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Vald tunnustab
väärikaid
pulmapaare
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Tasuta infoleht

omme, 8. juunil kell 14 toimub
Kuressaare Laurentiuse kirikus
Saare maakonna kuld- ja briljantpulmapaaride ning ühe
raudpulmapaari õnnitlemine. Saaremaa
vallavolikogu esimehelt Tiiu Arolt ja vallavanem Madis Kallaselt on kutse saanud 70
kuldpulmapaari, kes tänavu tähistavad abiellumise 50. aastapäeva, 20 briljantpulmapaari, kellel täitub 60. abieluaasta, ja üks
raudpulmapaar, kes tähistab 70. pulma-aastapäeva. Lisaks pulmapaaridele on
väga oodatud ka nende lähedased. Õnnitlemisele järgneb koosviibimine Kuressaare kultuurikeskuses.

Juunis saab
tasuta ära anda
suurjäätmeid

J
EV100: Panga pangal tammepargi avamisel tantsisid Orissaare gümnaasiumi õpilased ja vilistlased. Sündmust jääb tähistama ka tahvel ligemale 300-aastase tammepuu tüvel.
GEILI HEINMAA

Tammepark on saarlaste ja
külaliste rõõmuks avatud
On kasvamas kuskil üks pisike puu,
ta rohetav võra on habras ja noor,
veel nõrk on ta tüvi ja lühike juur,
nii pehme ja sile ta õhuke koor,
kuid temagi loodab, et ükskord on suur.
On kasvamas kuskil üks pisike puu
ja kardab see puuke veel raju ja tuult.
On kasvamas kuskil üks pisike puu
ja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt.

S

elle Ott Arderi luuletusega “Pisike
puu” avas Saaremaa vallavanem Madis Kallas 1. juunil EV100 tammepargi Panga pangal.
“Väga raske on välja pakkuda midagi sügavamat ja sümboolsemat, kui seda on Eesti laste poolt tammetõrudest kasvama pandud tammede istutamine Eesti sajanda sünnipäeva aastal Eestimaa pinnasesse,” ütles
Madis Kallas.
Kuna tammepuus on midagi ürgset, siis
tähendab ta meie jaoks palju rohkemat kui
üks puu, märkis Kallas, lisades, et Panga
pank on väga märgiline koht ja siin saavad

S

hakkama vaid väga visad tammed, nii nagu
on visa Eesti rahvaski.
Madis Kallas ja vallavolikogu esimees
Tiiu Aro tänasid koolilapsi ja õpetajaid, kes
kasvatasid tammetõrudest väikesed puukesed ja panid need 21. mail Panga pangal mulda, samuti aktiivseid kaasaaitajaid, nagu
Saaremaa Kodukant, Eesti looduskaitse selts,
MTÜ Panga Areng, merekultuuri selts ja
Saarte koostöö kogu.
Kui koolid pälvisid oma panuse eest tammiku rajamisse tänukirja, siis märtsikuus
meie seast lahkunud Mati Kriisi, kelle kasvatatud tammeistikud samuti Pangal sirguvad, mälestuseks paigaldati tammepargi äärde pingile tahvel. Mälestuspingi Mati Kriisile meisterdas maa-ala omanik Alver Sagur
300-aastase tamme ladvast.
Tammede auks esitas Orissaare gümnaasiumi vilistlaste ja lapsevanemate rahvatantsusegarühm NOH! (Nii Ongi Hästi!) tantsu
„Tamme lugu“.
Tammiku avamisel tantsisid ka Orissaare gümnaasiumi rahvatantsurühm Viirelind
ning laulsid Aste ja Tornimäe põhikooli õpilased.

„Vägev!“ arvas nii sündmuse kui ka tammepargi rajamise kohta Belgias elav saarlane Ati Maripuu, kes koos oma flaamlasest
kaasa Monique Rediersiga käib oma sünnimaal Saaremaal neli korda aastas. Panga
pangale tammiku avamisele sattusid nad
saarel ringi sõites juhuslikult ega olnud kiidusõnadega kitsid.
Pangale on pandud kasvama 62 tammeistikut. Ootel on veel umbes 75 istikut, mis
otsustati istutada Saaremaa eri ilmakaartesse – lõunasse, itta ja läände. Aste koolilaste
istikud pannakse mulda Kudjape ketasgolfi
raja äärde, Sõrve säärele Bulla maja ja Kihelkonna hooldekodu juurde.
Orissaare gümnaasiumi ja Tornimäe
põhikooli õpilaste kasvatatud tammeistikud
istutakse aga Tornimäe koolimaja ja kooli
Kübassaare laagriplatsi juurde.
Riigikantselei kingitusega “Eesti 100 tamme” sai Eesti sel kevadel üle 20 tammepargi, -salu ja -allee. Kingituse elluviimist on
alates 2013. aastast ette valmistanud kümned omavalitsused, koolid ja lasteaiad üle
Eesti.
Merike Pitk

“EV100 igas külas” tuleb mürinal suvesse!

ellel suvel käib külaelu täiel rindel EV
100. sünnipäevale mõeldes. Paljudes
kohtades toimuvad külakokkutulekud
ja simmanid. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul korrastatakse külamajasid ja avaldatakse oma küla kroonikaid. Tullakse üle ilma
kokku kodukülla ja tuntakse üksteisest rõõmu.
Koos vaadatakse tagasi, et tõdeda – elu maal
on ikka suuresti iga kogukonna oma kätes.
Omariikluse ajal oleme teinud suuri asju.
Koos kogutakse vaimujõudu, et edasi minna.
Meie riigi sajas tähtpäev on suurim tähis meie
riigi ajaloos, see on meie kõigi sünnipäev!
Ühise ettevõtmise “EV100 igas külas” eesmärk on, et keegi ei jääks ilma riigi sünnipäe-

va tähistamisest. Igal kogukonnal on võimalik juubeliperioodil aprillist 2017 kuni veebruarini 2020 valida välja üks päev, kui nemad
on sünnipäevalapse rollis ja peavad koos oma
kogukonnaga EV 100. sünnipäeva.
Sellel juubeliaasta suvel on paljud meie
maakonna külakogukonnad nõuks võtnud
koos sünnipäeva tähistada.
Tulge ja nautige koos külakogukonnaga
Eesti 100. sünnipäeva!
Esimesed sünnipäevad peeti 1. juunil Pangal ja Soobikul.
Reet Viira,
“EV100 igas külas” maakonna koordinaator,
Saaremaa Kodukant

EV100 sünnipäevad
Saare maakonna külades
JUUNI
16. juuni – Asva
Viikingite küla
22. juuni – Vaivere
22.juuni – Võhma
23. juuni – Jööri
24. juuni – Koguva
JUULI
7. juuli – Undva
14. juuli – Külasema
14. juuli – Kõrkküla

uunis toimub Saaremaal kodumajapidamistes tekkinud suurjäätmete kogumisring ja kohapeal tasuta vastuvõtt. Suurjäätmeid saavad ära anda nii
elanikud kui ka suvitajad. Suurjäätmete
alla kuuluvad vanamööbel ja selle osad,
uksed ja aknad, madratsid, kardinapuud,
vaibad, kraanikausid, vannid, dušikabiinid, WC-potid, jalgrattad, lapsevankrid
jmt. Suurjäätmetena ei võeta vastu romusõidukite osi, rehve, ehitusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, eterniiti.
Suurjäätmete kogumisring toimub juunis reedeti ja laupäeviti 8. kuni 30. juunini
kokku 11 peatuskohaga. Tasuta vastuvõtt kohapeal toimub 18.–30. juunini nii Orissaare
kui ka Kuressaare piirkonnas. Täpsem info
kogumisringi ajakava ja vastuvõtukohtade
kohta Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus, telefonil 52
47 636 (vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist) või piirkonna teenuskeskusest.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Südamekuu
Saare maakonnas

S

aare maakonnas korraldati südamekuul kokku 50 liikumis- ja spordiüritust. Neil osales kokku 1282 inimest,
nendest 417 last, 221 meest ja 664
naist. Üritustega hõlmatud piirkondi oli 12.
Enim osalejaid oli Leisi ööorienteerumisel
– 103 (neist lapsi 32), Angla Tuuliku Jooksul
– 98 (neist lapsi 51) ja rattamatkal “Nasva kevad” – 83 (neist lapsi 26). Piirkondadest oli
enim osalejaid Kuressaares ja Leisis.
Nagu igal aastal, korraldati ka seekord
kõigi osalejate vahel loosimine, info võitjate kohta on avaldatud nii Saaremaa spordiliidu kodulehel www.saaresport.ee kui
ka Saaremaa vallavalitsuse kodulehel www.
saaremaavald.ee.
Täname oma sponsoreid: Angela Decor,
Saaremaa Veski, Kuninguste talupood ja
kohvik, Saaremaa vald, Saaremaa Spordikool, Arensburg, ProClean, Suure Tõllu
Puhkeküla, Grand Rose, GoSpa, Kiire.ee,
Saaremaa Spordiliit ja Tervise Arengu Instituut.
Riina Allik,
Saaremaa vallavalitsuse
tervisedenduse peaspetsialist

21. juuli – Käesla
21. juuli – Orinõmme
AUGUST
18. august – Kõljala
19. august – Sauvere
20. august – Kõõru

20. august – Roobaka

TEADE
Arvestades suurt huvi geenidoonorluse vastu, saavad geenidoonorid
vereproovi anda esmaspäeval,
11. juunil kell 10–16 Lossi 1 saalis.
Eelduseks on see, et vastav avaldus
on esitatud (https://geenidoonor.ee/
nousoleku-vorm).
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Saaremaa vallavalitsus on kuulutanud
välja avalikud konkursid Kärla Põhikooli ja Salme Põhikooli direktori
vabanevatele ametikohtadele. Tööle
asumise aeg: 1. august 2018. Kirjalik
avaldus koos motivatsioonikirjaga,
elulookirjeldus, kvalifikatsiooninõuetele
vastavust tõendavate dokumentide
koopiad ja muud kandideerija poolt
oluliseks peetavad dokumendid tuleb
esitada 11. juuniks Saaremaa Vallavalitsusele: Tallinna 10, Kuressaare 93819 või
digitaalselt allkirjastatuna vald@saaremaavald.ee. Täiendav info: raivo.peeters@
saaremaavald.ee, tel 45 25 068.
Rahandusministeerium kutsub: “Meie
tuleviku meri sõltub meie tänastest
otsustest”. Tule räägi nende otsuste
tegemisel kaasa 12. juunil kl 11 väikelaevaehituse kompetentsikeskuses (Tallinna
19, Kuressaare). Täpsem info: www.fin.ee/
planeeringud.
Hea ettevõtlik inimene! Saaremaa vald
korraldab kohtumiste sarja “Ettevõtluse
võimalused tuleviku Saaremaal – innovatsioon”. Olete oodatud kaasa aitama
kogemuste ja mõtetega, kuidas ettevõtluskeskkonda meie saarel paremaks muuta:
18. juunil kl 16 Nasva klubis, 19. juunil kl 17
Orissaare kultuurimajas, 20. juunil kl 16
Pärsama kultuurimajas. Üritust toetab
Interreg Europe projekt “Islands of
Innovation”.
Orissaare lasteaed Päikesekiir võtab 1.
septembrist tööle muusikaõpetaja
(0,72 ametikohta). CV ja avaldus esitada
15. juuniks kuusksaida@gmail.com.
Lisainfo tel 53 268 686.
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks: matemaatikaõpetaja (0,2 ametikohta) ja muusikaõpetaja (0,4 ametikohta). Tööle asumise
aeg 27. august 2018. Avaldus, elulookirjeldus (CV), kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad palume saata
hiljemalt 15. juuniks: Garnisoni 16,
Kuressaare, Saaremaa vald 93812 või
digitaalselt allkirjastatult kool@ktg.edu.ee.
Info tel 50 38 408.

Saaremaa Vallavolikogu
24.05.2018 otsusega nr 1-3/46
võeti vastu ja suunati avalikule
väljapanekule Nasva alevikus
Sõrve mnt 41a maaüksuse
(katastriüksuse katastritunnus
43301:001:0206, pindala 3,47
ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on ehitusõiguse
määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine tiigi rajamiseks,
maaüksuse jagamine, teede ja
liikluskorralduse planeerimine,
tehnovõrkude ja -rajatiste
paigutuse määramine,
servituutide ja kitsenduste
vajaduse määramine.

Koovi külas Saarela ja
Mudapõllu detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavolikogu
24.05.2018 otsusega nr
1-3/442 lõpetati Koovi külas
Saarela ja Mudapõllu
detailplaneeringu koostamine. Pärast detailplaneeringu
algatamist 26.09.2002 ei ole
planeeringulahendust
kohalikule omavalitsusele
esitatud. Tulenevalt eelnevast
tegi vallavalitsus huvitatud
isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamine
lõpetada, millega huvitatud
isik nõustus Otsusega on
võimalik tutvuda www.
saaremaavald.ee.

Atla külas Hülgeranna ja
Heldama detailplaneeringu
kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu
24.05.2018 otsusega nr 1-3/41
kehtestati Atla külas Heldama
ja Hülgeranna detailplaneering,
millega on ette nähtud
vähendada ranna ehituskeeluvööndit Hülgeranna katastriüksusel ca 26 m rannajoonest
sauna ehitamiseks ning
Heldama maaüksusele
moodustataval krundil ca
70–100 m rannajoonest elamu
ja abihoonete ehitamiseks.
Käesoleva detailplaneeringuga
tehakse ettepanek muuta
Lümanda valla üldplaneeringut,
kuna planeeritava tegevuse

Sõrve mnt 41a detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 22.06–
21.07.2018. Detailplaneeringu
materjalidega on võimalik
tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10,
Kuressaare) III korrusel ja valla
kodulehel aadressil https://
www.saaremaavald.ee/
planeerimine.
Avaliku väljapaneku jooksul on
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elluviimiseks tuleb vähendada
ehituskeeluvööndit. Otsusega
on võimalik tutvuda www.
saaremaavald.ee.

igal isikul õigus avaldada
arvamust detailplaneeringu
lahenduse kohta. Ettepanekud
ja vastuväited esitada
kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või
e-postiga aadressil vald@
saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik
arutelu toimub 25.07.2018 kell
16 Saaremaa vallamaja
(Tallinna tn 10, Kuressaare) II
korruse saalis.

Nasva alevikus Sõrve mnt 41a
detailplaneeringu avalik
väljapanek ja avalik arutelu

Kuusnõmme külas Ranna
detailplaneeringu algatamata
jätmine
Saaremaa Vallavolikogu
24.05.2018 otsusega nr 1-3/44
jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuusnõmme

külas Ranna katastriüksusel
eesmärgiga püstitada
vahimajake, vähendada ranna
ehituskeeluvööndit ja seadustada maaüksusel olemasolevad hooned. Detailplaneeringu
algatamine on vastuolus ranna
ja kalda kaitse eesmärkidega
ning Vilsandi rahvuspargi
kaitsekorralduskavaga.
Otsusega on võimalik tutvuda
www.saaremaavald.ee.

Kuressaares Pargi tn 14
detailplaneeringu
algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsuse
22.05.2018 korraldusega nr
2-3/535 jäeti algatamata
detailplaneeringu koostamine
Kuressaare linnas Pargi tn 14
katastriüksusel eesmärgiga
määrata ehitusõigus äripindade ja korteriomandite rajamiseks. Detailplaneeringu
algatamine on vastuolus
Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse ja
linna ruumilise arenguga, kuna
Pargi tn 14 katastriüksusel
asuv parkla on vajalik säilitada
avaliku parklana. Korraldusega
on võimalik tutvuda www.
saaremaavald.ee.

Tuulte Roosi aadresside muutmise eelinfo

uressaares Tuulte Roosis asuv liikluspinna
kohanimi Ranna tänav
ei vasta kohanime vormistamise korrale, sest tänavana kasutuses olev liikluspind
peab olema katkematult läbitav,
kõrvalharudeta ja visuaalselt tajutav ühtse objektina.
Saaremaa vallavalitsusel on
ettepanek pikendada Kotkapoja tänavat kuni Sõrve teeni, mil-

le tulemusel on vaja muuta Ranna tn 24 ja Ranna tn 40 hoonete aadressid, määrata uued aadressid vastavalt Kotkapoja tn 10
ja Kotkapoja tn 5 ning Ranna tn
36 uueks aadressiks Sõrve tee 4.
Teine ettepanek on muuta
kõigi ülejäänud Ranna tänava
hoonete ja katastriüksuste (26,
28, 30, 32, 34, 38, 38a, 42, 44, 46,
48) aadressi numbrid, sest
numbrite määramisel on reeg-

lid, mille alusel tänava paremal
pool on paarisnumbrid ja vasakul pool paaritud numbrid.
Kinnistu omanikul on õigus
esitada kirjalik põhjendatud
vastuväide aadressi muutmise
kohta 15 päeva jooksul e-posti
aadressil vald@saaremaavald.
ee või Saaremaa Vallavalitsus,
Tallinna tn 10, Kuressaare
93819.
Saaremaa vallavalitsus mää-

rab Kotkapoja ja Ranna tänava
mõjuala ja uued aadressid vallavalitsuse korraldusega ning
korraldab tänavate siltide ja majanumbrite paigaldamise. Aadresside muutmisega ei kaasne
elanikele rahalisi kohustusi.
Täiendava informatsiooni saamiseks saab pöörduda telefonil
45 25 087 või Tallinna tn 10 kabinet 308 või ruth.kalamees@
saaremaavald.ee.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 22. mai
istungil otsustati:
• Eraldada reservfondist 1000
eurot MTÜ-le Esto Maxibasket, 7500 eurot MTÜ-le Saaremaa Võrkpall, 500 eurot MTÜ-le
Rahvaspordiklubi Riimes.
• Eraldada 8500 eurot Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumideks.
• Sõlmida sihtfinantseerimisleping MTÜ-ga Orissaare Sport,
MTÜ-ga Konnonkonn, JK-ga
Saarepiiga.
• Eraldada kultuuri-, vabaajaja spordiprojektidele kokku
29 100 eurot.
• Eraldada MTÜ-le Aaron Racing
850 eurot.
• Anda luba Sõrvemaa laulupüha
korraldamiseks (17.06), Salme
III viikingituru korraldamiseks
(17.–20.08).

• Muuta maakonnaliinide sõiduplaane.

tööd” menetlus ja korraldada
uus hange.

• Eraldada 8000 eurot Atla Küla
Seltsile.

• Korraldada lihthange “Lümanda koolihoone katuse rekonstrueerimine”.

• Korraldada riigihanked “Kruusateede remont Saaremaa valla
teedel ja tänavatel” ja “Kruusateede remont ning mustkatete
ehitus Saaremaa valla teedel ja
tänavatel 2018. aastal (II)”.
• Suunata volikogu istungile Lääne-Saare valla ja Orissaare valla
2017. a majandusaasta aruande kinnitamise eelnõud.
• Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse 21.05.2013. a korraldus nr
317 (hoolduse seadmine).
• Toetada 3000 euroga MTÜ-d
Vätta Külade Selts ja 1500 euroga MTÜ-d Laimjala Arenguselts.

• Jätta algatamata Kuressaare linnas Pargi tn 14 katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
• Kinnitada Saaremaa valla kriisikomisjoni koosseis.
• Anda seisukoht volikogu eelnõude muudatusettepanekutele.

Vallavalitsuse 29. mai
istungil otsustati:
• Kehtestada Kuressaare stipendiumide avaliku konkursi tingimused.

• Võõrandada otsustuskorras:
korteriomand Tähistaeva 4 Kõljala külas, Nurga kinnistu Suure-Rootsi külas.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping.
• Suunata volikogu istungile Kuressaare linna ja Leisi valla 2017. aasta majandusaasta
aruande kinnitamise eelnõud.
• Moodustada hajaasustuse
programmi hindamiskomisjon.
• Nimetada MTÜ Saarte Kalandus hindamiskomisjoni liikme
kandidaat.
• Anda nõusolek erinevateks
maakorralduslikeks toiminguteks.
• Pikendada vaide läbivaatamise
tähtaega.

• Hüvitada regionaalsete investeeringutoetuste programmi
maakondliku hindamiskomisjoni töö.

• Kooskõlastada Tuulte Roosi
lasteaia 2014–2017 sisehindamise aruanne.

• Eraldada 51 660 eurot MTÜ-le
Visit Saaremaa.

• Moodustada konkursi “Eestimaa õpib ja tänab” komisjon.

• Suunata volikogu istungile katastriüksuste jagamised, sihtotstarbe määramised ja muutmised.

• Kuulutada välja avalik konkurss
Kärla Põhikooli ja Salme Põhikooli direktori ametikohadele.

• Eraldada 2930 eurot projekti “Panga 100 tamme park” elluviimiseks.

• Muuta Kihelkonna Kooli direktori töölepingut.

• Anda nõusolek maaüksuste riigireservi jätmiseks.

• Eraldada 4000 eurot Oesel Studium MTÜ-le.

• Eraldada 11 986,2 eurot MTÜle Muratsi Kalur projekti “Muratsi sadama rekonstrueerimine”
omafinantseeringu tasumiseks.

• Maksta ühekordset koolilõputoetust (Leisi, Mustjala).

• Anda nõusolek erinevateks
maakorralduslikeks toiminguteks.

• Kooskõlastada Kaali Kooli
2015–2017 sisehindamise aruanne.

• Eraldada 188 eurot Valjala lasteaiale (töötajate vaktsineerimiseks).
• Sõlmida leping Kodulinna Lokaal OÜ-ga ja Spring Cafe OÜga (suvekohviku terrass).
• Koormata kinnistud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks.

• Pikendada vaide läbivaatamise
tähtaega.

• Eraldada 1400 eurot MTÜ-le
Salme Rahva Maja Selts.

• Anda rendile Karja küla Aiamaa
maaüksuse aiamaa.

• Esitada hindamiseks kohaliku
omaalgatuse programmi taotlused.

• Koormata kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.

• Lõpetada lihthanke “Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitus-

• Nimetada esindaja korteriühistu
üldkoosolekule.

Vallavalitsuse 5. juuni
istungil otsustati:

• Suunata volikogu istungile detailplaneeringute algatamised ja
kehtestamised.
• Korraldada lihthanked “Kontoritarvete ostmine 2018–2019”
ja “Saaremaa valla õpilasliinide
teenindamine 2018–2019. õppeaastal”.
• Kinnitada riigihanke “Orissaare

gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja
ehitustööd” tulemused ja tunnistada edukaks Ehitus5ECO
OÜ pakkumus maksumusega
209 533,5 eurot.
• Suunata volikogu istungile lepingu pikendamine Kuressaare
Ametikooliga.
• Suunata volikogu istungile laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja
spordiklubides.
• Kinnitada Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018–2021.

sutusõigusega Telia Eesti AS
kasuks.
• Tunnistada peremehetuks ehitiseks Mändjala külas Metsa
põik ja Metsa teel asuv elektrivõrk.
• Keelduda maakonnaliini nr 2314
sõiduplaanide muutmisest.
• *Suunata volikogu istungile
asendus- ja järelhooldusteenuse
osutamise tingimused ja kord.
• Suunata volikogu istungile Kihelkonna volikogu teatud otsuste kehtetuks tunnistamine.

• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks (jaanituled, maakondliku võidutule tseremoonia,
Kuressaaare lossipäevad jt).

• Kinnitada Kihelkonna hooldekodu töötajate palgamäärad.

• Kinnitada “Integreeritud teenuste korraldusmudeli” loomise komisjon.

• Teha muudatused Saaremaa
valla hankekorras.

• Moodustada konkursikomisjonid Salme Põhikooli ja Kärla
Põhikooli direktori vabade ametikohtade täitmiseks.
• Eraldada Saaremaa merekultuuri seltsi tütarseltsile SALAVA 150 eurot, EELK Kihelkonna
kogudusele 750 eurot, Undva
küla seltsile 1000 eurot, Pidula
seltsile 1100 eurot, Kihelkonna TIOKile 1500 eurot, MTÜ-le
Rukkilill 1500 eurot, Vilsandi külaseltsile 1500 eurot ja MTÜ-le
Tuulpius 1500 eurot.
• Eraldada 2000 eurot MTÜ-le
I Land Sound elamusfestivali
korraldamiseks.
• Moodustada Kuressaare Ristiku lasteaias sobitusrühm.
• Koormata kinnistud isikliku ka-

• Eraldada 2710 eurot sotsiaalvaldkonna projektidele.

• Nimetada vallavalitsuse keskkonnaosakonna järelevalveteenistuse järelevalve ja kriisireguleerimise peaspetsialisti
ametikoht ümber järelevalveteenistuse juhataja ametikohaks.
• Suunata volikogu istungile riigivara taotlemine munitsipaalomandisse, hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale ja nõusoleku andmine
sotsiaaltransporditeenuse pilootprojektis osalemiseks.
• Eraldada 700 eurot MTÜ-le
Laimjala Loodussõprade Selts.
• Eraldada 400 eurot MTÜ-le
Saarekülade Selts.
Õigusaktidega saab tutvuda valla
dokumendiregistris http://delta.
andmevara.ee/saaremaa_vald/

Saaremaa Teataja

Marili Niits: uus MTÜ-de
toetamise kord on mitmetasandiline
Abivallavanem Marili Niits tõdeb, et praegu tuleb tal igapäevatöös enim tegeleda küsimustega, mis on seotud
mittetulundustegevusega, kuid peagi on oodata uut ja ühtset korda.

T

änaseks on Marili Niits
olnud abivallavanema
ametis seitse kuud. Tema
alluvuses töötavad arendus- ja kommunikatsiooniosakond ning vallavalitsuse suurim,
tugiteenuste osakond, mis tegeleb ka personalitöö ja hangetega
ning mille eraldi üksused on
kantselei, IT-teenistus ja rahandusteenistus. Viimases valdkonnas on Marili Niits ka ise tegev
olnud: ta on lõpetanud Tallinna
ülikooli matemaatika erialal,
töötanud juhtivstatistiku ja raamatupidajana ning olnud aastatel 2013–2017 Orissaare vallavolikogu esimees.

maksimaalne toetus 85%. Stipendiumide näol on samuti tegu
valdkondliku toetusega,” võtab
Marili Niits vallakesksed toetusvõimalused kokku. “Piirkondliku toetuse jagamine jääb puhtalt
kohaliku osavallakogu või kogukonnakogu otsustada ja see on
mõeldud pehmete tegevuste toetamiseks,” sõnab ta, lisades, et
niivõrd suure omavalitsuse puhul on oluline, et säiliks piirkondade eripära, ja piirkondlik toetus aitab sellele kaasa. “Külaraha puhul oleme võtnud aluseks
endise Lääne-Saare valla korra
ja selle toetuse saamise eelduseks on aktiivne külakogukond.”

Tulemas on ka
teine lisaeelarve

Saaremaa vald täna
ja aastate pärast

Tema töö üks läbivamaid teemasid on Saaremaa valla eelarve.
Vallavolikogu maikuu istungil
kiideti heaks ja suunati teisele lugemisele valla 2018. aasta esimene lisaeelarve, millega on võetud
suund ka hallatavate asutuste
töötasude ühtlustamisele, ja sügisel on kavandamisel veel vähemalt üks lisaeelarve. “Kursis tuleb olla nii eelarve täitmise kui
ka esitatud taotlustega ja käimas
on ka 2019. aasta eelarve koostamine. Tuleva aasta eelarve on
kindlasti juba rohkem Saaremaa
valla nägu.”
Volikogus on teisele lugemisele suunatud ka mittetulundustegevuse toetamise korra eelnõu.
Marili Niits märgib, et määrust
koostades on võetud üle parimad
praktikad ja see tagab toetusraha jaotamise ühtsetel tingimustel. “Kuna praegu ühist korda
veel pole, siis on kodanikuühenduste toetamisel tulnud teha palju näputööd – iga taotluse puhul

Käimas on valla arengukava
(2019–2030) koostamine, kus Marili Niits on ettevõtluskeskkonna
ja majanduse teemagrupi juht.
“Praegu töötab kuus teemagruppi ideekorje tulemustega. Arengukava sisendid peavad saama
kokku 22. juuniks ja töö käib väga
aktiivselt.” Ta kinnitab, et uus vald
on avanud Saaremaast soovitud
tervikpildi ja lisab: “Kindlasti tuleb vahet teha sellel, milline on
Saaremaa vald täna – pärast poolt
aastat – ja milline on Saaremaa
vald näiteks kolme või kümne
aasta pärast. Juba praegu on organisatsiooni tasandil tehtud
väga suur hüpe, kuid samas saame elanikelt ka tagasisidet, mis
pole alati positiivne,” räägib ta.
“Nähes ise vahetult vallavalitsuse köögipoolt, siis palun inimestelt kannatlikkust ja mõistmist,
kuid loomulikult ootame konstruktiivset tagasisidet, mis aitab
meil kitsaskohti lahendada.”

AINULAADNE AASTA: Marili Niits leiab, et nn üleminekuaasta on Saaremaa
vallale paljuski uudne, eeldades ka palju sellist tööd, mis paneb aluse järgnevatele aastatele.
KRISTIINA MARIPUU

oleme lähtunud sellest, kuidas
vastavas piirkonnas MTÜ-sid
seni toetati.”
MTÜ-de toetamiseks on
mitmeid viise

“Oluline on märkida, et MTÜ-d
peaksid oma tuleva aasta taotlusi juba praegu läbi mõtlema. Toetuste puhul saab välja tuua kolm
tasandit: esiteks vallakeskne tasand, mille alla käivad tegevusja projektitoetused ning stipen-

diumid, teiseks piirkondlik toetusraha ja kolmandaks külaraha,” selgitab ta. “Edaspidi tuleb
tegevustoetuse taotlused esitada
juba oktoobriks ja nii kavandatakse rahastus tuleva aasta eelarvesse nimeliselt sisse. Projektitoetus on valdkondlik, näiteks
kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna projektid, ja kodanikuühenduste toetamiseks avatakse vähemalt kaks taotlusvooru.
Kui vallalt taotletakse kaasfinantseeringut, on vallapoolne

Kristiina Maripuu

Miks õppida Kuressaare meremajanduse keskuses?
Tallinna tehnikaülikooli Eesti
mereakadeemia meremajanduse keskuses Kuressaares kaitstakse diplomitöid ja peatselt algab ka
uute tudengite suvine vastuvõtt.
Praegu saab selles kõrgkoolis õppida kahte eriala: ettevõtlust ja
elamusmajandust ning meretehnikat ja väikelaevaehitust.
Miks valida aga õpingute jätkamiseks just see Kuressaares
asuv õppeasutus?
Reedel oma lõputööd kaitsnud Helmi Lember ütles, et valis ettevõtluse eriala selles koolis läbitavate õppeainete põhjal.
Varem klienditeenindajana töötanud Helmi sõnas, et kuigi ta ei
plaaninud otseselt ettevõtjaks
hakata, soovis ta siiski ettevõtlusest ja selle erinevatest külgedest
rohkem teada saada. “Mulle
meeldis, et eriala õppekava oli
mitmekülgne ning kolme aasta
jooksul sai loenguid alates matemaatilisest analüüsist ja kvaliteedijuhtimisest kuni kliendisuhete ja sotsiaalpsühholoogiani.”
Oma praeguse töökoha logistikuna Nordic Automation Systems OÜ-s sai ta tänu kohustuslikule praktikale samas firmas.

Helmi Lember tunnistas, et ilma
eelneva praktikakogemuseta ei
oleks tal ilmselt olnud julgust sellele ametikohale kandideerida.
Meeldejäävaimad kogemused
koolist seostuvad tal hulgaliste
grupitöödega, mis osutusid algselt
arvatust keerukamaiks ja mahukamaiks. “Paljud hilisõhtud möödusid arvuti taga grupivestlustes
erinevaid teemasid analüüsides ja
töid kokku pannes. Kindlasti aren-

sin ajalehest kuulutuse, et meremajanduse keskuses (toona TTÜ
Kuressaare kolledžis) saab õppida
turismi ja toitlustuskorraldust ning
kuna mul Tallinnas elades ja töötades polnud võimalust kõrgharidust omandada, siis oli siin pakutav ideaalne variant minu jaoks,”
kõneles Piret. Asus ju kõrgkool
kodu lähedal. “Olen hästi rahul,”
ütles samuti reedel rakenduskõrghariduse diplomit kaitsnud Piret

“Siit koolist saadud teadmised ja praktilised oskused on
ideaalne stardiplatvorm alustada iseseisvalt ettevõtte
juhtimist.” Piret Poopuu
dasid need kogemused distsipliini ja arusaamist meeskonnatööst,”
rääkis Helmi Lember.
Piret Poopuu julgustab aga
Kuressaare meremajanduse keskusesse õppima tulema neid, kel
omal ajal haridustee pooleli jäänud. “Olen küll Tartu ülikoolis
keemiat õppinud, kuid kõrgkool
jäi pooleli,” rääkis Kuressaares
sündinud ja siinses ametikoolis
ka turismieriala lõpetanud Piret
Poopuu, kes vahepeal töötas aastaid Tallinnas.
“Saaremaale tagasi tulles leid-

Poopuu, kes juhib nüüd Kuressaares Kena Maja hostelit.
“Siit koolist saadud teadmised ja praktilised oskused on
ideaalne stardiplatvorm alustada iseseisvalt ettevõtte juhtimist,” kinnitas Piret.
Ka Janne Raun valis meremajanduse keskuse eelkõige õpetatava eriala ja sobiva õppegraafiku tõttu. “Kuna käin täiskohaga tööl, on oluline kaugõppe vormis õppida,” ütles ta.
Jannegi jaoks oli oluline kooli asukoht. “Kuna olen ise Saare-

maalt pärit, siis tundus igati loogiline tulla kodusaarele tagasi.
Täna võin öelda, et otsus siia õppima tulla oli väga õige. Kiidan
meremajanduse keskuse lektoreid ja töötajaid. Kogu atmosfäär
keskuses on väga toetav ja õppimist soodustav. Maja on väike ja
kodune ja siin vähemalt puudub
võimalus majas ära eksida, mis
TTÜ peahoones on mul korduvalt õnnestunud,” kõneles Raun.
Ravimifirmas büroojuhina
töötav Janne tõdes, et meremajanduse keskuses omandatud
teadmised on andnud talle juurde enesekindlust erinevate probleemide lahendamisel ja erinevaid tööülesandeid täites.
Meremajanduse keskuse juht
Anni Hartikainen rõhutas, et
peamisi põhjuseid, miks tasub
Kuressaarde õppima tulla ka
mandriinimestel, on see, et sellist õppekava, kus saab korraga
õppida nii turismi kui ka ettevõtlust (ettevõtlus ja elamusmajandus), mujal kõrgkoolides pole. Samuti ei ole mujal meretehnika ja
väikelaevaehituse eriala.
Suvine vastuvõtt algab TTÜ-s
25. juunil ja lõpeb 4. juulil.
Merike Pitk
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SAAREMAA
KANDID
9. juunil on Saaremaa
46. tantsupidu “Tuhande tunde saar”

Mida see pidu teie jaoks
tähendab?
Kai Jürlau
mudilaste rühmade liigijuht

Kui Virge Varilepp, selle
tantsupeo üldjuht ja lavastaja, tegi mulle ettepaneku
hakata mudilaste liigijuhiks, olin rõõmuga
nõus põneva väljakutse vastu võtma. Sel hetkel ma ei uskunud aga, et peole registreerub
20 lasteaedade ja esimeste klasside rühma.
Seda suurem on praegu rõõm tõdeda, et 9.
juunil on platsil koos ligi 300 kõige väiksemat last, et esitada tantsud “Otsimise lugu”
ja “Väikesed abilised”.
Mudilased on kaasatud Saaremaa tantsupeole esimest korda. Ma olen kindel, et
nad saavad suurepäraselt hakkama. Seda
on tõestanud koolieelikute tantsupeod Viimsis, Rakveres ja Haapsalus. Neist viimasel
osales 1500 tantsulast üle Eesti, nende seas
ka Kuressaare Pargi, Kärla ja Valjala lasteaia lapsed ja nende entusiastlikud õpetajad.
Koolieelne iga on lastele parim aeg rahvakultuuriga tutvumiseks ja mul on suur heameel, et sel aastal on rahvatantsupisikuga nakatunud nii palju lapsi. Jääb vaid loota, et
tantsutahe jääb kestma paljudeks aastateks.
Lapsed ise veel täpselt ei mõista, mis
neid ees ootab, aga nad teavad, et sõna
“pidu” tähendab ootusärevust, sõpru, nalja, naeru, söömist, muusikat ja tantsu. Nad
teavad, et on parimad tantsulapsed, nad
esitavad eesti rahvatantse ja kannavad peol
Eesti rahvarõivaid. Lapsed teavad ka seda,
et pered on nende üle uhked ja plaksutavad pealtvaatajate seas.
Loodan, et väikesed tantsulapsed saavad peolt tuhat tunnet ja kindla soovi kogeda seda kõike veel ja veel!
Ene Laak
Tornimäe rahvamaja
segarühma juhendaja

Tööd tantsijatega alustasin
aastast 1978. Olen juhendanud liikumis-, võimlemis- ja rahvatantsurühmi Orissaare gümnaasiumis, Orissaare kultuurimajas ja Tornimäe rahvamajas. Praegu
juhendan Tornimäe rahvamaja segarühma.
Eesti on nii väike riik, et selle kestmine
läbi sajandite on omamoodi unikaalsus.
Jõud, mis on sel väga vanal rahval aidanud
püsima jääda aegade tõmbetuultes, meist
suuremate rahvaste põrkuvate huvide keskpunktis ja vaatamata teiste kultuuride survele, on olnud eestlase rahvakultuur. Need
on meie traditsioonid, kombed, tavad, müüdid, meie omad laulud ja tantsud.
Laulu- ja tantsupidude traditsioon on
hoidnud kultuurilist järjepidevust meie kodudes ja kodukohtades, aidanud teadvustada oma juuri. Sellest on ammutatud vaimujõudu seista vastu naabrite survele, kaotades ja alla andeski ometi jääda võitjaks ja
püsimajääjaks.
Tänasel päeval on tänu tehnoloogia arengule suur maailm meie koduõuele tulnud. Ent
uute teadmistega koos tulevad ka uued ahvatlused – kerge on teistelt üle võtta, teha nii
nagu mujal. Seepärast on meil jätkuvalt vaja
sisemist vaimujõudu jääda iseendaks. Just siin
aitavad kaasa meie oma laulud, tantsud ja pilliviisid, meie oma rahvapeod. Saaremaa tantsupeo “Tuhande tunde saar” repertuaar on
kokku pandud Saaremaa autorite tantsuloomingust. Minu loodud tants “Sõrvemaa” on
kingitus Saaremaale, Eestimaale. Minu suurim soov ja unistus on, et peatuks lõpuks
eestlaste ja ka saarlaste väljaränne ja et nad
kõik leiaksid tee tagasi oma juurte juurde.
Siin koos tegutsedes on Eestil tulevikku.
Saaremaa tantsupeol rõõmustavad meie
silma Saare- ja Muhumaa kaunid rahvarõivad. Saagu tänavune pidu taas kord kaunis ja kauaks meeldejääv.
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Saaremaa
46.Tantsupidu

tunde saar
Kuressaare staadionil
9. juuni 2018
Peo algus kell 19:00
Piletid: 12.- /8.- /5.-

AS Tesman

LIIKUDES TERVEMAKS 2018 JÄRGMISED ETAPID:
23. juunil kell 12.00

10. juunil kell 12.00
FOTOJAHT JALGRATTAL
Start Kuressaare spordikeskusest
12. juunil kell 18.00
SUVEVOLLE (I etapp)
Kuressaare Titerand

JOOKS SUVESSE
Loode tammikus
WWW.SAAREMAASPORDIKOOL.EE

14. juunil kl 13 Laurentiuse kiriku abiõpetaja Tiina Ool
loeb leinapäeva palvust.

Osalustasu eelregistreerimisel 4 eurot
kohapeal tasudes 5 eurot

juunil

JAANIKUU PÄEVAKESKUSES

Üle väga pika aja Saaremaal...
Üle väga pika aja Privileges...
Oma tuntud headuses – ansambel

TRAFFIC

Mõnusat suvemuusikat mängib DJ Urmas Rämmal
Uksed avame kõigile kell 11 õhtul. Pilet esimesel tunnil 8 €.

Club Privilege

Müüme
ehituslikku
saematerjali:
Prussid
Lauad
Hööveldatud lauad
Voodrilauad
Sisevoodrilauad
(lepp, ka servamata)
NB Juuni lõpuni
transport tasuta!

Info tel 52 94 490
kydemasaeveski@gmail.com

21. juunil kl 13 tähistame JAANIPÄEVA. Tantsumuusikat
teevad Reet ja Ain, vahepalaga esinevad kõhutantsijad.
Töötab baar.
26. juunil kl 12 Loore Härmati meigikoolitus. Jumestusnipid ja moodne suvine meik daamidele. Samas müügil
Anne-Mari Börlindi looduslikud tooted soodushindadega.
29. juunil kl 13 laulame koos Mariniga tuntud laule.
Juunikuus esitleb päevakeskuses oma fotokunsti
Kimmo Tapio Pohjanen.

REHEMÄE
NÄDALALÕPUPAKKUMINE
R–L 8.–9. juunil
TAPEEDID,
TAPEEDILIIMID,
SEINAKATTED

FOTO ON ILLUSTRATIIVSE TÄHENDUSEGA

Eesti Kultuurkapitali
Saaremaa ekspertgrupp

-20%

Ventilatsioonitorustike kuivpuhastus
Maasoojuspumbad
Õhk-vesisoojuspumbad

REHEMÄE KESKUS PIKK 61, 93815 KURESSAARE

Kutse Makita demopäevale!
Kõikidele Makita toodetele
eripakkumised.

8. juuni 2018
kell 10:00-14:00
Pikk 59, Kuressaare

Põlluvahe 4, Sikassaare küla, Saaremaa vald
www.sv-tt.ee, sv@tt.ee. Tel 508 9694
Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetaja:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

