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Tasuta infoleht

21. mail istutavad Tornimäe, Orissaare ja
Aste kooli õpilased Saaremaa valla eestvõttel omakasvatatud istikutest Panga pangale 100 tamme pargi. “Tammepargi loomine mere äärde kannab edasi saarlaste igipõlist seost maa ja merega – mõlemad on
üliolulised meie edasikestmisel,” ütles Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro.
Pargi rajamine on kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks. “Samavõrra on
see kingitus Saaremaale ning meie praegustele ja ka tulevastele põlvedele, kel on pargi rajamisel kanda põhiroll – on ju tammeistikuid hoolega kasvatanud meie oma kooliõpilased,” lausus Aro.
Istutamine algab kell 13 ja sellest võtavad kooliõpilaste ja õpetajate kõrval osa Saaremaa vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajad, kohalik kogukond ning Riigimetsa
Majandamise Keskuse esindajad. Kõik huvilised on oodatud! Panga 100 tamme park
avatakse pidulikult 1. juunil.
Riigikantselei algatusega “Eesti 100 tamme” rajatakse juubeliaastal vähemalt üks
tammik igasse maakonda. Tammepuid on
juubeliaastal oodatud istutama kõik eraisikud, pered, kohalikud kogukonnad, ettevõtted ja organisatsioonid nii Eestis kui
ka välismaal.

Vallavalitsus
pakub tööd

IDEEKORJE: Ühe ettepanekuna pakkusid vallaelanikud välja, et Kuressaarest võiks saada Eesti
rattapealinn. See foto on tehtud eelmise aasta kevadel Kuressaares toimunud Tour d´Ööl.
Jaagup Jalakas / Tour d'ÖÖ

Saarlased soovivad puhast
ja turvalist koduvalda
Valla arengukava koostamisel kogutud ideekorje käigus esitati palju julgeid ja lennukaid ettepanekuid, tunnustab vallaelanike aktiivsust Saaremaa Teataja küsimustele vastates vallavalitsuse arendusnõunik Anu Vares.
Mis on valla arengukava ja miks
seda vaja on?
Saaremaa valla arengukava on dokument,
kuhu pannakse kirja valla eesmärgid 2030.
aastaks ja tegevused, mis aitavad soovitud
tulemuseni jõuda. Teisisõnu, arengukava on
valla tuleviku teejuht.
Saaremaa valla arengukava aastateks
2019–2030 käsitleb kuut suurt tegevusvaldkonda: juhtimine ja koostöö, haridus ja noorsootöö, kultuur ja sport, sotsiaalne kaitse, ettevõtluskeskkond ja majandus ning taristu
ja keskkond. Tegevuste rahastamist kajastavad valla eelarvestrateegia, mis hõlmab nelja eelseisvat aastat, ja igal aastal koostatav
vallaeelarve.
Kuidas toimub valla
arengukava koostamine?
Arengukava koostamiseks on moodustatud
juhtgrupp, kuhu kuuluvad vallavolikogu
esindajad ja vallavalitsuse liikmed, ning kuus
teemagruppi, mille tööd juhivad vallavanem
ja abivallavanemad. Juhtgrupp võtab vastu
otsused, mis puudutavad valda tervikuna ja
valdkondadevahelisi suhteid, ning kooskõlastab Saaremaa valla visiooni ja üldised strateegilised arengusuunad ning teemagruppide koostatud arengukava osad.
Teemagruppide koosseisu kuuluvad volikogu komisjonide, osavallakogude, vallavalitsuse osakondade ning valdkondlike
huvi- ja sidusgruppide esindajad, kelle nimed
leiab valla kodulehelt. Teemagrupi ülesandeks on tegevusvaldkonna sisuline käsitlemine arengukavas. See hõlmab nii valdkonna hetkeolukorra analüüsi, eesmärkide sõnastamist kui ka tegevuskava koostamist.

Oluline roll on Saaremaa valla arengu kavandamisel ka kõigil vallaelanikel. Esimene
võimalus kaasarääkimiseks oli aprillis läbiviidud ideekorje, kuid ettepanekuid saab esitada ka augustis arengukava eelnõu avalikustamise ja avalike arutelude käigus. Vallavolikogu kinnitab Saaremaa valla arengukava septembri lõpus.
Milline peaks olema Saaremaa vald
aastal 2030?
Seda küsisime ka vallaelanikelt, kui korraldasime ideekorje arengukava koostamiseks.
Kaks märksõna, mida kõige rohkem mainiti, olid “puhas” ja “turvaline”. Samas on ilmselt igal saarlasel oma ettekujutus sellest, milline võiks meie koduvald 12 aasta pärast olla.
Väga hea meel on selle üle, et inimesed olid
aktiivsed ja jagasid oma mõtteid Saaremaa
tuleviku kohta. Kõik ettepanekud vaadatakse läbi ja need on suureks abiks valla arengu
kavandamisel.
Nii arengukavas sõnastatav visioon ehk
soovitud olukord aastal 2030, mille nimel
Saaremaa vald tegutseb, kui ka valdkondlikud eesmärgid on meie ühine kokkulepe selle kohta, millisena tahame Saaremaad aastate pärast näha.
Mis on Saaremaa vallas hästi ja millised
on peamised probleemid?
Vallaelanike arvates on Saaremaa valla suurimad väärtused hea ja turvaline elukeskkond, puhas loodus ning teotahteline ja ühtehoidev kogukond. Peamisteks kitsaskohtadeks peetakse teede olukorda, ühendusi ja
tasuvate töökohtade vähesust. Ideekorje käigus kirja pandud Saaremaa valla plusside ja

miinuste ning probleemide lahendamiseks
pakutud võimalustega tutvuvad kõik teemagrupid, et arvestada saadud tagasisidega
valdkonna tugevuste ja nõrkuste analüüsimisel ning tuleviku kavandamisel.
Milliste hullude ideede elluviimisega
saaks elu Saaremaa vallas paremaks
muuta?
Ideekorje käigus esitati palju julgeid ja lennukaid ettepanekuid. Kõige rohkem mainiti silla ehitamist – seda nii üle Suure väina
kui ka Saaremaa ja Hiiumaa vahele, samuti
tehti ettepanek ehitada kergliiklustee Kuivastust Sõrve ja muuta Kuressaare Eesti rattapealinnaks. Samuti soovitati Saaremaale
oma Silicon Valley ehk IKT-linnaku rajamist,
kogu Saaremaale vajaliku elektrienergia tootmist kohapeal, Saaremaa muutmist kilekotivabaks saareks ning saarlase stipendiumi
maksmist noortele peredele, kes kolivad siia
elama.
Mis saab Kuressaare linna ja endiste
valdade arengukavadest?
Ühinenud omavalitsuste arengukavad on
nende dokumentide hulgas, millest teemagrupid lähtuvad oma valdkonna arengu
kavandamisel. Kindlasti on nii Kuressaare
kui ka valdade arengukavades kirjas eesmärke ja tegevusi, mis on aja- ja asjakohased ka
Saaremaa vallas. Samas tehakse tulevikuplaane nüüd uue omavalitsuse kui terviku
arengut silmas pidades. Pärast Saaremaa valla arengukava kinnitamist ja jõustumist kaotavad endiste omavalitsuste arengukavad
kehtivuse.
Merike Pitk
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allavalitsus on kuulutanud välja
avaliku konkursi järgmistele tööja ametikohtadele: kultuuritööspetsialist, vallaarhitekt, arhitekt ja vallavaranõunik. Vallaarhitekti ja arhitekti ametikohale saab kandideerida
28. maini (k.a) ning kultuuritööspetsialisti töökohale ja vallavaranõuniku ametikohale 4. juunini (k.a). Täpsema info ja ametijuhendid leiab valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/et/tookohad.

Liikluskorralduse
muudatus
Kesklinnas suletakse 23. maist liiklusele Tallinna tänava lõik, mis jääb Torni ja Raekoja
tänava vahele, sh Tallinna ja Torni tänava
ristmik. “Täna käivad tööd turu territooriumil, hiljem laienevad trassidega seotud tööd
kogu liikluseks suletud territooriumile,” selgitas abivallavanem Mart Mäeker. “Lossi tänav jääb avatuks 12. augustini.”
Täpsem info www.saaremaavald.ee.

Taotleda saab
koolitoetust

V

allavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust, mille suurus on 175 eurot.
Toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal juhul, kui tema oma elukoht ja
esmakordselt koolimineva lapse elukoht on
lapse kooliminemise aastal rahvastikuregistri andmetel hiljemalt 1. septembri seisuga Saaremaa vald. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda või teenuskeskusesse. Blankett on leitav
valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/et/
sotsiaaltoo, samuti saab selle täita vallavalitsuses või teenuskeskuses kohapeal.
22. juunini pakub vallavalitsus
puuetega inimestele tasuta ujumise
võimalust treeneri juhendamisel
Kuressaare gümnaasiumi ujulas. Mai
lõpuni pühapäeviti kl 14–16 ja juunis
laupäeviti kl 14–16. Etteregistreerimine ei
ole vajalik. Neil, kes vajavad ujuma
minemiseks Kuressaare linna piires
transporti, palume sellest teada anda
neljapäeviti kell 10–15 tel 58 242 318.
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Kärla Põhikool kuulutab välja konkursi
inglise keele õpetaja ametikoha
täitmiseks. Tööle asumise aeg 21.08.
Kandideerimisavaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad esitada
hiljemalt 28. mail e-posti aadressil kool@
kpk.edu.ee. Lisainfo tel 45 42 088 ja 53
001 718 või jaan@kpk.edu.ee.
Kuressaare Gümnaasium võtab alates
2018/19. õppeaastast konkursi korras
tööle eripedagoogi. Avaldus, CV,
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt 24. mail aadressil
Kuressaare Gümnaasium, Nooruse 1,
93815 Kuressaare või digitaalallkirjastatult
kool@oesel.edu.ee. Täiendav info tel 50
56 094 või Toomas.Takkis@oesel.edu.ee.
Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed võtab
konkursi korras tööle lasteaiaõpetaja
(tähtajatu tööleping). Tööle asumise
aeg on augustis 2018. Kandideerijal
esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri ja
haridust tõendavate dokumentide
koopiad hiljemalt 31. mail aadressil Õie
2, 93818 Kuressaare või helin.vinter@
kuressaare.ee. Lisainfo tel 45 54 419 ja
45 31 348.
22. mail kl 18.30 toimub Mätja-Tareste
seltsimajas Leisi kandi külavanemate
koosolek. Külaseltside toetamise korda
tutvustab abivallavanem Marili Niits,
sotsiaalvaldkonna töö eesmärke ja
põhimõtteid abivallavanem Kairit Lindmäe.
Osalema on palutud osavallakogu ja
külaseltside esindajad. Arutada saab
tekkinud küsimusi ja murekohti, teha
ettepanekuid ja leida võimalusi koostööks.
9. juunil toimub koerte ja kasside
marutaudivastane vaktsineerimine
Pähkla ja Aste piirkonnas. Lisaks
võimalus vaktsineerida küülikuid müksomatoosi vastu. Täpsem info tel 56 217 760
(Gaili Tiitma) ja www.saaremaavald.ee.
Hajaasustuse programm on avatud
11. juunini. Piirkondlikud nõustamisajad: Kihelkonna 21.05 kl 9–16.30; Eikla
23.05 kl 18–21; Torgu 28.05 kl 8.15–16.30;
Mustjala 31.05 kl 9–16.30; Lümanda 1.06
kl 9–15; Salme 4.06 kl 9–16.30; Kärla 6.06
kl 9–16.30; Pihtla 7.06 kl 9–16.30. Tiina
Orav võtab Kuressaare kontoris Lossi tn
1 ruumis 253 vastu järgmistel kuupäevadel: 21.–25.05, 29.05, 5.06, 8.06 ja 11.06
(vallavalitsuse lahtioleku aegadel). Info ja
kontakt: tiina.orav@saaremaavald.ee, tel
45 25 028, 59 117 981. Leisis toimub
programmialane nõustamine 16.05 ja Valjalas 1.06, täpsem info maire.kaarid@
saaremaavald.ee.

Jäätmete koht pole lõkkes
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allavalitsusele, politseile ja keskkonnainspektsioonile on laekunud kevadel palju vihjeid jäätmete põletamise kohta.
Prügipõletajaid märgatakse –
prügi põletamisel tekkiv hais levib kaugele ja on kergesti äratuntav, sest see on hoopis erinev okste põletamisel tekkivast.
Prügilõkke asukohta on suitsusamba ja haisu tõttu lihtne tuvastada. Prügi põletamist pannakse üha enam pahaks, sest
puhas õhk on ühine loodusvara, mille rikkumisel tekitatakse
ebaõiglaselt kahju ka teistele.
Mitte keegi meist ei ela ju hermeetiliselt suletud kupli all, kus
saastatud õhk vaid saastajat ennast mõjutaks.
Jäätmete – olgu selleks vanad
riided, mööbel, pakendid, ehitusjäätmed, olmeprügi vm – põletamine on kahjulik nii inimeste
tervisele kui ka keskkonnale ja
seetõttu juba ammu keelatud.
Jäätmete põletamisel tekkiv saaste levib tuulega mitmete kilomeetrite taha ja kahjustab kõiki,

kes saasteainetega kokku puutuvad. Muu hulgas levib niimoodi
vähki tekitav dioksiin, mis sisaldub prügilõkke suitsus. Prügilõkkes tekkivad saasteained võivad lisaks vähkkasvajate tekke
soodustamisele tekitada hormoonsüsteemi-, hingamis- ja
kardiovaskulaarseid häireid.
Saasteained langevad maapinnale ja omastatakse juurte kaudu
taimede poolt. Nii saavad prügilõkkest osa ka lastele pakutavad
maasikad, herned, õunad ja ploomid ning tegemist ei ole sugugi

enam puhaste ja mahedate oma
aia viljadega. Prügilõkke tuhk sisaldab samuti kahjulikke aineid
(arseen, kroom, kaadmium ja
elavhõbe), mistõttu selle laotamisel aiamaale saastatakse muld ja
seal kasvatatavad köögiviljad.
Prügi põletamisel tekkivad saasteained püsivad mullas ja elusorganismides väga pikka aega, seega saavad nad meid ka pika aja
jooksul kahjulikult mõjutada.
Lõkkes või koduahjus võib
põletada ainult kiletamata pappi ja paberit, värvimata, lakkima-

ta ja immutamata puitu ning
puulehti ja oksi. Lõkketegemisel
tuleb kinni pidada tuleohutusnõuetest ja jälgida, et lõkketoss
ei häiriks naabreid. Kõik ülejäänud jäätmed tuleb üle anda oma
prügivedajale, viia jäätmejaama
või mõnda teise selleks ettenähtud kogumiskohta.
Jäätmete üleandmise lihtsustamiseks korraldab Saaremaa vallavalitsus juunis suurjäätmete tasuta vastuvõtmise kampaania
jäätmejaamades ja kogumisringi
üle kogu valla. Elektroonikajäätmete kogumisring on praegu käimas ja lähiajal saab teoks ohtlike
jäätmete kogumisring. Elektroonikajäätmete kogumisring on hetkel käimas ja 26.mail toimub ohtlike jäätmete kogumisring.
Prügi põletamisest palume
teatada Saaremaa vallavalitsuse
telefonile 45 25 083 (tööpäevadel), e-kirja teel jarelevalveteenistus@saaremaavald.ee
või
keskkonnainspektsiooni ööpäevaringsele valvetelefonile 1313.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Maakonnaplaneeringu kehtestamise teade
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ahandusministeerium
teatab, et riigihalduse
minister
kehtestas
27.04.2018 käskkirjaga
nr 1.1-4/94 Saare maakonnaplaneeringu 2030+. Maakonnaplaneering haarab kogu Saare maakonna territooriumi.
Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja
suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud
ja kohalikud huvid. Maakonnaplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduses
sätestatud
ülesanded. Maakonnaplaneeringu koostamisel on aluseks üleriigiline planeering Eesti 2030+ ja
Saare maakonna arengustrateegia. Planeeringulahenduse väljatöötamisel on arvestatud olemasolevaid riiklikke ja maakondlikke arengukavasid ning kohalike

omavalitsuste üldplaneeringuid
ja arengustrateegiaid.
Planeeringus käsitletavad
olulisemad teemad on asustuse
paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused,
ettevõtlus,
looduskeskkonna
väärtused, tehniline taristu, riigikaitse ja siseturvalisus. Kõikide teemade osas on planeeringus
välja töötatud üldised põhimõtted ja tingimused maakonna ruumilise arengu kavandamiseks.
Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste
üldplaneeringute koostamisel.
Samuti tuleb maakonnaplaneeringuga arvestada riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide koostamisel.
Saare maavanem algatas
10.10.2013 korraldusega nr
1-1/405 maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise

hindamise (KSH), mille eesmärk
oli keskkonnakaalutlustega arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel,
kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu
edendamine.
KSH raames kirjeldati, selgitati ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui ka
looduskeskkonnale ning peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline
piiriülene keskkonnamõju.
Saare maakonnaplaneeringu
koostas Saare maavalitsus, planeeringukaardid kujundas OÜ
Kallusgeo, KSH koostaja oli Ske-

past&Puhkim OÜ. Saare maakonnaplaneeringu planeerimisprotsess toimus koostöös Saare
maakonna kohalike omavalitsuste, huvitatud isikute ja riigiasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering
käsitleb.
Saare maakonnaplaneeringu
2030+ materjalidega on võimalik tutvuda veebilehel http://
www.maavalitsus.ee/saare-maakonnaplaneering. Paberkandjal
saab maakonnaplaneeringuga
tutvuda rahandusministeeriumi
regionaalhalduse osakonna Saare talituses (Lossi 1, Kuressaare)
lahtioleku aegadel.
Rahandusministeerium
Tallinn, HARJUMAA,
Suur-Ameerika 1
Telefon 61 13 558
E-post: INFO@FIN.EE
Teadaande number 1282606

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
9. mai istungil otsustati:
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega.
• Anda välja määrus „Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise kord“.
• Anda luba Ameerika sportautode näituse korraldamiseks (9.06) ja Kuressaare Rulluisumaratoni korraldamiseks
(2.06).
• Eraldada MTÜ-le Karujärve Tervisespordi Keskus tegevustoetuseks 7500
eurot ja MTÜ-le Pöide Spordiselts
2500 eurot.
• Kuulutada välja konkurss kultuuritööspetsialisti töökohale.
• Anda luba SaareFood OÜ-le, Seffu
Food OÜ-le ja Kuldoda OÜ-le suvekohviku väliterrassi paigaldamiseks.
• Moodustada maakondlik liikluskomisjon
ja kehtestada komisjoni põhimäärus.
• Koormata isikliku kasutusõigusega
eraisiku kasuks vallale kuuluv kinnistu.
• Anda tasuta kasutusse vallavara (mälestuspäeva korraldamiseks).

• Suunata vallavolikogu istungile määruste „Saaremaa valla andmekogude
asutamise ja põhimääruste kinnitamise volituse andmine“, „Saaremaa valla
püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine“, „Mittetulundustegevuse toetamise kord“,
„Saaremaa valla 2018. aasta I lisaeelarve“, „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“, „Määruste
kehtetuks tunnistamine“ eelnõud ning
otsuste „Mustjala rahvamaja koosseisu kinnitamine“, „„Saaremaa valla
ametiasutuse Saaremaa vallavalitsus
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ muutmine“, „2017. a
majandusaasta aruande kinnitamine“
(Laimjala, Pöide), „Tallinna tn 78 ja 80
detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“,
„Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule suunamine“, „Koovi küla
Saarela ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, „Tirbi küla
Neeme detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, „Koovi küla Saarela
ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, „Paaste küla Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“, „Kuusnõmme küla Ranna
detailplaneeringu algatamata jätmine“,

„Atla külas Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu kehtestamine“, „Ehitise
teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku koostaja nimetamine“,
„Ettepaneku tegemine piletihinna kehtestamiseks“, „Püsiasustusega väikesaare esindaja määramine väikesaarte
komisjoni“, „Nõusoleku andmine garantiikirja väljastamiseks“ eelnõud.
• Kiita heaks ja suunata avalikustamisele Kuressaare Vanalinna Kooli ja Kuressaare Gümnaasiumi arengukavade eelnõud.
• Kinnitada Lääne-Saare kogukonnakogu ettepanek Lääne-Saare piirkonna
tegevustoetuse andmiseks.
• Toetada MTÜ Kõrkvere Seltsi tegevust
180 euroga ning kompenseerida Kõrkvere päevakeskuse küttepuude varumiseks kasutatud halumasina teenus.
• Anda asjaajamiseks volitused valla eestkoste- ja lastekaitsespetsialistidele.
• Seada hooldus.

nistada edukaks OÜ Arens Ehitustööd
pakkumus.
• Kinnitada riigihanke „Orissaare lasteaia rekonstrueerimine“ tulemused ja
tunnistada edukaks ühispakkuja Ehitus5ECO OÜ ja Wolkar OÜ pakkumus.
• Jätta rahuldamata vaie (Muratsi küla
Mere detailplaneering).
• Anda nõusolekud erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Kehtestada ühtsed nõuded detailplaneeringute koostamisele (määrus).

15. mai istungil otsustati:
• Anda luba avaliku ürituse korraldamiseks: Titeranna discgolfi võistlus (20.05), Kuressaare tänavafestival (26.05), Saaremaa laste lustipäev
Kevadpäev 2018 (27.05 lossihoovis),
Saaremaa Rahvasprint 2018 I etapp
(2.06 Raugu ja Kavandi külas).

• Moodustada komisjonid valla eelarvest
projektidele eraldatavate toetuste taotluste läbivaatamiseks.

• Kinnitada Saare Maakonna Keskraamatukogu suvised lahtiolekuajad
18.06-31.08: E-R 10-18, suletud laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel.

• Kinnitada lihthanke „Laimjala rahvamaja renoveerimine” tulemused ja tun-

• Eraldada haridus- ja noorsootöö projektide toetuseks kokku 2340 eurot.

• Eraldada huvihariduse ja huvitegevuse
täiendavat toetust kokku 42 887 eurot.
• Koormata isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks 9 vallale kuuluvat kinnistut.
• Anda üürile Tallinna tn 18-18 tööandja eluruum.
• Kinnitada riigihanke „Hooldekodu
„Saaremaa Valss“ projekteerimis- ja
ehitustööd“ tulemused ja tunnistada
edukaks ühispakkuja Tesman Ehitus
OÜ, Tesman AS ja Level AS pakkumus kogumaksumusega 743 168,79
eurot koos tellija reservi ja käibemaksuga.
• Määrata Orissaare alevikus registreeritud katastriüksustele uued lähi-aadressid (10 Maanteeameti hallatavat teed).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Tunnistada Saaremaa valla vastu esitatud kahjunõuet summas 1190 eurot
(sõiduki remondikulud).
• Sõlmida Kuressaare linnas Lossi tn 1
//1a asuva kinnistu omandi ülevõtmisega seotud kasutus- ja üürilepingud.
• Kuulutada välja vallavaranõuniku konkurss.

Saaremaa Teataja

Marii Kõrgesaar: igal
noorel võiks olla hobi
Vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Marii Kõrgesaar tõdeb, et tema tegevusvaldkond on
toredalt vaheldusrikas ja töö viib teda sageli noorte sekka.

2011. aastal lõpetas Marii Tallinna ülikooli sotsiaalpedagoogika
ja lastekaitse erialal ning töötas
aastatel 2007–2014 Ida-Niidu lasteaias õpetajana. Seejärel asus ta
tööle Kuressaare linnavalitsuse
noorsootöö spetsialistina ja selle aasta algusest on tema ametinimetusse täiendina lisandunud
huviharidus.
“Huvihariduse valdkond on
just viimasel ajal saanud riigilt
täiendavat toetust ja sellega on
kohalik omavalitsus saanud juurde päris palju lisatööd,” selgitab
ta, miks huviharidus vajab senisest enam koordineerimist.
“Võrreldes linnavalitsusega
on tööd suurele vallale omaselt
rohkem, kuid muidu on noorsootöö endiselt hästi vaheldusrikas
ja päris tihti saab kabinetist välja noorte sekka, mis eristab seda
ametit ehk veidi teisest,” ütleb
Marii, lisades, et noorsootööd ei
olegi võimalik ainult nelja seina
vahel teha.
Noored vajavad tähelepanu

Küsimusele, mida noored vajavad ja ise soovivad, vastab Marii
Kõrgesaar, et enim on vaja ikkagi tähelepanu. “Noored vajavad
kedagi, kes neid kuulaks ja nendega koos tegutseks. Oma arenguks on neil vaja näha ja katsetada erinevaid tegevusi, et jõuda
selleni, mis paelub ja millega ehk
täiskasvanueaski tegeleda,” annab ta mõista, et huviharidus ja
noorsootöö pakuvad selleks kõigeks suurepäraseid võimalusi.
“Huvitegevus on sama oluline kui kooliharidus. Avatud
noorsootöös saab end proovile
panna ja uusi tegevusi proovida
– see kõik arendab väga palju.
Igal noorel võiks olla mingi hobi
või vähemalt võiks iga laps ja
noor saada oma elus võimaluse
hobidega tegeleda,” on ta veendunud.
Saaremaa vallas on üheksa
noortekeskust ja Marii Kõrgesaar
toob esile, et Salmel tegutseb
noortetuba vabatahtlike tegijate
toel. “Pean Saaremaa valla noortekeskustes tehtavat väga oluli-

VAHELDUSRIKAS TÖÖ: Marii Kõrgesaar on veendunud, et noorsootööd ainult nelja seina vahel teha ei saagi.
KRISTIINA MARIPUU

seks ja töö, mida noortekeskustes tehakse, on hindamatu. Hiljuti avati noortekeskus Kihelkonnal ja see toimus samuti kohalike initsiatiivil. Ma arvan, et meie
suures vallas võiks paaris piirkonnas veel noortekeskus toimetada, näiteks Leisi on piirkond,
kus on palju lapsi ja noori.”
Aktiivsetele noortele on hea
väljund ka noortevolikogu. “Saaremaa vallavolikogu ja -valitsuse juurde on loodud noortest
koosnev nõuandev kogu, millega ootame liituma 14–26-aastasi noori, kellel on huvi ja soovi
vallaelus kaasa rääkida. Praegu
käib koos Kuressaare ja Lääne-Saare noortekogudesse kuulunud seltskond, kuid ootame ka
uusi liikmeid,” kinnitab ta ja palub huvilistel endast märku anda,
kirjutades e-posti aadressil noortevolikogu@saaremaavald.ee.
Laste ja noorte mõtted on pal-

juski juba koolivaheaja juures.
Milliseid plaane saab praegu suveks teha? “Kooliaasta lõpp on
tõesti peagi käes. Nagu ikka, toimub ka suvisel koolivaheajal erinevas vanuses lastele ja noortele palju tegevusi. Laagrite ja
muude tegevuste infot on meediakanalites juba ammu levitama hakatud.
Suvi pakub palju tegevust

Mitmed tegevused on end aastate jooksul hästi tõestanud ja väga
populaarseks osutunud ning mõned lahedamad laagrid on juba
ka broneeritud. Samas leidub tegevust veel piisavalt. Lapsevanematele ja laagrikorraldajatele tahaks rõhutada, et ohutusnõudeid
peab alaealiste puhul eriti rangelt
silmas pidama – laagrikorraldajad peavad neid järgima ja lapsevanemad nõudma.”

Marii Kõrgesaar sõnab, et
praegugi on päevakorral paljud
tööd. “Huvihariduses on palju
koordineerimist. Praegu on kõige olulisemad tegevused seotud
uue õppeaasta ja huvihariduses
vajalike ühtlustamistega. Äsja
viidi läbi projektikonkurss huvihariduse täiendava toetuse jagamiseks, mille on kohalikele omavalitsustele eraldanud riik. Saaremaal saab toetust 29 projekti
kogusummas 42 117 eurot,” räägib ta.
“Üle tuleks vaadata ka see,
kuidas noortekeskused tegutsevad, sest nende toimimispõhimõtted on piirkonniti väga erinevad.
On noortekeskusi, mis kuuluvad
rahvamaja alla, aga ka MTÜ-na
toimetavaid keskusi – siin peaks
kujunema ühtne loogiline struktuur,” viitab ta eesootavatele sammudele.
Kristiina Maripuu

Kuressaare tänavafestival muudab liikluskorraldust

V

allavalitsus
andis
MTÜ-le Kuresaar loa
Kuressaare tänavafestivali korraldamiseks
26. mail kell 9-23. Üritus viiakse läbi Lossi, Lasteaia, Kauba ja

Kohtu tänaval ning raekoja
ümbruses ja keskväljtakul.
Mootorsõidukitele on tänavad
suletud järgmiselt: Lossi tn alates Raekoja tn ristmikust kuni
Allee tn ristmikuni (ristmik väl-

ja arvatud); Lasteaia tn Lossi tn
ristmikust kuni A. Lutsu tn ristmikuni (ristmik välja arvatud);
Kauba tn Lossi tn ristmikust
kuni Kiriku tn ristmikuni; Kohtu tn keskväljaku parklast kuni

Kiriku tn ristmikuni (ristmik
välja arvatud). Torni ja Raekoja
tänava vahele jääv kesklinnaala on selleks ajaks kesklinnas
toimuvate rekonstrueerimistööde tõttu juba suletud.

KODANIK KÜSIB: Elan endises Lääne-Saare vallas, kus on minu teenuskeskus?
Vastab abivallavanem Jüri Linde: “Kui Saaremaa vallaga ühinenud endistes nn väikestes vallakeskustes on moodustatud teenuskeskused, kus kodanikke teenindavad valdavalt teenuskeskuse juht, sotsiaaltöötaja ja in-

fospetsialist, siis endise Lääne-Saare valla piirkonnas on teenuskeskused moodustatud Lümandas ja Kärlal. Neis teenindavad elanikke Lääne-Saare Halduse peaspetsialistid.
Kuressaare linna ümbritse-

vas endise Kaarma valla piirkonnas eraldi teenuskeskust moodustatud ei ole, nii nagu pole
seda ka Kuressaare linnas. Kodanikud saavad oma murega
pöörduda otse Saaremaa vallavalitsuse vastavate ametnike

poole või siis endist Kaarma piirkonda katva Lääne-Saare Halduse peaspetsialisti Jüri Ränga
poole. Tema kabinet on endise
Lääne-Saare valla vallamajas
(praeguses Saaremaa valla vallamajas) Marientali tee 27.”
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SAAREMAA
KANDID
Homme on rahvusvaheline
muuseumipäev.
Mida huvitavat pakute?
Rita Valge
Saaremaa muuseumi
juhatuse liige

Üleeuroopaline muuseumiöö “Öös on pidu” rullub
lahti 19. mail kell kuus õhtul. Muuseumiööl
pääseb tasuta kõigisse muuseumi filiaalidesse. Lossis loovad pidulikku meeleolu
muusikakooli õpilased, Tornikohvikus
Jazz-kohvik, lastele pakub tegevusi Noortejaam. Toimuvad ekskursioonid lossis ja
selle ümbruses ning huvilised saavad sõita Muhu muuseumisse (väljasõit kell 17 Aavikute muuseumi eest).
Aavikute maja hoovi on oodatud kõik
rahvatantsuarmastajad. Mihkli talumuuseumis ette valmistatud pidu tuletab meelde vanu aegu, lauluviise ja -samme, mida
õpetab Tiiu Villsaar.
Kuni 1. juulini on lossi keldri näitusesaalis Eduard Wiiralti Pariisi-perioodi tööde näitus Juhani Komulaineni kogust. Tegu
on väga huvitava väljapanekuga, kus Wiiralti tuntumate tööde, nagu “Põrgu” ja “Kabaree”, kõrval on väljas ka nende teoste
sketšid ja kavandid.
Esimest korda uuemas ajaloos on lossihoovis avatud kohvik-restoran. Nimi on Veranda Vernanda ja asub see ajaloolises
vahtkonnamajas.
Lossipäevad tulevad 29.–30. juunil,
peaesinejaiks Metsatöll ja Jaapani samuraid. Lisaks näeb lossihoovis Poola Sztumi
rüütleid, sõdalasi Eestist, üles pannakse telklaager, toimub laat ja palju muud.
Käsitöökojad on avatud maist augusti
lõpuni. Kodade esisele platsile tuleb ka Argo
Kirsi keskajahõnguline vibutiir-mänguplats. Loodetavasti juba sel suvel on lossihoov täidetud mõnusa muusikaga, mida
pakuvad erinevad Eesti rändmuusikud.
Lähitulevikus tahame pakkuda võimalust pidada muuseumis ka laste sünnipäevi, kus põnevat ja harivat tegevust jagub nii
lossi kui ka hoovi.
Tõnu Veldre
Sõrve militaar-, ajaloo- ja
loodusmuuseumi konsultant

Kui sõita Kuressaarest Sääre tipu poole, jääb umbes
kilomeeter maad enne tuletorni paremat kätt
Sõrve militaar-, ajaloo- ja loodusmuuseum.
Endise Nõukogude piirivalvekordoni
hoonetes on ühise asukoha leidnud omanäoline kompleks, kus võib tutvuda Sõrvemaa
rikkaliku ajaloo ja liigirikka loodusega.
Peamajas saab külastaja ülevaate sõjategevusest poolsaarel läbi aastasadade.
Loodusmajas on väljapanek siinsest loomaja linnuriigist ning liblikatest, kelle riikliku seirepüügiga keskuses tegeletakse. Üks
tuba on pühendatud Sõrve mõisatele.
Meremajas näeb lisaks nn Kreeka laevalt toodud asjadele veel nõukogudeaegseid tarbeesemeid. Siin on sisustatud klassiruum, punase terrori ning vabadusvõitluse ja raadiotuba. Eraldi maja on antud kohaliku talukraami eksponeerimiseks.
Kellel aega rohkem varutud, võivad
meie giidi Enno Linnu juhtimisel läbi teha
lühikese metsaretke ja minna paikadesse,
kuhu tavaturist ei satu.
Kuigi keskus on lahti aastaringselt, siis
sel laupäeval, 19. mail kell 12 avatakse muuseumi suvehooaeg näitusega Arsenali sõjatööstuse toodangust.
Muide, riigi rahastatud sõjatööstuseni
jõuti Eestis 1920. aasta suvel. Tehase sortiment ulatus padrunitest soomusautodeni.
1941. aastal viidi tootmine ajutiselt üle Venemaale. Nõukogude ajal valmistati nime
numbri vastu vahetanud Arsenalis isegi raketi juhtimisseadmeid. Nüüdseks on selle
hoonetes koha leidnud Arsenali keskus.
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30.
JUUNIL

L 02.06 kell 14:00

19.00

CHORAL PRELUDES OF
OLD MASTERS

KURESSAARE
RULLUISUMARATON

Kavas J. B. Bach, D. Buxtehude,
S. Scheidt, J. G. Walther

KURESSAARE LAURENTIUSE KIRIKUS

Orelil
EDOARDO NARBONA

JUUNIL

Tule võistlema või kaasa elama!
Registreerimine, distantsid, ajakava,
liikluskorraldus: rullituur.ee

19.00

G. F. HANDEL AND THE
ENGLISH ORGAN SCHOOL

Pääsmed hinnaga 5 €

Kavas G.F. Handel, J. Bull, J.
Stanley, M. Green

Kuressaare kultuurikeskuse kassas,
ja pool tundi enne algust kohapeal.

Ürituse läbiviimise kohaks on Tallinna tn,
Kevade tn, Pihtla tn, Piiri tn.
Kuressaare Rulluisumaratoniga seoses suletakse
2. juunil kell 14-18 mootorsõidukitele liikluseks
Tallinna tänav kuni Hariduse tänavani, Kevade
tänav kuni Pihtla teeni, Piiri tänav ning Pihtla teel
jääb avatuks üks sõidusuund kuni Piiri tänavani.
Ristmikel korraldab liikluse reguleerimise
turvatöötaja.

MERINVEST

Börsiettevõtte AS PRFoods tütarfirma OÜ Vettel asub 17
km kaugusel Kuressaarest Vätta poolsaarel, Suure-Rootsi
külas ja tegeleb põhiliselt punase kala töötlemisega –
fileerimise, suitsutamise, viilutamise ja kulinaarsete
toodete valmistamisega.

OÜ Vettel pakub tööd

KALATÖÖTLEJATELE JA
KALATÖÖTLEMISSEADMETE
OPERAATORITELE
•
•
•
•
•
•
•
•

PROTSESSIINSENER
Puitmajade tootmisega tegelev ettevõte
Novara OÜ
otsib oma kollektiivi
ÕHTUSESSE VÕI PÄEVASESSE VAHETUSSE
erinevatele töödele nii
mees- kui naistöötajaid.
Vajadusel transpordi organiseerimise võimalus.
Töö kohta lisainformatsiooni
saamiseks helista 45 94648 või 5091524

võimalus kohe tööle asuda
stabiilne töökoht ja kindel igakuine sissetulek
tunnitasu alates 4.70
põhjalik väljaõpe kohapeal
tööga kindlustatus 5 päeval nädalas
tööaeg E-R, kell 07.00-15.30
meie poolt töö- ja sanitaarriietus ning
pausideks kuumad joogid
transport töötajatele korraldatud kahel suunal –
Kuressaarest ja Muhust (tee peale jäävad näiteks
Pöide, Audla, Laimjala, Sakla ja Sandla peatus).
Kui tekkis soov
liituda meie areneva ja
laieneva ettevõttega,
saada oma elulookirjeldus e-postiga aadressil
personal@vettel.ee.
Lisainformatsiooni
saamiseks helista
telefonil 452 1475.

Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Teostaja:
Saarte Hääl

Saksa firmale Freudenberg kummidetaile
tootev ettevõte OÜ Merinvest otsib oma
meeskonda protsessiinseneri,
kelle ülesandeks on:
• uute toodete ja protsesside juurutamine
• uuenduste elluviimine
• pidev protsesside parendamine
• tootmise efektiivsuse tõstmise projektide juhtimine
• koolituste läbiviimine
Kandidaadilt eeldame:
• inseneriharidust
• head eesti ja inglise või saksa keele oskust
• orienteeritust protsesside ja tehnoloogiate
pidevale parendamisele, lähtudes tulemuste
hindamisel analüütilistest näitajatest
• head suhtlemisoskust ja meeskonnatöö valmidust
• valmidust viibida välislähetustes
• iseseisvust ja järjepidevust tegevuste elluviimisel
ja prioriteetide seadmisel
Omalt poolt pakume
• motiveerivat töö- ja tulemustasu
• koolitus- ja arenemisvõimalusi
• stabiilset tööaega
• uusi väljakutseid ja põnevat tööd

Salme Põhikool kuulutab välja konkursi
MATEMAATIKA-FÜÜSIKA ÕPETAJA ametikohale
koormusega 20+4 tundi nädalas.
Kandideerija peab vastama HTM poolt sätestatud nõuetele.
Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad jne esitada
20. juuniks 2018 aadressil: Salme Põhikool, Kuressaare mnt 1,
Salme alevik 93201, Saare mk või
digitaalselt aadressil: raivo.kallas @salme.edu.ee.
Õpetaja tööleasumise aeg 21. august 2018
Täiendav info: raivo.kallas@salme.edu.ee; telefon 4530 251

Trükkija:
Printall AS

Toimetaja:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kontakt lisaküsimuste korral: Kaupo Kirs
+372 45 29 683
CV saata hiljemalt 10.06.2018
aadressil kaupo@merinvest.ee

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

