskkonnaprojekt OÜ ja Sirkel&Mall
OÜ pakkumus.
• Lõpetada lihthanke “Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise
projekteerimis- ja ehitustööd” menetlus ja korraldada riigihange.
• Anda nõusolek korralduses loetletud
maa riigi omandisse jätmiseks.
• Võtta vastu Kuressaares Merikotka tn
1 detailplaneering.
• Sõlmida ühispakkujaga Tesman Ehitus OÜ, Level AS, Tesman AS ja ÖSEL
PROJEKT OÜ riigihanke “Kuressaare Pargi Lasteaia projekteerimis- ja ehitustööd” hankeleping.
• Maksta toetust Kuressaare linna teenetemärgi omanikele.
• Suunata vallavolikogu istungile 2017.
majandusaasta aruande kinnitamise
eelnõud (Kihelkonna, Mustjala, Pihtla,
Salme, Torgu, Valjala).

Saaremaa Teataja
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SAAREMAA
KANDID
Mida võtate ette
“Teeme ära” talgupäeval?

Kaja Juulik,
Karala külaelu
arendamise seltsi esimees

UUS ALGUS: Valla kultuuri- ja spordiosakonna senine juhataja Margit Kõrvits asus 12. märtsist tööle MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhina ja vabaks jäänud ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil sai Mihkel Tamm komisjonilt üksmeelse toetuse.
Kristiina Maripuu

Mihkel Tamm: saarlaste
tegutsemistahet on kõikjal tunda
Eile, 2. mail oli esimene tööpäev vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna uuel juhatajal Mihkel Tammel. Tema sõnul
vajatakse sellele ametikohale energilist juhti, kes lähtub kogukonna huvidest ja näeb seejuures ka laiemat pilti.
“Saaremaaga seob mind eelkõige minu elukaaslane, kes on Kuressaarest pärit. Mu vanemad on
aga rääkinud, et juba väikesest
peale oli mul õ-täht ö-ga sassis
ja kuigi mul sugulussidemed
Saaremaaga puuduvad, siis tundub, et miski minust on siinse
kandiga kogu aeg seotud olnud,”
muigab ta. Ehkki otsus maikuus
Saaremaale kolida oli tehtud juba
varem ja Tamm saanuks jätkata
oma senise tööga, mõjus vallavalitsuse tööpakkumine sütitavalt. “Seda väljakutset ajendas
vastu võtma see, et mul on soov
kohaliku kogukonna tegemistes
kaasa rääkida.”
Viimased kaks aastat töötas
Tallinnast pärit Mihkel Tamm
peaprodutsendina üritusturundusagentuuris Royal Experience
ja enne seda turunduskommunikatsiooni agentuuris Event
Masters. Tema senine igapäevatöö on olnud kultuurikeskne ja

seotud elamuste loomisega. Viimane näide on 1300 osalejaga
Omniva 100 Gala, kus Tamm vastutas peaprodutsendina kogu
ürituse heakäekäigu eest, juhtides 166-liikmelist tehnilist meeskonda. Töö kõrval on tema elus
olulisel kohal olnud sport ning
kui noorteklassis on ta mitmekordne Eesti meister, siis praegu
on sport ennekõike hobi, milleMul on soov kohaliku
kogukonna tegemistes
kaasa rääkida.
ga Tamm on tegelenud ka spordiklubi 7AM ühe eestvedajana.
Saaremaa kultuuri ja spordi
iseloomustuseks ütleb Mihkel
Tamm, et seda, mida pakkuda kohalikele ja külalistele, on Saaremaal väga palju. Tema sõnul on
tee publiku südamesse leidnud
nii ooperipäevad kui ka I Land

Sound. “Spordi harrastamiseks
on Saaremaal loodud vägagi head
tingimused. Alade mitmekesisus
on meil lai, kui ainult jätkuks harrastajaid, noori ja motiveeritud
treenereid ning õpetajaid!” avaldab ta lootust. Samuti tunneb ta
väga suurt heameelt, et võrkpalli näol on siinsel spordipublikul
võimalik kaasa elada tõeliselt
heal tasemel võistkonnaalale.
Küsimusele, millised on tema
ootused uuele tööle, vastab
Tamm: “Pigem mõtlen, millised
on ootused minule? Kui kõrvutan enda ootusi ja sellele ametikohale pandud ootusi, siis näen,
et on kahtlejaid. Ise ma ei kahtle, sest nii kultuuri- kui ka spordivaldkond on mind alati kõnetanud. Saaremaa ühtsus ja siinne tegutsemistahe – mida on
kõikjal tunda – on ääretult motiveerivad ja ma loodan, et kui olen
jõudnud end tõestada ning erinevad osapooled on koostööal-

tid, saavad ka kahtlejad kinnitust, et olen siin ainult headel
eesmärkidel. Kokkuvõtvalt näen,
et vajatakse noort ja energilist
juhti, kes on valmis hoidma hinnas kogukonna huve ja jälgima
ka suuremat pilti. Eelnevast tööst
ja koolitustelt toon kaasa avatud
silmaringi ja kastist väljapoole
mõtlemise. Senised töökohad on
andnud mulle julguse võtta vastutust ja õpetanud ka seda, et kõigest tuleb rõõmu tunda.”
Mihkel Tamm on veendunud,
et kultuur ja sport käivad käsikäes, olles mõlemad osaks eneseväljendusest ning kohe kindlasti ei välista üks teist. Uues ametis tuleb tal esmalt saada osakonnaga lähemalt tuttavaks. “Seejärel on oluliselt mõistlikum võtta
ette suurem pilt ja alles siis liikuda detailidesse,” sõnab ta, lisades,
et lähtub töös alati põhimõttest:
iseenesest ei juhtu mitte midagi.
Kristiina Maripuu

Elektroonikaromude kogumisring Saare maakonnas
MTÜ EES-Ringlus korraldab Saaremaal elektroonikaromude kogumisringi. Kogumisringil võetakse vastu kodumajapidamises tekkinud erinevaid
elektroonikajäätmeid, nagu külmikud, pesumasinad, föönid, triikrauad, IT-seadmed, raadiod, televiisorid, elektrilised tööriistad, elektrilised või
patareidega töötavad mänguasjad jmt. Seadmed peavad olema komplektsed, st osad ei tohi olla eemaldatud. Tööstuslikke seadmeid vastu ei võeta.

12. MAI

KELLAAEG

19. MAI

KELLAAEG

26. MAI

KELLAAEG

1

Nasva Ülejõe tänava
parkla

8.30-8.45

Aste kauplus

8.30-8.45

Valjala teenuskeskuse parkla

8.30-8.45

2

Salme vana vallamaja

9.00-9.15

Sauvere kaupluse
parkla

9.00-9.15

Tagavere kauplus

9.00-9.15

3

Iide bussipeatus

9.45-10.00

Mustjala kauplus

9.30-9.45

Kavandi seltsimaja

9.30-9.45

4

Tiirimetsa bussipeatus

10.30-10.45

Võhma kauplus

10.00-10.15

Hellamaa töökoda

10.30-10.45

5

Koimla endise kaupluse
parkla

11.00-11.15

Metsküla teerist

10.30-10.45

Liiva vallamaja

11.00-11.30

6

Karala bussiootepaviljon

11.30-11.45

Leisi aleviku parkla

11.00-11.15

Piiri päästekeskus

11.45-12.00

7

Leedri küla külakeskus

12.00-12.15

Pärsama kauplus

11.30-11.45

Kõrkvere endine
kauplus

12.30-12.45

8

Lümanda keskuse
parkla

12.20-12.35

Karja endine
katlamaja

12.00-12.15

Tornimäe kauplus

13.00-13.15

9

Kihelkonna vana
vallamaja ees

12.45-13.00

Eikla pakendikonteinerite plats

12.30-12.45

Pöide endine
kauplus

13.30-13.45

10

Kärla vallamaja

14.30-14.45

Kiratsi kaupluse
pakendikonteinerite plats

13.00-13.15

Audla endine
kauplus

14.00-14.15

11

Sõmera kaupluse parkla

14.50-15.05

Kaali külastuskeskuse parkla

13.30-13.45

Laimjala kauplus

14.30-14.45

12

Kõrkküla Tõllu poe
parkla

15.15-15.30

Pihtla teenuskeskus

14.00-14.15

Tõnija seltsimaja

15.00-15.15

13

Suur-Randvere endise
kaupluse pakendikonteinerite plats

15.45-16.00

Kailuka seltsimaja

14.30-14.45

Sakla külakeskus

15.30-15.45

14

Kellamäe busside
lõpp-peatus

16.15-16.30

Muratsi pakendikonteinerite plats

15.00-15.15

Sandla kultuurimaja

16.00-16.15

Karala külas olid ja on talgud sel aastal kahel nädalavahetusel. 28. aprillil koristasime Roopa
rannas mere poolt sinna uhutud prahti ja
heakorrastasime bussiootepaviljoni ümbruse. 5. mai talgupäeval toimetame Karala
külamaja ümbruses, võtame maha võsa,
teeme mullatöid, korrastame lillepeenraid
ja istutame lilli.
Karala külaseltsil on külamaja ümber
hooldada ühe hektari suurune maa-ala,
milles peitub siiamaani sovhoosiaegset
“varandust”: heinapallinööre, vanarauda,
klaasikilde jne.
Suvel toimub meie külas kolm suuremat üritust. 14. juulil korraldatakse Karala
14. odagala koos Ivo Linna kontserdiga. 4.
augustil möödub aga 20 aastat mõõkkala
“randumisest”. Sellel päeval soovime avada mõõkkala skulptuuri Roopa rannas mälestusristi juures ja korraldada 13. Mõõkkala jooksu. Tänavune jooksuüritus toimub
pidulikumas vormis ilma stopperit käima
panemata. Traditsioonilise kalasupi asemel sööme seekord torti.
29. septembril toimub aga neljandat
korda Saaremaa saama- ja saunapäev.
“Teeme ära” talgutel tehtavad heakorratööd on heaks eelduseks küla ürituste läbiviimisele.
Sulev Peäske,
Jööri küla seltsi liige

Ühised
toimetamised
Jööri külas on meile teada juba ajaloost. Suuremaid töid, nagu rehepeks,
linatöötlus, lõngaketrus jne, on ikka ühiselt tehtud.
Taas on Jööri külas hakatud talguid korraldama aastast 1998, kui loodi Jööri küla
selts.
Talgute korras on üles ehitatud küla
muuseum koos spordiplatsiga, millest
nüüdseks on välja kasvanud terve Jööri küla
muuseumi kompleks.
Teeääri on puhastatud võsast ja koristatud mahajäänud prügi. Tekkinud küttepuud on viidud abivajajatele. Paljuks ei ole
peetud töid ka teisel päeval lõpetada.
“Teeme ära” on andnud talgutele uut
hoogu juurde. Koos tehtud töödega on korras hoitud nii külapark kui ka muuseumikompleks.
Tänavustel talgutel ehitame külaparki
uue bussiootepaviljoni, korrastame muuseumi ruume ja hoovi. Kui õnnestub, saab
küla köök uue trepi. Päeva lõpetame ühise
söömaajaga. Muidugi on köetud ka suitsusaun koos tünnisaunaga.
Tahan tänada kõiki noori ja vanu külast
ja kaugemalt, kes ei ole pidanud paljuks Jööri küla talgutest osa võtta.
Palju õnne meile kõigile 20-aastase järjepideva talgute korraldamise puhul Jööri
külas!

Saaremaa vallavalitsus paneb prügikoristustalgutele õla alla. Talgute korras
avalikelt aladelt koristatud prügi vastuvõtutasu Maasi või Kudjape jäätmejaamas
tasub vallavalitsus. Selleks palume anda
vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee eelnevalt teada talgute
toimumisaja, koha ja vastutava isiku.
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37.KURESSAARE LINNAJOOKS
5. mail kell 13.00

Emadepäeva
kontsert!

T, 15.05
kl 10:30 Linda Hambäck „GORDON JA PÄDDY“
Animatsioon 1h 02min

1 1. MA IL KE L L 1 8 .0 0
K UR ES SAAR E K U LT U UR IKE S KU SE S
Saaremaa Aasta Ema väljakuulutamine
Esinevad nooremad ja vanemad Saaremaa mehed

T, 15.05
kl 12:00 Linda Hambäck „GORDON JA PÄDDY“
Animatsioon 1h 02min

distantsid 10 km ja 5 km
lastejooksud

T, 15.05
kl 18:00 Maria Avdjuško „TULILIILIA“
Põnevusdraama 1h 30min

REGISTREERIMINE ON ALANUD!

R, 18.05 kl 18:00 Erinevad autorid „JUURED“
Dokumentaal 1h 42min

Toetavad:

Kuressaare Autoteenindus

www.saaremaaspordikool.ee/kuressaare-linnajooks/

LEHEKUU PÄEVAKESKUSES

3. mail kl 13 juhataja ümarlaud, küsimustele vastab
Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
8. mail kl 11 TAIMELAAT. Taimekasvataja Piret Lember
tutvustab ja müüb endakasvatatud taimi. Tule ostma!

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

R, 11.05 kl 18:00 Manfred Vainokivi
„ELAGU SKANDAALID JA KOLLASED SANDAALID“
Dokumentaal 53min
R, 11.05 kl 19:30 Maria Avdjuško „TULILIILIA“
Põnevusdraama 1h 30min

LAULIS ISA,
LAULIS POEGA

Trükiarv:
18 000

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

Teostaja:
Saarte Hääl

9. mail kl 11.15–12.15 muusikateraapia töötuba. Kerli
Remmelgas tutvustab teraapiat, mis aitab toime tulla
operatsioonieelse ärevusega. Kl 14 lauluvõistlus "Eesti
heliloojad ja nende muusika", korraldab Elja Parbus.
10. mail kl 13 esineb Meelespea memmede tantsurühm.
11. mail kl 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.
15. mail kl 13 tähistame EMADEPÄEVA. Esinevad Naerusuu lasteaia lapsed, tantsumuusikat teeb Jüri Pärnust.
16. mail kl 13 räägib seedetrakti haigustest ja haigustega seotud allergiatest dr Saima Tišler.

Trükkija:
Printall AS

Toimetaja:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

R, 18.05 kl 20:15 John Carroll Lynch „LUCKY“
Komöödia, draama 1h 28min
18. mail kl 13 filmipärastlõuna.
21. mail kl 13 elust Lootuse Külas räägivad sealsed
praegused ja endised elanikud.
23. mail kl 13 Katrin Koppel Saaremaa vallavalitsusest
räägib jäätmetega seotud teemadest: pakendite liigiti
kogumisest, biojäätmete kompostimisest, jäätmeveo
korraldusest.
25. mail kl 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.
Maikuus esitlevad päevakeskuses oma
kunstitöid Elja Parbuse kunstiringi liikmed.

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

