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Tasuta infoleht

MTÜde toetamine
muutub selgemaks

S

aaremaa vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse “Mittetulundustegevuse toetamise kord”, mis
reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Selle
§ 11 lg 1 punkt 1 annab võimaluse taotleda
toetusi järgmiseks aastaks ja taotlusi saab
esitada 1. oktoobrini 2018.
Määrus on avaldatud Riigi Teatajas 4.
juulil 2018 (RT IV, 04.07.2018,2).

Vallavalitsus
pakub tööd

V

Milleks on meile vaja
kultuuripealinna?
Kuressaarel on võimalus sattuda samasse loetellu Pariisi, Amsterdami, Ateena, Berliini, Reykjaviki, Monsi,
Paphose ja Košicega.
See nimekiri on muidugi märgatavalt pikem,
siin on välja toodud vaid mõned üksikud näited linnadest, kes on kandnud Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Nendega võrreldes annab Kuressaare heal juhul välja väikese eeslinna mõõdu. Kuid kultuuriliselt oleme nende suurlinnadega täiesti võrreldavad.
Põhjuseid, miks Kuressaare Euroopa kultuuripealinnaks kandideerib, on vägagi mitmeid. Seda, mida meil on Euroopale pakkuda, teab iga saarlane, suvesaarlane, sisserändaja, politseinik, kokk, päästja, ettevõtja, rahvamaja juht, raamatukoguhoidja, sportlane,
poliitik. Antud hetkel on märgatavalt olulisem, mida sellest kandideerimisest võidab
Saaremaa.
Kandideerimine annab meile võimaluse
lahendada süvenenud probleeme. Ääremaastumine, turistide arvu vähenemine, madalad palgad, elanikkonna vananemine – need
on olulised teemad, mis vajavad lahendusi.
Kultuuripealinnaks kandideerides avame endale ühe lisavõimaluse nende probleemidega tegelemiseks.
Keda eelistab president

Eestis on andnud oma kandideerimisest teada nii Narva kui ka Tartu. Tartu on juba korra kultuuripealinnaks kandideerinud, kuid
see lõppes Tallinna võiduga. Narva on Kuressaarele ütlemata sarnane. Muidugi mitte
oma kultuuri ja kommete, vaid probleemide
põhjal, millele lahendusi otsitakse. Narva puhul ei räägi me mitte ainult Narva linnast,
vaid samuti kogu piirkonnast.
Noote “miks Kuressaare üldse peaks kandideerima, Narva võidab niikuinii” on alates kandideerimise algusest tulnud mitmelt
poolt ja vägagi palju. Tegemist ei ole kaugeltki poliitilise otsusega, kandideerimislinnade tuleviku otsustab rahvusvaheline žürii ja
kõigil võib olla oma eelistus ja oma arvamus.
Nii ka Eesti vabariigi presidendil, kes näeb,
et Narva ja Ida-Virumaa vajavad kaasaaita-

allavalitsus on kuulutanud välja
avaliku konkursi järgmistele tööja ametikohtadele: registrispetsialist, hoolduskoordinaator, raamatupidaja lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks, sporditööspetsialist, arhitekt, Pärsama lasteaia direktor.
Pärsama lasteaia direktori ametikohale saab kandideerida 9. juulini, hoolduskoordinaatori ametikohale 9. juuli kl 12ni,
registrispetsialisti ametikohale ja sporditööspetsialisti töökohale 16. juulini, arhitekti ametikohale 20. juulini, raamatupidaja töökohale 24. juuli kl 12ni.
Täpsema info ja ametijuhendid leiab valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/et/tookohad.

KG otsib
keemiaõpetajat

K

uressaare gümnaasium võtab konkursi korras tööle keemiaõpetaja.
Kasuks tuleb lisaerialade olemasolu (nt füüsika, loodusteadused,
infotehnoloogia, tehnoloogiaõpetus, haridustehnoloog vms). Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 6. augustiks: Kuressaare Gümnaasium, Nooruse 1,
93815 Kuressaare või digitaalselt allkirjastatult kool@oesel.edu.ee
Täiendav info tel 505 6094 või toomas.
takkis@oesel.edu.ee.

Postkontorite ja
postipunktide suvised
lahtiolekuajad
• Leisi postkontor – suletud 17.08–31.08, asendab Orissaare postkontor (Sadama tänav 3,
E–R 9.00–16.00, L, P suletud. 16.07–27.07
avatud T, N 9.00–16.00, E, K, R, L, P suletud)
• Tornimäe postipunkt – suletud 7.07–27.07,
asendab Orissaare postkontor.
• Valjala postipunkt – suletud 7.07–13.07 ja
25.07–15.08, asendab Orissaare postkontor.

mist. President läheb ka Narva tööle, kuid
puhkamas käib ikka meil Saaremaal.
Saaremaa vallavalitsus eraldas lisaeelarvest Kuressaarele kandideerimiseks 36 180
eurot (võrdluseks: Tartu sai 141 000 ja Narva
75 000 eurot). Meile ettenähtud summa võimaldab kandideerimisfaasis kompenseerida nõustajate töötasud, esitada taotlusvorm
kultuuriministeeriumile, teha valmis logo ja
erinevad kujundused, küljendused ning teha
ka reklaami. Selle summa eest ei maksta palka vabatahtlikele ja sellest ei rikastu mitte
keegi – see summa on selle jaoks, et saaksime Saaremaale tuntust tuua ja kandideerida Euroopa kultuuripealinnaks.
Paneme rõhku oma eripärale

Kultuuripealinnaks kandideerides soovime
panna rõhku meie eripärale. Ühelt poolt saab
kindlasti puudutatud müstiline ja müütiline
Ultima Thule, kuid mitte ainult. Kultuuripealinnaks kandideerides on üks meie tugevus
just seesama saar, millel elame. Seesama “Ro-

heline saar”, mida meil on võimalus hoida ja
kaitsta. Me saame siin teha oma reegleid ja
ajada asju natukene kummaliselt omal moel.
Me saame olla eeskujuks nii rohelise mõtlemise kui taastuvenergia suunal. Ka see on
osa meie kultuurist – täpselt samamoodi
nagu kalal käimine, hüljeste küttimine, kadakate lõhn, jaanituled, rahvatantsud.
Selle kandideerimise juures on oluline,
et me kõik, kes me Saaremaal elame või kuidagi enda seotust Saaremaaga tunneme, sooviksime sellesse protsessi panustada. Kõik
koos on võimalik teisi ja ka iseennast üllatada. Kultuuripealinnaks peab saama kogu
Saaremaa ja me kõik koos.
Ideid, mida igaüks ise sooviks aastal 2024
kultuuripealinnas teha, ootame Facebooki
Kuressaare 2024 – Euroopa kultuuripealinn
lehele või meiliaadressile info@kuressaare2024.ee
Mihkel Tamm
Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

• Salme postipunkt – suletud 9.07–27.07 ja
13.08–31.08, asendab Kuressaare postkontor
(Tallinna tn 19a, E–R 9.00–18.00, L, P suletud).
• Mustjala postipunkt – suletud 23.07–10.08,
asendab Kuressaare postkontor.
• Aste postipunkt – suletud 10.07–24.08, asendab Kuressaare postkontor.
• Lümanda postipunkt – suletud 7.07–27.07 ja
6.08–24.08, asendab Kuressaare postkontor.
• Kihelkonna postipunkt – suletud 3.07–16.07,
asendab Kuressaare postkontor.
Omniva

TEATED
Aste raamatukogu on suletud 12. juulist
24. augustini.
Bulla majamuuseumi (Torgus Iidel)
pidulik avamine on 20. juulil kell 12.
Oodatud on kõik huvilised (võimalusel
rahvariietes). Avamisel osaleb ka
peaminister Jüri Ratas.
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
• Paaste külas Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega
nr 1-3/45 tunnistati kehtetuks Kadaka detailplaneering, mille on 30.08.2004 korraldusega nr 226
kehtestanud Leisi vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahusmaatüki kaheks
jagamine, sellele ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine.
Planeeringu kehtetuks tunnistamise avalduse
esitasid detailplaneeringu alasse jäävate Rannakadaka (katastritunnus 40302:001:0345) ja Kivikadaka (katastritunnus 40302:001:0346) katastriüksuste omanikud. Otsusega on võimalik
tutvuda www.saaremaavald.ee.
• Tirbi külas Neeme detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr
1-3/43 lõpetati Tirbi külas Neeme (katastriüksuse
katastritunnus 71401:001:0509) detailplaneeringu koostamine, mis algatati Pihtla Vallavolikogu
15.02.2017 otsusega nr 14. Planeeringu eesmärk
oli kaasomandis maaüksuse jagamine kaheks
eraldi kinnistuks, mõlemale kinnistule hoonestusalade planeerimine ja ehitusõiguse andmine kuni kolme hoone rajamiseks ja liikluskorralduse määramine. Detailplaneering oli vastuolus
kehtiva Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga,
kuna planeeritavate elamute vaheline kaugus oli
alla 75 m.
Huvitatud isik esitas 7.02.2018 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna ei soovi täiendavat ehitusõigust. Otsusega on võimalik tutvuda
www.saaremaavald.ee.
• Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr
1-3/47 algatati Kuressaare linnas Tallinna tn 78 ja
80 detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala on ca 0,6 ha ja hõlmab Tallinna tn 78 (katastriüksuse tunnus 34901:004:0092)
ja 80 (katastriüksuse tunnus 34901:004:0178)
katastriüksusi. Planeeringu eesmärgiks on äri- ja
tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine,
tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et kavandataval tegevusel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee ja vallavalitsuses Tallinna tn 10 (Kätlin Kallas, tel 452 5094, katlin.kallas@saaremaavald.ee).
• Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 19.06.2018 korraldusega nr 2-3/685 kehtestati Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus elektrituuliku Siemens SWT-2,3-82
asendamiseks Siemens SWT-4.0-120 elektrituulikuga, lahendada tehnovõrgud ning seada keskkonnatingimused. Planeeringuala suurus on ca
0,5 ha. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Korraldusega on võimalik tutvuda
www.saaremaavald.ee.
• Nasva alevikus Aaduni detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr
1-3/77 jäeti algatamata Nasva alevikus Aaduni
katastriüksuse (katastritunnus 34801:008:0414,
suurus 0,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)
detailplaneering eesmärgiga planeerida 4 elamumaa krunti ning määrata ehitusõigus elamute ja
abihoonete püstitamiseks.
Volikogu on seisukohal, et Aaduni maaüksuse jagamine neljaks või rohkemaks elamumaa krundiks ei ole kooskõlas piirkonna maakasutuse
põhijoonte ja asustustihedusega, kuna planeeritavate kruntide suurused kujuneksid ca
2000 m2. Otsusega on võimalik tutvuda
www.saaremaavald.ee.
• Mäebe külas Ranniku detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr
1-3/75 kehtestati Mäebe külas Ranniku katastriüksuse (katastritunnus 80701:002:0266, suurus
4,46 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks, vähendada ranna
ehituskeeluvööndit, jagada maaüksust, määrata
tehnovõrkude, servituutide ja juurdepääsu asukoht. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta
Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringut, kuna
eesmärkide saavutamiseks vähendatakse ranna
ehituskeeluvööndit. Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.
• Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr
1-3/76 tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering. Maaüksuse omanik ei ole pärast detailplaneeringu kehtestamist soovinud

seda ellu viia ja esitas avalduse planeeringu kehtetuks tunnistamiseks. Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.
• Nasva alevikus Luha detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine
Saaremaa Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 2-3/759 suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Luha detailplaneering, millega
planeeritakse kinnistule üks puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni kuuele inimesele ning üks abihoone inventari hoidmiseks. Lisaks planeeritakse üks paadisild ning
kolmest kalatiigist kahte on kavas laiendada.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 19.07.–1.08.2018. Materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallamajas (Tallinna tn
10, kabinetis 313) ja valla kodulehel www.saaremaavald.ee. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele või
e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
8.08.2018 kell 16 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures
saalis.
• Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr
1-3/72 algatati Nasva alevikus Sadama tee 24,
24a ja 26 detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus tootmishoonete püstitamiseks ja
piiritleda hoonestusala, vähendada ehituskeeluvööndit, määrata liikluskorraldus ning tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoht ning
siduda need olemasolevatega, samuti määrata hoonestuse ja haljastuse põhimõtted ja ulatus
ning seada keskkonnatingimused planeeringuga
kavandatu elluviimiseks.
Kuna üheks eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndisse tootmishoonete rajamine, tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit. Seetõttu on detailplaneering vastuolus Kuressaare linna
ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga
ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut
muutvat detailplaneeringut. Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.
• Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr
1-3/74 algatati Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi
ja Sarapupõllu detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus elektrituuliku rajamiseks, sihtotstarve, liikluskorraldus, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoht ning siduda need

olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma
valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole.
Seetõttu on detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.
• Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 korraldusega nr 2-3/758 kehtestati Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneering eesmärgiga määrata
ehitusõigus vabaajakeskuse püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha. Alal eelnevalt
kehtinud detailplaneeringuga võrreldes on planeeritava hoone maksimaalne kõrgus suurenenud 4 m, seega on hoone kõrgus kuni 11 m maapinnast. Planeering on kooskõlas Kuressaare
linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Korraldusega on võimalik tutvuda www.
saaremaavald.ee.
• Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/73 algatati Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneering (katastriüksuse tunnus
55001:008:0346, pindala ca 1,1 ha) eesmärgiga
jagada katastriüksus 5 katastriüksuseks, muuta
nende sihtotstarve elamumaaks, anda kruntidele
ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääs ja tehnovõrgud.
Detailplaneeringuga kaasneb Orissaare aleviku
üldplaneeringu juhtotstarbe muutmise vajadus
ärimaast elamumaaks. Planeeringu materjalidega
saab tutvuda www.saaremaavald.ee.
• Vanamõisa külas Kiti detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 otsusega nr
2-3/757 kehtestati Vanamõisa küla Kiti detailplaneering (katastriüksuse tunnus 59201:005:0104,
pindala 7,65 ha) eesmärgiga jagada maaüksus 7
eraldi kinnistuks, muuta uute kinnistute sihtotstarve elamumaaks, planeerida ja paigaldada igale kinnistule üks elamu ja kuni kaks abihoonet,
määrata liikluskorraldus, seada keskkonnatingimused ja lahendada tehnovõrgud.
Igale elamukrundile on planeeritud puurkaev
ning heitvete kogumismahuti. Juurdepääs Kiti
katastriüksusele on Vaivere-Vätta riigimaanteelt nr 21136 ja Vanamõisa-Ennu tee kaudu (nr
5920006). Rajatav tee on avaliku kasutusega.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist
mõju lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Saaremaa vallavolikogu ja -valitsuse istungite ülevaade
Vallavolikogu 21. juuni istungil otsustati:

Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering.

• Anda välja määrused “Saaremaa valla 2018. aasta lisaeelarve kinnitamine”, “Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade
kehtestamine”, “Mittetulundustegevuse toetamise
kord”, “Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord”, “Pädevuse delegeerimine”.

• Kehtestada Mäebe küla Ranniku detailplaneering.

• Kiita heaks ja suunata teisele lugemise määruse
“Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja spordiklubides” eelnõu.

• Muuta katastriüksuse sihtotstarvet (Ilpla, Vana-Nurga).

• Anda nõusolek lepingu pikendamiseks Kuressaare Ametikooli ruumide kasutamiseks perioodil
1.06.2018–31.08.2021 ja rahalise kohustuse võtmiseks.
• Osaleda asutajana valla osalusega sihtasutuse Kuressaare Linnateater asutamisel.
• Taotleda valla omandisse Sauvere külas asuvast
Vaheliku maaüksusest 1 ha (avalikus kasutuses
puhke- ja virgestusmaa).
• Seada tasuta hoonestusõigus MTÜ Mäebe Rannaselts kasuks vallale kuuluvale Mäebe külaplatsi kinnistule.

• Tunnistada kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering.
• Jätta algatamata Nasva alevikus Aaduni detailplaneering.

• Määrata katastriüksuse sihtotstarve (Salevere,
Saadu).

• Eraldada 300 eurot MTÜ-le Laimjala Arenguselts
Laimjala Aerurammu korraldamiseks.

• Võõrandada vallavara (elektrivõrk).

• Suunata Nasva aleviku Luha detailplaneering avalikule väljapanekule.

• Eraldada reservfondist 7200 eurot nõudetranspordi pilootprojekti käivitamiseks.
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks.

• Kuulutada välja avalik konkurss vallavalitsuse tugiteenuste osakonna rahandusteenistuse raamatupidaja töökohale lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks.

• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.

• Kuulutada välja sisekonkurss vallavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametikohale.

• Seada sundvaldus Eletrilevi OÜ kasuks.

• Jätta rahuldamata vaie elukohajärgse kooli määramisel.

Vallavalitsuse 26. juuni istungil otsustati:

• Kuulutada välja avalik konkurss registrispetsialisti
vaba töökoha täitmiseks.

• Maksta ühekordset koolilõputoetust (Kihelkonna).

• Kehtestada Vanamõisa küla Kiti detailplaneering.

• Eraldada MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Kuressaare
10 000 eurot tegevustoetuseks.

• Kehtestada Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneering.

• Eraldada MTÜ-le Reinuldi 1400 eurot Laadla küla
jaanipäeva ja leivapäeva korraldamiseks.

• Loobuda SÜGi koolihoonele kavandatud juurdeehitusest ja sellega seoses vähendada Innove kaudu taotletava toetuse summat juurdeehituse
mahu ulatuses 461 777,3 euro võrra.

• Anda avaliku ürituse load.
• Kuulutada välja avalik konkurss sporditööspetsialisti töökohale.

• Kinnitada 2017. aasta majandusaasta aruanded (Kuressaare, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu, Valjala).

• Eraldada reservfondist 569 eurot Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Meremajanduse keskuse lõpetaja stipendiumiks.

• Tunnistada osaliselt kehtetuks Kihelkonna vallavolikogu 28.02.2017 otsus nr 10 ja 21.09.2017 otsus nr 60.

• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping, tagada eluruum, seada hooldus (eraisikud).

• Anda nõusolek osalemiseks Sotsiaalministeeriumi
poolt planeeritavas sotsiaaltransporditeenuse pilootprojektis.

• Kiita heaks hajaasustuse programmist 2017. a rahastatud projektide toetuse kasutamise aruanne.

• Algatada Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26
detailplaneering, Orissaare alevikus Kuivastu mnt
44 detailplaneering ja Sikassaare külas Uuevärava,

• Koormata kinnistud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.

• Toetada 50 euroga MTÜ Orissaare Tugikeskust eakate suvepäeva korraldamisel.
• Toetada MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsi Võhma küla kivi paigaldamist 200 euroga.

• Suunata volikogu istungile otsuse eelnõu “Saaremaa valla üldplaneeringute ülevaatus” kohta.

Vallavalitsuse 3. juuli istungil otsustati:
• Anda luba avalike ürituste “Suveõhtu koos ansambliga JÄÄÄÄR” (26.07), Orissaare piirkonna hoovikohvikute päeva (11.08), Kõljala suvepeo
(13.07–14.07), Mototoober 2018 (20.07.–22.07),
mootorrataste paraadi (20.07), ACE Xdream III
osavõistluse (03.08–04.08) ja Saaremaa ooperipäevade (19.07–29.07) korraldamiseks.
• Eraldada MTÜ-le Bulla Maja 2000 eurot Karl Bullaga seotud ürituste korraldamiseks ja majamuuseumi avamiseks.

• Sõlmida väljaspool kodu osutatavad üldhooldusteenuse lepingud.
• Tõsta projektis “Koduteenuste arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas” töötavate koduhooldajate palku.
• Anda üürile eluruum Salme külas Mere 9-8.
• Kinnitada kogukondliku turvalisuse 2018.–2020.
aasta toetusvoorude tingimused.
• Nimetada väikesaarte programmi hindamiskomisjoni Saaremaa vallavalitsuse esindaja.
• Toetada 1000 euroga MTÜ Laimjala Arenguseltsi projektipõhist tegevust “Vana Postitõlla tee peatuskoht Laimjalas”.
• Tunnistada kehtetuks Saaremaa vallavalitsuse
19.06.2018 korraldus “KOP projektitoetused 2018
kevadvoor”.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.
• Anda rendile vallale kuuluv bürooruum.
• Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
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Edukontor pakub lahendusi
ääremaastumise vastu
Maikuus aastaseks saanud Kuressaare Edukontori uksed on avatud kõigile, kes vajavad vaikset korraliku
netiühendusega kontorit.

Kui esimesel aastal juhtis Edukontori tegevusi vabatahtlike
tiim, siis 1. juulist on ametis tegevjuht Marjana Luist, kes hakkab Edukontori tegevusi veelgi
avardama ja nähtavamaks muutma.
"Edukontori algatajad on loonud geniaalse lahenduse nii neile, kes kodukontoris töötades
seltskonnast puudust tunnevad,
neile, kes ajutist kontorilauda vajavad kui ka neile, kellele eri valdkondades tegutsevate inimestega tutvumine huvi pakub.
“Edukontori “paati” astudes
olen väga põnevil ning ootusärev. Soovin reisi õnnestumiseks
anda omapoolse panuse oskuste ja kogemuste abil, mille olen
kogunud eelnevatelt reisidelt Rajaleidja, Tähetorni ja noortekeskustes,” ütles Marjana Luist.
Anname ka nõu ja julgustame

Hetkel rendib Edukontoris tööpinda 23 spetsialisti laial erialade skaalal teadusest juura, joonestamise, ajakirjanduse ja filmilevini.
Oma nurgakese on Edus leidnud ka ilu- ja fotostuudiod. Tööpäevadel on kõigile avatud Edugalerii. Tuleb vaid keskväljakul
Edukontori sildi juurest sisse astuda ning teisel korrusel ootab
suurepärane moodne kunst Armin Kõomäe erakogust – Jaan
Toomiku, Mall Nukke, Raoul
Kurvitza jt tööd.
Tööpäeviti üheksast viieni on
uksed avatud ka kõigile, kes vajavad kas tunniks, päevaks või
nädalaks vaikset korraliku netiühendusega kontorikeskkonda.
Lisainfot saab veebiküljelt www.
edukontor.ee.
Edukontor on kohtumispaik
kõigile, keda huvitavad moodsad
tööviisid ja töösuhted. Kõrvuti
töötades ja ühises kohvinurgas

SAAREMAA
KANDID
Kas kavatsete õpinguid
jätkata ja kus? Mis
ahvatleks noori Saaremaale
jääma või naasma?
Brita Laht
Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanu

M

ina plaanin
sügisest alustada õpinguid Tartu Ülikoolis arstiteaduse erialal, kuid alles juuli keskpaigas saan
teada, kas ma olen sinna ka vastu võetud,
seega täiesti kindlalt seda veel öelda ei saa.
Raske on öelda, kas ma pärast õpinguid
Saaremaale naasen. See oleks küll mu suur
soov, kuid ma ei tea, kuidas elu läheb. Arvan,
et eelkõige tõmbab noori Saaremaale tagasi
nende õpitud erialale vastav hea töökoht. Selle puudumisel ei jää muud üle kui luua endale ise töö või asuda elama mandrile.

PEAVAD NÕU: Kristi Kiil, Mele Pesti, Marjana Luist ja Argo Jürisson arutavad, mida põnevat veel Edukontoris ette
võtta.
GEILI HEINMAA foto

istudes tekivad uued ideed ja selginevad koostöövõimalused. Uuringud näitavad, et tööga rahulolu on vabakontorites märksa
kõrgem kui firmade kontorites,
sest keskkond on hooliv ja konkurentsi asemel valitseb koostöö.
Töötajate iseseisvumine on kogu
maailmas kiirelt kasvav trend,
suurfirmad saadavad töötajaid
juba vabakontoritesse n-ö komandeeringusse, et sealses vabamas õhkkonnas loovamaid lahendusi leida.
Saaremaa puhul on vabakontori oluline missioon ka pakkuda lahendusi ääremaastumise
vastu. Paljud pealinlased räägivad, et tahaksid saarele kolida,
aga tööd ei ole. Edukontoris töötajate kogemus näitab, et siin on
väga hea teha kaugtööd või hakata mõnd päris oma rida ajama.
Vajadusel ja pädevuste kattumisel pakume algajale vabakutselisele või väikeettevõtjale nõu,
julgustust ja kontakte.

Edukontor korraldab ka mõttevahetust ärgitavaid üritusi. Aastal 2017 algas sari “Edu valemid”,
kus nii Edukontori püsiasukad
kui väliskülalised tutvustasid
oma tööd. Kristi Porila rääkis põnevalt üleilmsest filmilevist,
Triin Reitalu troopilistest taimedest. New Yorgist tuli Edukontorile külla startup-nädalavahetuse looja Franck Nouyrigat, kes
nõustas ja ergutas saarlaste isiklikke projekte.
Vestlusringid toovad täismaja

Oktoobris tõi vestlusring edu olemusest loomeinimeste kirjanik
Tarmo Tederi, kunstnik Jaan Toomiku, helilooja Maria Fausti ning
ettevõtja Toomas Leisiga kohale
täismaja.
Seekord alustasime “Edu valemite” sarjaga juunis, iga kuu
toome publiku ette mõne innustava kõneleja. Esiteks käis Edukontoril külas 2018. aasta ettevõtja, Taxify tegevjuht Martin Vil-

lig. Juulis astub rahva ette Satu
Laboratory asutaja, Lennusadama ja Tallinna Teletorni kogemusega, hetkel Saaremaa Muuseumi nõustav Siim Saat. Nõusoleku saarlaste ette astuda on andnud ka endine Skype’i ja praegune Teleporti juht Sten Tamkivi
ning palju teisi põnevaid tegijaid.
Ükski esineja ei pea Edukontoris üksildast loengut, kõik kohtumised toimuvad vestlustena,
kus iga kohaletulnu saab küsida
ja arvata. Sari on eelkõige mõeldud inspiratsiooniks kohalikele
noortele, vestlussarja toetab ka
Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakond.
Edukontoris tehakse ka joogat, loetakse öösel luulet, õpitakse keeli, arendatakse turismi, tehakse uusi äppe ja portaale, vahel peetakse pidusidki. Kõik on
teretulnud!
Mele Pesti
MTÜ Kuressaare Edukontor juhatuse liige

Koduteenus aitab elada oma kodus
Me kõik tahame elada oma kodus. See on loomulik ja lihtne
soov, aga alati pole see nii lihtne,
aastad teevad oma töö või tervis
viskab vimkat ja iseseisvalt enam
kõigega toime ei tule.
Abiks on koduteenus, mille
kaudu toetame inimeste iseseisvat toimetulekut. Abi võimaldatakse toimingutes, mida inimene terviseseisundi, tegevusvõime või elukeskkonnast tuleneva
tõttu ei suuda sooritada kõrvalabita. Peamiselt abistatakse inimest hooldustoimingutel nagu
pesemine, mähkimine, söötmine jne, aga ka töödes, mis on vajalikud kodus elamiseks nagu
kütmine, toiduvalmistamine,
eluruumi ja riiete korrastamine
ning toiduainete ja majapidamistarvete ostmine jms. Koduteenus
on suureks abiks tööl käivatele
inimestele, kes teevad tänuväärset tööd omastehooldusel.
Koduteenuse saamiseks tuleb Saaremaa valla inimestel
pöörduda valla sotsiaaltööspetsialisti poole – võtta ühendust lä-
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hima teenuskeskuse töötajaga
või pöörduda valla sotsiaalosakonda. Taotluse saab esitada ka
interneti teel, koduteenuse taotlusvorm on olemas valla kodulehel. Sellisel juhul võtab sotsiaaltööspetsialist teiega ise ühendust. Loodame väga, et lähedased on abiks, et koduteenusega
seotud asjaajamine korda saaks.
Koduteenuse sisu paneb paiKoduteenuse saamiseks
tuleb Saaremaa valla
inimestel pöörduda valla
sotsiaaltööspetsialisti poole
– võtta ühendust lähima
teenuskeskuse töötajaga
või pöörduda valla
sotsiaalosakonda.
ka sotsiaaltööspetsialist koostöös
kliendiga. Koostatakse hooldusplaan, kus on täpselt kirjas, milliseid toiminguid ja kui tihti pakutakse. Kõik hooldusplaanis
ette nähtud toimingud on kliendile tasuta. Loomulikult tuleb

endal maksta toidu või sooritatud ostude eest. Hooldusplaaniga määratud teenuseid osutab
kogu valla ulatuses Kuressaare
Hoolekanne, kus töötavad asjatundlikud koduhooldajad. Erandiks on vaid osa inimesi, kes on
jätkuvalt Saaremaa vallas töötavate projektipõhiste koduhooldajate kliendid.
Koduteenust saab vallas kokku üle 200 inimese. Ühinenud
väikevaldades osutati seda teenust igas vallas veidi omamoodi,
kuid eeldatavasti võimalikult parimal moel. Samas oli väikevaldu, kus polnudki koduhooldusele määratud kliente ega koduhooldustöötajaid. Tänaseks on
siiski kliente igas piirkonnas ja
teenus peab olema ka kõikjal kättesaadav. Iga uus asi võtab aega,
et areneda täiuslikkuseni – nii ka
koduhooldusteenus. Oodatud on
ettepanekud ja arvamused selle
paremaks korraldamiseks.
Piret Pihel,
vallavalitsuse
sotsiaalosakonna juhataja

Mida teha, et koduhooldusteenust
saada?
• Võta ühendust valla sotsiaaltööspetsialistiga või täida
taotlus valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/koduteenus.
Vastus taotlusele tuleb 10
tööpäeva jooksul.
• Koduteenuse osutamiseks
sõlmitakse vastavasisuline leping, millele on lisatud hooldusplaan, kus on täpselt kirjas koduteenuse maht ja sisu.
• Hooldusplaani muudetakse
juhul, kui ilmneb, et hooldusvajadus on muutunud.
• Hooldusplaani alusel osutab
teenuseid Kuressaare Hoolekande koduhooldaja.
• Hooldusplaanis toodud teenused on kliendile tasuta.
• Juhul kui klient soovib rohkem teenuseid kui hooldusplaan ette näeb, on võimalik
neid juurde osta Kuressaare
Hoolekande hinnakirja alusel.

E

Ott Kärner
Orissaare gümnaasiumi lõpetanu

dasised plaanid on
minna aastaks
Norrasse Oslo lähedale vabatahtlikku tööd tegema.
Seejärel tuleb ajateenistus ja pärast seda
plaanin minna Tallinna tehnikaülikooli robootika ja tootearenduse erialale õppima.
Kuigi ma jõuan vabatahtlikku tööd tehes ja
aega teenimas olles veel mitu korda ümber
mõelda, olen kindel, et lähen õppima midagi seoses robootika ja automatiseeritud
tootmistehnikaga ja teen seda kindlasti
ühes Eesti kõrgkoolis.
Pärast kõrgkooliõpinguid on plaan Saaremaale tagasi tulla ja ehk ka oma firma püsti panna. Esialgu ei oska öelda, millega see
firma täpselt tegeleks, kuid see oleks midagi CNC-pinkide, 3D-printerite ja igasuguste laserlõikuspinkidega ettevõte, mis toodaks näiteks mööblit või midagi säärast. On
ka olnud mõte ise 3D-printereid tootma hakata, kuid ilmselt asi nii kaugele ei jõua,
kuna Hiinas toodetavate odavate printerite tõttu on raske turul konkureerida ja seega ainult printerite tootmise peale minna
ei saa.
Minu meelest ongi Saaremaa just selline, nagu ühele minusugusele noorele
inimesele vaja oleks. Siiski olen mina üks
veidi omamoodi noor ja minu seisukohad
paraku paljude omadega ei kattu. Küll aga
arvan, et noor inimene tahab maailma
näha, teda huvitab see, mida Saaremaal
ei ole. Seega, kas tõesti on mõtet püüda
noori Saaremaal kinni hoida ja üritada
maailma siia tuua või oleks pigem mõistlikum lasta noortel maailma näha ja lasta neil ise aru saada, et Saaremaa on parim koht, kus elada?
Karina Sepp
Kuressaare gümnaasiumi lõpetanu

N

üüd, mil keskkool seljataga, olen avastanud, et
võimalusi, mida teha, on rohkem
kui arvata oleks osanud. Kindlasti kavatsen õpinguid jätkata, kuid samuti
prooviksin lisaraha teenimise jaoks käia ka
tööl. Õpingute jätkamiseks on nimekiri üsnagi pikk, näiteks olen kandideerinud Tallinna Ülikooli psühholoogia ning haldusja ärikorralduse erialale. Valikus on veel ka
sisekaitseakadeemia tolli ja maksunduse
eriala ning tagavaraplaaniks olen valinud
Tallinna majanduskoolis ärikorralduse spetsialisti eriala.
Kui ma mõtlen Saaremaale tagasi tulemisele, siis tõenäoliselt juhtuks see hilisemas tulevikus, sest olles Kuressaare tüdruk, tean hästi, et kahjuks valikuid on siin
vähe. Samuti arvan, et on õige mõneks ajaks
lahkuda kodust, avastada maailma ja leida
niiöelda see oma tee.
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Orkester
maailma
äärel
Orchestra at the edge of the world

SSAARE SPORT

KOHVIK KALDA JA ORI

A!

KUTSUVAD OSALEM

21. JUULI 2018
16.00

Orissaare

TRIATLON
TASUTA BUSS

KURESSAAREST
SÕRVE JA TRIIGI
KONTSERDILE!
BRONEERI ISTEKOHT
PILETIT OSTES KURESSAARE
KULTUURIKESKUSES

Võisteldakse kahes võistlusklassis
1) Täiskasvanud (eraldi naiste-meeste
arvestus)
2) Noored (16 k a ja nooremad – eraldi
neiud ja noormehed)

E,

23. JUULI

EDOARDO NARBONA, DIRIGENT

PEETER MARGUS, VIIUL

19:00

ARVO HAASMA, VIOOLA

SAAREMAA, TRIIGI SADAM,
TRIIGI FILHARMOONIA

T,

TRIATLONI DISTANTSID:
Ujumine: 300m
Ratas: 15 km
Jooks: 4 km

24. JUULI

19:00

25. JUULI

19:00

MARTEN ALTROV, KLARNET

KAVAS
T. KÕRVITS (EST)
G. FINZI
E. ELGAR
K. ATTERBERG

SAAREMAA, SÕRVE SÄÄR,
SÕRVE KÜLASTUSKESKUS

K,

PILETID 10/8 EUROT
PÄÄSMED MÜÜGIL
,
KURESSAARE KULTUURIKESKUSE KASSAS
JA TUND ENNE ALGUST KOHAPEAL

HIIUMAA, ORJAKU SADAM,
ORJAKU SELTSIMAJA

WWW.ORISSAARESPORT.EE

Orelimuusika kontserdid Kuressaare Laurentiuse kirikus
Kuressaares elav ja töötav Itaalia päritolu organist
Edoardo Narbona annab läbi suve Kuressaare
Laurentiuse kirikus orelikontserte.
Organistina on Edoardo esinenud Itaalias, Inglismaal,
Soomes ja Eestis. Orelit on Edoardo õppinud tuntud
meistrite Guido Donati (Itaalia) ja Liuwe Tamminga
(Holland) käe all, praegu täiendab ta end Amsterdami
Rotterdami konservatooriumis professor Bernard
Winsemiuse juures.

Kontserdid toimuvad laupäeva õhtuti algusega kell 19 ja
kuulata saab väga erinevaid kavu:
7. juulil – “Domenico Zipoli – Itaalia organist ja
helilooja Paraguais”; 14. juulil – “Eriline Bach”;
21. juulil – “Gregoriuse meloodiad orelile”; 28. juulil
– “19. ja 20. sajandi Itaalia orelimuusika”; 4. augustil
– “Lõuna-Saksamaa orelikoolkond”; 18. augustil –
“Orelimuusika igapäevaelus.”
Kontsertsari on valminud koostöös Kuressaare Kultuurivaraga.

SUVISELT SOODSAD KEEVISRAAMIL
HAAGISTE PAKKUMISED

Usaldus, mis kestab

BREN325H

BREN275ECO

(kast 3,25 x 1,5 m, porte 0,4 m) +
plastkaas + tugiratas

(kast 2,75 x 1,5 m, porte 0,25 m)

Komplekti hind

www.domuskinnisvara.ee/saaremaa

1590 €

Hind

869 €

NB! Pakkumised kehtivad üle Eesti kuni kaupa jätkub.
Võta ühendust meie lähima müügikohaga

Jüri Aljas | Konsultant

+372 517 5751
jyri.aljas@domuskinnisvara.ee

Marju Lõbus | Kutseline hindaja / Konsultant
+372 518 8954
marju.lobus@domuskinnisvara.ee

Sirli Loik | Konsultant

+372 53 083 138
sirli.loik@domuskinnisvara.ee

Leiad meid Kauba tn 5, Kuressaare
Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

SAAREMAA

Träx OÜ

Kuivastu mnt 3b, Orissaare 45 29 051

SAAREMAA

Autofrend OÜ

Talli 2, Kuressaare,

45 31 212

Vaata ka teisi soodsaid pakkumisi

www.brentex.ee

Toimetajad:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

