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Orissaare arendusprojektid võtavad kuju
Teenuskeskuse juhataja Taavi Kand tõdes, et samaaegselt on töös mitmed piirkonna jaoks
olulised projektid, mis on Orissaarele ühtaegu nii rõõmusõnum kui ka väljakutse.

“Meil on palju teoksil,” nentis ka Orissaare
osavallakogu esimees ja Saaremaa vallavolikogu liige Silvi Teesalu, tuues esile lasteaia ja õpilaskodu rekonstrueerimise, laululava rajamise ja aleviku pargi jätkutööd.
Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingus on Orissaare piirkonna kõige prioriteetsem investeeringuobjekt lasteaed. Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise meetmest on projektile eraldatud
221 163,98 eurot ning eakate päevakeskuse osas toetab energiatõhusustöid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Lasteaed saab tervikuna uue kuue ja 2019. aasta
sügisel peaks õppetöö algama juba kaasajastatud hoones. Lasteaia rekonstrueerimise hankel tunnistati edukaks Ehitus5ECO

OÜ ja Wolkar OÜ ühispakkumus kogumaksumusega 1 026 638 eurot ja vastavalt sõlmitud lepingule on tööde lõpptähtaeg tuleva aasta 1. august.
“Orissaare lasteaias on direktor Saida
Kuusk ja tema tublid alluvad hoolega ametis
kappide tühjendamisega ning ruumide remondiks ettevalmistamisega,” tundis Teesalu
eesseisva uuendustöö üle heameelt, lisades,
et rõõmu teevad ka peatselt algavad kooli hosteli renoveerimistööd.
Orissaare õpilaskodu ja söökla energiasäästuprojekti toetab 76 323 euroga EAS. Vallavalitsuse ehitusinsener Urmas Sepp selgitas, et
soojustatakse hoone sokkel, välisseinad ja pööning, vahetatakse katusekate, aknad ja välisuksed ning renoveeritakse küttesüsteem.

Hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde hanke tulemusel teostab tööd samuti Ehitus5ECO OÜ ja tööde kogumaksumus on 264 012 eurot. “Tööd algavad juulis ja nendega on plaanis valmis jõuda tuleva aasta juuni lõpuks,” sõnas Sepp.
Piirkonna üks ulatuslikumaid projekte on
Orissaare aleviku ning Tagavere ja Saikla küla
amortiseerunud tänavavalgustuse rekonstrueerimine, mida Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetatakse 238 103,07 euroga.
Paigaldatakse uued metallmastid, maakaabelliinid ja nüüdisaegse juhtimissüsteemiga LED-valgustid. Tulemuseks on elektrienergia efektiivsem kasutamine ja sellest tulenevalt ka tarbimise vähenemine.
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Taotleda saab
1. klassi toetust

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 ka hiljemalt 1. septembri
seisuga Saaremaa vald.
“Taotluste menetlemine ja toetuste väljamaksmine toimub jooksvalt ja see juba
käib. Toetus makstakse välja orienteeruvalt
kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest,” selgitas sotsiaaltoetuste nõunik
Liina Kohu. 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.

Eakate
ekskursioon viib
Harjumaale
Eakate sellesuvine ekskursioon toimub 21.–
22. augustini ja osaleda võivad kõik, kel soovi. Tutvutakse Lääne-Harjumaaga: Paldiski, Padise, Keila-Joa, Lohusalu, Laitse lossi,
mootorispordi muuseumi ja muu põnevaga, mis iseloomustab just seda piirkonda.
Esimene osamakse 70 eurot tasuda ajavahemikul 9.–12. juuli Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna tn 10) Liina Kohu kätte
ja seejärel selgub ka teise osamakse suurus.
Täpsem programm jõuab osalejateni augusti algul.
Registreeruda saab: Anne Raamat, tel 52
93 761; Maimu Krischka, tel 53 496 554; Tiiu
Kallas, tel 52 01 389; Liina Kohu, tel 45 25
057 või 50 68 253.

Matkaklubi kutsub
Saaremaad
avastama
Matkaklubi Tõll ja Piret plaanib Eesti 100.
sünnipäevaks saarlastele ja külalistele välja pakkuda ühe sajakilomeetrise matkamarsruudi. Meie kingile pani “Kogukondade EV100” taotlusvooru kaudu õla alla
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant.
Matkatee kulgeb piki olemasolevaid
teid (riigi- ja vallateed, aga ka eramaadel
olevad teed). Laias laastus on plaanitav
marsruut järgmine: Konati – Dejevo – Kuumi – Viki – Kihelkonna – Oju – Harilaid –
Undva – Veere – Abula – Merise – Tagaranna – Mustjala – Konati. Looduses teekonda ei märgistata, marsruudi joonistame
kaardile, mille matkaja saab alla laadida
meie kodulehelt. Maaomanikele ja kohalikele elanikele tähendab see ilmselt teid
jalgsi ja jalgrattaga läbivate inimeste arvu
mõningast kasvu. Telkimiskohad pakume
välja kas riigi või valla maale, eramaal telkimist me ei soovita.
Pikemat selgitust matkatee kohta ja
kaarti kavandatava marsruudiga näeb
meie kodulehel https://saarematkaklubi.
wordpress.com/ev-100-matkatee/. Kui teil
tekkis marsruudi osas mõtteid või küsimusi, võtke matkaklubiga ühendust (saarematkaklubi@gmail.com, tel 53 032 176
Triin Reitalu).

Täpsustus
Täpsustame, et 7. juuni Saaremaa
Teatajas ilmunud kirjutises “Tammepark
on saarlaste ja külaliste rõõmuks avatud”
mainitud tammepuust pingi valmistas
Reinis Pihl ning rahvatantsuga esinenud
segarühmad NOH! ja Viirelind tegutsevad
mitte Orissaare gümnaasiumi, vaid
Orissaare kultuurimaja juures.
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TEATED
Koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine ja kiibistamine
toimub 30. juunil Torgu piirkonnas ja
7. juulil Suur-Randvere piirkonnas.
Täpsem info valla kodulehel www.
saaremaavald.ee ja tel 56 217 760
(volitatud veterinaararst Gaili Tiitma).
Koduvisiidi soovijail eelnevalt helistada
(visiiditasu 15 eurot + transport).
Võimalus vaktsineerida koeri ja kasse
kompleksvaktsiiniga ning küülikuid
müksomatoosi vastu. Müügil erinevaid
parasiidivastaseid ravimeid lemmikloomadele.
Sotsiaalkindlustusamet annab teada,
et alates 1. juulist tekib sügava
puudega täisealise isiku töötavatele
hooldajatele ja lähedastele uus
võimalus saada lisapuhkepäevi.
Puhkusevõimalust saab kasutada sügava
puudega isiku lähedane, eestkostja või
kohaliku omavalitsuse määratud ametlik
hooldaja. Aastas saab võtta oma
tööandja juurest kuni viis tööpäeva
tasustatud hoolduspuhkust, mille eest
makstakse puhkusetasu alampalga
määras.
Undva küla esimene kokkutulek
toimub 7. juulil kell 12 küla jaanituleplatsil. Oodatud on kõik, kes on
seotud Undva külaga läbi aastakümnete.
Võta kaasa midagi maitsvat ning tule
koos pere, lähedaste ja sõpradega
suurele peole. Undva esmamainimisest
on möödas 565 aastat, tähistame
väärikalt Eesti 100 juubelit ja Undva küla
esimest kokkutulekut. Ööbimisvõimalus
telkimisalal. Palun jaga infot kõigiga, kes
võiksid olla seotud Undva külaga.
Osalustasu 7 eurot. Info ja registreerimine kodulehel www.undva.ee või tel
56 42 362 (Anneli).
Paadla kandi külade kokkutulek
toimub 14. juulil Kõrkküla seltsimaja
juures. Osalustasu 7 eurot palume
tasuda MTÜ Paadla Kandi Selts arveldusarvele EE272200221041294696 või
kohapeal. Ülekande selgitusse märkida
«Kokkutulek» ja isikute nimed, kelle eest
ülekanne tehakse. Info tel 56 618 896
(Maret).
Vallavalitsus on kuulutanud välja
avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele: Kärla põhikooli direktor,
Pärsama lasteaia direktor, arhitekt ja
hoolduskoordinaator. Täpsem info on
leitav valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/tookohad. Samas on ka
vallavalitsuse hallatavate asutuste teiste
vabade töökohtade info.

Jaanilõkkesse prügi ära pane!

P

aljudes külades on jaanilõkked juba valmis seatud või ettevalmistamisel. Kuna lõkke süütamiseni on veel veidi aega, on aega
üle vaadata, mida lõkkeplatsile
toodud on. Siinkohal toome lühikese õpetuse, mis jaanilõkkesse sobib ja mis tuleks üle anda
hoopis jäätmekäitlejale.
Lõkkes võib põletada vaid
looduslikku materjali:

• oksi ja lehti
• puitu, mis pole värvitud,
immutatud või lakitud
• paberit ja pappi, mis ei sisalda
kilet, kleeplinti jm plastikosi
LÕKKESSE EI SOBI:

• aknaraamid ja uksed
• vanamööbel ja selle osad
(diivanid, toolid, kapid, riiulid)
• tapeet
• plastikpakendid
• ühekordsed nõud
• jalanõud, riided
(sh puuvillased riided)
• rehvid
• ehitusjäätmed
• muu olmeprügi

K

Ka lõkke süütamiseks on soovitav kasutada looduslikku materjali. Kindlasti ei tohi selleks
kasutada vanaõli ega muid kergestisüttivaid ohtlikke jäätmeid.
Nii suurjäätmed, ohtlikud jäätmed, pakendid kui ka vanarehvid on võimalik vastavas jäätmekäitluskohas tasuta ära anda. Olmeprügi saab iga majapidamine ja suvilaomanik panna oma
prügikonteinerisse, mida jäätmevedaja regulaarselt tühjendab. Täpsem info tasuta vastuvõetavate jäätmete ja jäätmeveoteenuse kohta asub veebilehel
www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus.
Lõkkes mitteloodusliku materjali põletamise korral levib
mürgine suits, mis sisaldab muu
hulgas vähki tekitavaid aineid.
Kuna lõkke ümber istume koos
oma lähedastega, kellele me
kindlasti halba ei soovi, siis tuleb mõelda ka sellele, et lõke ei
põhjustaks tervise- ega keskkonnakahju.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist
Katrin Hämelainen,
järelevalve peaspetsialist

KTG võtab vastu uusi õppijaid

uressaare täiskasvanute gümnaasium võtab
uute õppijate dokumente enne suvepuhkust vastu 28. juunini. Juulikuus
on võimalik avaldusi täita elektrooniliselt.
Meie koolis saab jätkata pooleliolevat haridusteed 7.–12.
klassides. Töötamine, vanus ega
vahepeal eemal oldud aastad ei
ole takistuseks – tähtis on soov
õppida.
Täiskasvanute gümnaasium
pakub õppimisvõimalusi nii
päevases, õhtuses kui ka e-õppes. Kui oled õpinguid edasi lü-

kanud, sest töö või pikk vahemaa ei võimalda tundides osaleda, siis on sobivaim lahendus
just e-õpe.
Päevane õpe toimub kahel
päeval nädalas, õhtune õpe kahel õhtul ja ühel päeval. Võimalik on õppida ka üksikuid aineid
ja tsükliõppes.
KTG on väga paindliku õppetöökorraldusega kool. Vajadusel saab võtta nii tasanduskursusi kui ka individuaaltunde.
Nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpueksamid on samasugused nagu statsionaarse
õppega ehk nn päevakoolides,

kuid tee, kuidas lõpueksamiteni jõuame, on erinev. Iseseisvat
tööd on rohkem ja kontakttunde vähem.
Paljud meie kooli lõpetajad
jätkavad õpinguid kas kõrgkoolis või gümnaasiumijärgsetel
erialadel erinevates kutsekoolides. Viimastel aastatel tullakse
järjest rohkem lõpetama pooleliolevat gümnaasiumiharidust
tööandja soovitusel või nõudmisel. Paljud õppima tulijad on
aru saanud, et gümnaasiumiharidus on investeering tulevikku ja aitab tööturul konkurentsivõimeline olla.

KTG-s on võimalik õppida
valikainena giidindust, soome
keelt, arvutiõpetust, majandust.
Samuti on koolil merendusosakond, kus saab õppida merenduse aluseid või omandada
madrusekutse.
Kooli täiendõppeosakonnas
toimuvad aga erinevad koolitused ja loengud, millest on samuti võimalik soovi korral osa võtta. Täpsem info kooli kodulehel
www.ktg.edu.ee.
Julge õppida – oled oodatud!
Ly Kallas,
KTG direktor

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
12. juuni istungil otsustati:
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
• Kinnitada lihthanke „Lümanda koolihoone katuse rekonstrueerimine“ tulemused ja tunnistada edukaks Ösel Projekt OÜ pakkumus maksumusega 89
988 eurot.
• Kinnitada avaliku ürituse loa taotluse ja
turvaplaani vorm.
• Anda avaliku ürituse load.
• Eraldada 2200 eurot Eesti Meestelaulu Seltsile X Eesti väikesaarte laulupeo korraldamiseks (Kihelkonnal
21. ja 22.07), 9717 eurot mittetulundusühingutele sporditoetusteks (endise Lääne-Saare valla piirkonnas),
350 eurot MTÜ-le Vanakubja Külaselts.
• Määrata Kuressaare kaunite kunstide ja
aasta gümnasisti stipendiumid.
• Sõlmida MTÜ-ga Jalgpalliklubi FC Kuressaare tähtajaline leping (meistriliiga
kodumängudeks).
• Muuta töölepinguid (linnateater, Kultuurivara).
• Maksta ühekordset koolilõputoetust
(Pihtla, Torgu, Salme ja Laimjala).
• Lõpetada Kihelkonna vallavalitsuse ja

Omniva vahel sõlmitud rendileping ja
sõlmida uus leping Lümanda mnt 1
hoone kasutamiseks.
• Korraldada lihthange „Elektrienergia
ostmine 2018“.
• Kinnitada riigihanke „Mustkatete ühekordne pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal“ tulemused ja tunnistada edukaks OÜ Üle
pakkumus kogumaksumusega 390
150,90 eurot.
• Peatada MTÜ-ga Orissaare Tugikeskus sõlmitud ruumide tasuta kasutamise leping (seoses lasteaia ehitustöödega).
• Eraldada reservfondist 1380 eurot Saaremaa Arengupuuetega Inimeste Tugiühing MTÜ-le.
• Anda volitused eestkostespetsialistile.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava
üldhooldusteenuse leping, tagada eluruum, seada hooldus (eraisikud).
• Tunnistada kehtetuks Pihtla Vallavalitsuse 4.03.2013. a korraldus nr 35.
• Jätta rahastamata arengutoetuse taotlus.
• Kaasfinantseerida MTÜ Salme Rahva
Maja Seltsi LEADER II meetmesse esitatud projektitaotlust summas 700 eurot (muinassepikoda).

• Rahastada Elme mõisa elektriliitumist
50% kaasfinantseerimisega.
• Toetada Suur-Randvere küla seltsimaja
põranda remonti 50% ulatuses.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
aruanne.
• Toetada vastavalt taotlustele MTÜ-d
Kõrkvere Selts 250 euroga, MTÜ-d Sitme Ranna Selts 1000 euroga, Pöide
Maarja Kiriku SA-d 300 euroga.
• Muuta vallavalitsuse 29.05.2018 korraldust nr 2-3/564 (hajaasustuse programmi hindamiskomisjon).
• Muuta vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu.

19. juuni istungil otsustati:
• Kinnitada riigihanke „Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa
valla teedel ja tänavatel 2018. aastal“
tulemused ja tunnistada osas 1 edukaks OÜ Üle pakkumus kogumaksumusega 366 400,74 eurot ja osas 2 OÜ
Valicecar pakkumus kogumaksumusega 9600 eurot.
• Sõlmida Kalda pst 1 rannavalve ruumi
tasuta kasutamise leping.
• Anda nõusolek Kuressaare linnas Tolli tn 29 elamus kahe uue korteriomandi
moodustamiseks.

• Väljastada teenindajakaart.
• Lubada seada reaalservituut valla
omandis olevale kinnistule.
• Kinnitada riigihanke „Kütuse ostmine“
tulemused.

• Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Kuulutada välja avalik konkurss arhitekti ametikohale.

• Anda avaliku ürituse load.

• Nõustuda Keskkonnaameti otsusega keelduda maavara kaevandamise
loa andmisest (Lagenõmme VI kruusakarjäär).

• Kuulutada välja konkurss Pärsama lasteaia direktori ametikohale.

• Kehtestada Nasva alevik Sadama tee
26a detailplaneering.

• Eraldada 200 eurot MTÜ-le Leisi Spordiselts.

• Muuta sotsiaaltööspetsialisti ametikoht
hoolduskoordinaatori ametikohaks ja
kuulutada sellele kohale välja avalik
konkurss.

• Lahendada vaided.

• Eraldada 7609,60 eurot Kuressaare
Kultuurivarale EV 100 ürituste korralduskulude katteks.

• Tagada eluruum (eraisik).

• Maksta ühekordset koolilõputoetust
(Valjala, Pöide).

• Tunnistada kahte kahjunõuet (sõidukite
kahjustused).

• Kinnitada Kuressaare Vanalinna Kooli
arengukava 2017/2018–2020/2021.

• Muuta vallavalitsuse 6.03.2018. a korraldust nr 2-3/196.

• Määrata Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) projektitoetused.

• Kehtestada Saaremaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu ja eelarve eelnõu seletuskirja koostamise ajagraafik.

• Kinnitada lihthanke „Tori jõesadama
rekonstrueerimise ehitustööd“ tulemused ja tunnistada edukaks Insenerehituse AS pakkumus maksumusega
124 707,90 eurot (lisandub käibemaks).
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.

• Anda seisukoht volikogu eelnõudele esitatud muudatusettepanekutele suhtes.
Õigusaktidega saab tutvuda
valla dokumendiregistris
http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/

Saaremaa Teataja

Karl Tiitson: sõidujagamine
võiks olla ka meie tulevik
Valla transpordinõunik Karl Tiitson leiab, et nõudepõhine transport sobib ka Saaremaale,
esmalt hakkab aga kehtima tasuta bussisõit.
“1. juulil maakonnaliini bussi astudes enam pileti eest maksma
ei pea,” kinnitab Karl Tiitson.
Tõsi, reisija peab ka edaspidi
ütlema, kuhu ta sõita soovib, ja
bussijuht annab pileti, aga selle
hind on null eurot. “Siis oskame
oma liinivõrku paremini planeerida,” põhjendab Tiitson peatuse nimetamise vajadust. Kui bussidesse tulevad valideerimisaparaadid, ei ole bussijuhil enam
vaja ka nullpiletit väljastada, vaid
sõit registreeritakse ühiskaardile. Ühiskaartide müügikohad
maakonnas on vedajatega kokkuleppimisel ja neid saab tulevikus osta ka bussidest.
Kui sularahaga arveldamist
enam pole, lüheneb ka sõiduaeg.
“Arvestame, et ühe kilomeetri läbimiseks kulub üks minut ja igal
liinil lüheneb sõiduaeg 10–15 minutit,” ütleb Tiitson. Uusi graafikuid juba tehakse ja transpordinõunik soovitab reisijatel jälgida,
millal need välja pannakse. Uued
graafikud tulevad bussipeatustesse ja vedajad peavad graafikumuudatustest ka vähemalt ühes
maakonnalehes teatama.
Lähiajal peaks lisanduma ka
uusi liine või liiniosi. Läbitavate
kilomeetrite hulk suureneb sel
juhul aastas 60 000 võrra, kuid
enne seda peab maanteeamet
muudatused heaks kiitma, sest
raha tuleb ikkagi riigilt.

das Saare maavalitsuses arendusnõunikuna ka maakondlikku ühistransporti.
Midagi tuleb ette võtta

TEEL TULEVIKKU: Kiri Karl Tiitsoni kasutuses oleval elektriautol sobib motoks ka tema tööle – vaja on leida lahendusi hõreneva rahvastikuga valla
elanike liikumisvõimaluste parandamiseks.
MERIKE PITK

Eelmisel nädalal käis Karl Tiitson
Taanis Fyni saarel tutvumas, kuidas seal on nõudetransport korraldatud. “Fyn on ainult 600 ruutkilomeetrit suurem kui Saaremaa, aga seal elab pool miljonit
inimest, paljud neist hajaasustuses nagu meilgi,” räägib ta.
Enamik inimesi sõidab ka
Fyni saarel tööle või kooli isikliku auto või ühistranspordiga,

nõudetransport lahendab põhiliselt pensionäride ja nende inimeste probleeme, kes tööl ei käi.
Kuna nõudetransport toimib sõitude ühendamise põhimõttel,
võib sõit 20 minuti kaugusel asuvasse linna aega võtta ka 40 minutit, sest põikeid tehakse ka kõrvalküladesse, et sealtki reisijaid
peale võtta.
Üldjuhul maksab inimene
oma sõidu eest ise kolmandiku
ja omavalitsus kaks kolmandikku, aga on ka omavalitsusi, kus
inimene maksab pool ja vald
pool sõidust, kuid omavalitsuse
eesmärk on pakkuda inimestele

ALGUS LK 1.
Ehitusinsener Rait Pitk märkis, et praegu on käsil projekteerimine, millega tahetakse valmis
jõuda juuli lõpuks. “Ehitushange on kavas teha veel selle aasta
teisel poolaastal ning tööd peaksid lõppema järgmise aasta septembriks,” lisas Pitk.
Mitmed laiemat avalikkust
puudutavad projektid on saanud
toetust LEADER-programmist.
Mõne nädala eest avatud Maasi
männiku terviserada sai toetust
18 869 eurot, laululava ehitust
toetatakse 49 617,46 euroga ja
aleviku pargi rajamist 50 000
euroga.
“Lauluväljaku
laulukaare
vundamenti laduvad AT SIM OÜ
töömehed ütlesid, et nende tegemisi vaatamas käivad kohalikud
elanikud ootavad väga lauluväljaku valmimist. Igatahes saab
ehitis asjakohane,” arvas osavallakogu juht.
Möödunud aastal alustati aleviku pargi rajamist mänguväljaku atraktsioonide paigaldamisega ning nüüd peaksid lahenduse

saama ka selle ala ohutuse ja liigniiskusega seotud küsimused.
“Laste
mänguväljak,
mis
planeeriti kõigile teada märgalale, saab valla eelarvest raha, mis
võimaldab teha vajalikud tööd
tulevaste üleujutuste vältimiseks. Lapsed ootavad oma mänguplatsi ja lõpuks on ka liivakastis päris liiv olemas,” rääkis Silvi
Teesalu.
Oluliste investeeringutena on
ühinemislepingu lisas nimetatud ka aleviku keskust ja kultuurimaja renoveerimist. Teenuskeskuse juhataja Taavi Kand selgitas, et keskuse detailplaneering,
mis saab aluseks edasistele töödele, on koostamisel. Kultuurimaja ootavad välisfassaadi, siseviimistluse, voolusüsteemide
ning saali- ja lavatehnikaga seotud tööd ning Urmas Sepa sõnul
on projekteerimistööd kavas veel
sel aastal.
“Orissaare piirkonnal on suur
arengupotentsiaal, seda nii inimeste kui ka looduse ja ajaloo
poolt antud objektide osas,” lausus Teesalu ja lisas, et sai sellele

Taanis kogemusi saamas

liikumisvõimalusi ja seda taskukohasema hinnaga kui traditsiooniline takso.
Reisijate sõitude ühendamisega hakati Taanis tegelema juba
1990-ndail aastail, algul sotsiaaltranspordi teenuse raames,
kuid 2000-ndate aastate paiku
laienes see ka tavareisijatele.
“Selle kasutajaskond aina kasvab
ja põhigrupp on 65+ naised,” räägib Tiitson.
“Selline sõidujagamine oleks
ka meil kohaldatav, aga kõik oleneb rahast, sellest, kes maksab,”
räägib Tiitson, kes enne Saaremaa valda tööle asumist korral-

“Midagi me peame ette võtma,
sest ühistranspordi kasutajate arv
on pidevas languses. Peame pakuma inimestele sobivaid liikumisvõimalusi, olenemata sellest,
kas nad omavad isiklikku sõiduvahendit või mitte. Selge see, et
ühistransport ei suuda hajaasustuses kunagi võistelda isikliku autoga, kuid ühistranspordi korraldajate eesmärk Eestis on välja
töötada süsteem, kus inimene
saab mugavalt liikuma ka ilma
autot omamata,” kõneleb valla
transpordinõunik.
Tegelikult on Karl õppinud
Tartu ülikoolis õigusteadust. Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta
lühemat aega Muhu vallavalitsuses, asendades nii vallasekretäri kui ka maanõunikku. “Kui lugesin maavalitsuse tööpakkumisest, kandideerisin sinna, kuna
amet tundus huvitav ning töökoht asus kodule lähemal kui Liiva,” räägib ta.
Transpordikorraldaja töö on
Karli sõnul mitmetahuline ja hõlmab väga palju ka juriidilisi aspekte ning on põnev, seda eriti
praegusel ajal, kuid ei ole päris
see, mida ta õigusteadust õppima minnes endale ametina ette
kujutas.
“Juurat õppima minnes tahtsin saada prokuröriks, aga oleks
mulle keegi siis öelnud, et selles
valdkonnas pole Saaremaal eriti tööd saada, võinuksin õppida
hoopis laevaehitajaks või inseneriks, sest matemaatilist mõtlemist on mul ka.”
Saaremaalt ära kolida pole
aga pereelu elav, nelja-aastase
tütre isa Karl Tiitson tahtnud.
Merike Pitk

KOMMENTAAR:
Taavi Kand, Orissaare teenuskeskuse juhataja
Kui vaatame, mis mahus suuri arendusprojekte Orissaares praegu
töös on, siis võib kindel olla, et Orissaare vald üksi ei oleks suutnud
neid vähemalt mitte sellisel kujul ja nii kiiresti ellu viia. Võiks lausa
öelda, et neid projekte on hetkel isegi liiga palju. Õigemini on nad
kuhjunud liialt kitsasse ajaperioodi, mis tekitab väljakutseid nende
omavahelise koordineerimise ja tööde mõistliku järjekorra osas. Aga
küllap saame selle kõigega üheskoos hakkama.
Mida nende projektide iseloomustamiseks öelda? Kõik nad on siinsele
piirkonnale vajalikud ja ammu oodatud, kõik nad teevad Orissaare
elukeskkonnana paremaks. Samas need kõik eeldavad, et tulevikus
on siinkandis rohkem inimesi – kasutajaid ja tarbijaid –, kes seda head
elukeskkonda naudivad. Kui ei ole kasutajaid ja tarbijaid, on sellest
kõigest vähe kasu.
See on ka Orissaare peamine väljakutse tulevikus: tuua siia rohkem
elu, rohkem inimesi, rohkem tarbijaid ja kasutajaid. Mina olen veendunud, et vastus sellele väljakutsele on ettevõtluse arendamine Orissaare piirkonnas ja Ida-Saaremaal laiemalt. Ettevõtluse arengu kitsaskohtade väljaselgitamine ja leevendamine peaks olema see fookus,
millele suunata järgmised arendusprojektid. Samuti on valla tööriistakastis terve rida tegevusi ja teenuseid, millega saab ettevõtlusele
kaasa aidata ja mis iga kord suurt raha ei nõuagi.

arvamusele kinnitust ka 19. juunil Orissaare kultuurimajas toimunud innovatsiooniteemalisel
arutelul. “Minu soov on, et meie
inimeste endi hulgas suureneks
koostöövaim ning et me oskak-

sime hoolida üksteisest ja üksteise tegemistest. Ja seda soovi
nägin ma paljudel, kes piirkonna arenguvõimaluste arutelul
sõna võtsid.”
Kristiina Maripuu
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SAAREMAA
KANDID
Kuidas tähistate jaanipäeva?
Laila Harjus
Võhma kultuuri- ja
spordiseltsi juhatuse liige

V

õhma kogukond
tähistab EV100
juubeliaasta kõige valgemat ja ilusamat aega mitme märkimisväärse üritusega. Jaanitule süütame 23. juunil
kell 21 külamaja hoovis. Traditsiooniliselt
on tule süütajaks Mustjala heakorrakonkursil tunnustuse väärinud majapidamise esindaja. Tänavu pälvis tunnustuse Olbri talu ja tule süütab Janar Auväärt.
Plaanis on üks lihtne küla jaanituli,
kuhu ei ole kedagi esinema kutsutud, aga
kõik, kes kohale tulevad, võivad esineda.
Samal päeval kell 19 avab Võhma külavanem Heldi Voksepp Võhma küla kivi.
Küla kiviga väärtustame meie riigi sajandat juubeliaastat ja Võhma küla pikaealisust. Sellest saab ka koht, kus tulevikus tähistada väärikaid sündmusi. Kivi annetas
kogukonnale Arri Harjus Sauna talust. Kivi
teisaldamise, selle püstitamise, kiviümbruse haljastuse rajamise ning kivile plaadi
kinnitamise eest on hea seisnud paljud kogukonna liikmed. Kivi püstitatakse Kodukandi toetusel ja omaosalusega toetab Saaremaa vald.
Teine suur ettevõtmine on projekt “100
ajaloolist hetke Saaremaal Võhma kogukonnas EV100 juubelil”, mille raames talletatakse droonifotodega kogukonna majapidamised, avalikud objektid ja vaatamisväärsused. Kõike seda linnulennult
nähtavat ilu saab alates jaanipäevast nautida Võhma külamajas ülespandud näitusel, kus igast objektist on A3-mõõtmetes
foto. Projekti elluviija on Margus Muld ja
projekti rahastab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Täname kõiki kogukonna liikmeid ja
toetajaid, kes on andnud ja andmas oma
panust EV100 ja jaanipäeva tähistamiseks
Võhma kogukonnas.
Mari Pihl
Kõrkvere seltsi esimees

Kõrkvere selts sai loodud
2012. aastal ja üks esimesi meie korraldatud üritusi oli jaanipäeva
tähistamine. Tänavu peame Kõrkvere endise koolimaja tagusel heinamaal jaanikut
juba seitsmendat korda, sel aastal reedel,
22. juunil algusega kell 21. Traditsioone järgides süütavad tule Jaani nime kandvad
mehed.
Oleme igal aastal kutsunud ka mõne
muusiku esinema, et lõkke ääres oleks mõnus muusikat kuulata ja tantsu lüüa. Tagasiside esinejate poolt on olnud positiivne,
kõik kiidavad meie mõnusat seltskonda ja
on nõus alati uuesti tulema! Seekord teeb
meeleolumuusikat Aare Tomson, kes on
korra meie jaanitulel rahvast juba tantsitanud.
Tornimäe rahvamajast tuleb meile esinema ka tantsurühm Kupar väikese üllatuskavaga. Eelmistel aastatel on toimunud
köievedu, nii ka sel aastal.
Et jaanituleplatsil kõht tühjaks ei läheks,
on seltsi tegusad naised hoolitsenud kõhutäie eest. Meie kokkade lihapirukad on juba
nii kuulsad, et ilma pirukateta lihtsalt ükski pidu ei toimu. Samuti pakume kohvi ja
kooki. Hõrgutiste müügist saadud tulu kasutab selts oma järgmiste ürituste rahastamiseks ja ka remondi tegemiseks seltsimajas.
Iga aastaga on suurenenud rahva huvi
ja osavõtt meie jaanipäevast. Kole lugu on
vaid see, et igal aastal oleme pidanud keelama lapsi, kes pulga otsas tulega ringi jooksevad. Seepärast palve lastevanematele: palun jälgige ja keelake oma lapsi, sest tulega ei mängita!
Olete kõik oodatud Kõrkvere jaanikule!
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Saaremaa Teataja

SUURJÄÄTMETE TASUTA VASTUVÕTT
VASTUVÕTU AEG
29. juuni kl 8–19

KOGUMISPUNKTI
ASUKOHT
Aste kaupluse parkla
Mustjala kooli parkla

TASUTA VASTUVÕETAVAD JÄÄTMED
Elanikud ja suvitajad saavad tasuta ära anda
kodumajapidamises tekkinud suurjäätmeid:
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,
elektroonikaromusid, eterniiti.

18.–21. juuni kl 8–18
Sikassaare Vanametalli
25.–29. juuni kl 8–18
hoov
22. ja 30. juuni kl 10-15
16., 18., 20., 25., 27., 30.
Maasi jäätmejaam
juuni kl 8–18

SUURJÄÄTMED TULEB ISE KOGUMISPUNKTI VIIA!

LISAINFO
Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel
Tel 52 47 636, katrin.koppel@saaremaavald.ee

LEHEKU

3. mail kl 13 j
Tasuta vastuvõtu viivad läbi OÜ Sikassaare Vanametall
Kuressaare H
ja Maasi Jäätmehooldus OÜ
Teadmiseks Saaremaa valla elanikele! Vallale kuuluv Mõntu Alexela automaattankla on avatud juba mõned kuud.
Tegu on automaattanklaga, kus on võimalik tankida nii diiselkütust kui ka bensiini 95. Loodame, et sellest on suurim rõõm
Sõrve rahvale, sest enam ei pea kütust tankima sõitma Kuressaarde, vaid seda saab teha kodule palju lähemal asuvas Mõntus.

PÄEVAKESKUSE ÜRITUSED

Neljapäeval, 21. juunil kell 13 tähistame jaanipäeva. Tantsumuusikat
teevad Reet ja Ain, vahepalaga esinevad kõhutantsijad. Töötab baar.
Teisipäeval, 26. juunil kell 12 Loore Härmati meigikoolitus. Jumestusnipid ja moodne suvine meik daamidele. Samas müügil Anne-Mari
Börlindi looduslikud tooted soodushindadega.
Reedel, 29. juunil kell 13 laulame koos Mariniga tuntud laule.
Juunikuus esitleb päevakeskuses oma fotokunsti
Kimmo Tapio Pohjanen.
Esmaspäeval, 2. juulil kell 13 hobikunstnik Aime Haameri kunstinäituse
pidulik avamine.

Neljapäeval, 5. juulil kell 13 juhataja ümarlaud, küsimustele vastab
Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
Kolmapäeval, 11. juulil kell 13 kõneleb dr Saima Tišler Alzheimeri tõvest ja
ravivõimalustest.
Neljapäeval, 19. juulil kell 13 räägib Saaremaa vallavalitsuse
transpordinõunik Karl Tiitson ühistranspordi korraldusest Saaremaa
vallas täna ja tulevikus.
Neljapäeval, 26. juulil kell 13 tervislike toodete esitlus
(koduhooldus, ihu- ja nahahooldus, toit ja tervis).
Juulikuus esitleb päevakeskuses oma töid hobikunstnik Aime Haamer.
Neljapäeval, 2. augustil kell 13 juhataja ümarlaud, küsimustele vastab
Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.

Müüa kinnistu
Kuressaare südalinnas

Tehing: müük, maja, enampakkumine
Korruseid: 2
Üldpind: 831 m2
Ehitusaasta: 1993-94

Pakkumise tähtaeg: 06.07.2018 kell 13.00

Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

www.rkas.ee/myyk
Trükkija:
Printall AS

Sihtotstarve: elamumaa
Krundi suurus: 1514 m2
Kinnistu nr: 3024134
Katastritunnus: 34901:001:0149

Pakkumise tähtaeg: 12.07.2018 kell 14.00

Vaata ka teisi müügipakkumisi:

Teostaja:
Saarte Hääl

Kolmapäeval, 15. augustil kell 13 jagab tervisenõuandeid dr Saima Tišler.
Neljapäeval, 16. augustil kell 13 loeb taasiseseisvumispäeva jumalasõna
Laurentiuse kiriku abiõpetaja Tiina Ool.
Kolmapäeval, 22. augustil kell 13 tähistame suve lõppu. Tantsime, grillime,
esinevad line- tantsijad, töötab baar.
Reedel, 31. augustil kell 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.
Augustikuus esitleb päevakeskuses oma töid kunstnik Rein Eskel.
TEADE: Reedel, 22. juunil on meie tööpäev lühem ja päevakeskus
suletakse kell 14. Sooja toitu saab kl 11–13 ja saun on avatud kuni kl 13.30.

Pargi tn 2, Kuressaare
Alghind: 320 000 €

Sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa
Krundi suurus: 347 m2
Kinnistu nr: 107834
Katastritunnus: 34901:013:0080

Lisainfo:
Marko Künnapas
Riigi Kinnisvara ASi müügijuht
mob 5367 6653
e-post marko.kunnapas@rkas.ee

Reedel, 3. augustil kell 13 kunstnik Rein Eskeli näituse pidulik avamine.
Reedel, 10. augustil kell 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.

Müüa kinnistu
Kuressaare Lossipargi vastas

Kitsas 2, Kuressaare
Alghind: 160 000 €

Tehing: müük, maja, enampakkumine
Korruseid: 2
Üldpind: 430 m2
Ehitusaasta: 1994

8. mail kl 11 T
tutvustab ja m

Lisainfo:
Marko Künnapas
Riigi Kinnisvara ASi müügijuht
mob 5367 6653
e-post marko.kunnapas@rkas.ee

Toimetaja:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

Vaata ka teisi müügipakkumisi:

www.rkas.ee/myyk
Info:
tel 5745 0071, kristiina.maripuu@saaremaavald.ee

