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Tasuta infoleht

Kolm valda teevad koos
maakonna arengukava
Alates 1. jaanuarist 2018 lõpetasid tegevuse maavalitsused. Üks arenguetapp Eesti riigi avalikus halduses
on läbi ning aeg on arendada edasi uusi riigi ja kohaliku omavalitsuse haldusmudeleid.

Vahekokkuvõte
hajaasustuse
programmi
projektidest

T

änavu oli hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 11. juunini
ja Saaremaa vallas laekus tähtaegselt 164 taotlust: veesüsteemidele
68, kanalisatsioonisüsteemidele 88 ja juurdepääsuteedele 8. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnati EAS-i koostatud hindamisjuhendi alusel, arvestades järgmisi kriteeriume: investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus; kuni 18-aastaste
majapidamises elavate isikute arv; taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta; leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.
Positiivse hinnangu sai 157 taotlust.
20. juuliks edastatakse rahandusministeeriumile andmed positiivse hindamistulemustega taotluste toetussumma (kokku
478 125,4 eurot) ja maksimaalse summa
kohta, millega Saaremaa vald projektide rahastamisel osaleb. Toetusotsused saab teha
pärast seda, kui ministeerium on andnud
teada riigipoolse toetussumma.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Maire Käärid
arenduse peaspetsialist

Avatud on
Kuressaare
projektide II
taotlusvoor

MAAKOND JÄÄB: Saaremaa ja Muhu valda ei ühenda mitte ainult väinatamm, vaid ka maakonna arengustrateegia koostamine. Kolmas osaline selles on
Ruhnu vald.
MARGUS MULD

K

indlasti ei kadunud aga minevikku
maakonna mõiste, pigem tuli see
igale inimesele lähemale, kuna maakondade terviklikkust ja ühtekuuluvust hoiavad nüüd üleval kohalikud omavalitsused kui inimestele kõige lähem otsustustasand. Igaüks ise saab otsustada, kas pärast maavalitsuste tegevuse lõpetamist on
maakondlik identiteet vähenenud, näiteks
kas ühiseid üritusi on jäänud vähemaks –
ilmselt enamik inimesi siiski selliseid muutusi ei tunneta.
Kolm omanäolist valda

Pärast haldusreformi on Saare maakonda jäänud kolm kohalikku omavalitsust – Saaremaa vald, Muhu vald ja Ruhnu vald. Kõik
kolm on piisavalt omanäolised, kuid ühisteks joonteks on kindlasti meie saareline eripära, tugev identiteet, tulevikku vaatav ja
uuendustele ning arengule avatud ellusuhtumine ja juhtimisstiil.
Maavalitsuste ülesanded jaotati vastavalt
sisule riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel, viimastele siis maakonnas ühiselt
täitmiseks. Kõige esmane ja olulisem on kahtlemata maakonna arengu ühine kavandamine ja selle elluviimise suunamine. Arengu kavandamisega tegelevad omavalitsuste volikogud ja vallavalitsused pidevalt, kuid konkreetne tulem on uus maakonna arengustrateegia, mille väljatöötamise ja kinnitamise
tähtaeg on 15. jaanuar 2019.
Arengustrateegia aastateks 2019–2030 väljatöötamine on hoogsalt käivitunud ning vastavad esimesed kohtumised toimunud. Oktoobrikuus on plaanis arengustrateegia tööversiooni tutvustavad avalikud arutelud,
kuhu kõik on oodatud oma mõtteid esitama.
Maakond tervikuna on tugevam oma ühis-

KOMMENTAAR:
RAIDO LIITMÄE, Muhu vallavanem:
Igasuguse koostöö alus on alati tahe seda teha, kuulata ka teisi ning arvestada teistega.
Muhulaste poolt on hea tahe koostööks olemas ning kõige rõõmustavam ongi see, et praegune kõige tihedam koostöö on olnud just maakonna uue arengustrateegia koostamisel. Ei ole ju
tänane Saare maakond ainult Saaremaa vald ning maakonna parema tänase ja homse eest
peavad koos seisma kõik omavalitsused – Saaremaa, Muhu ja Ruhnu. Samuti on maakonna
arengustrateegia aluseks kõikide meie omavalitsuste arengudokumentidele, kus igaüks saab
suunata oma arengut vastavalt oma eripärale ja vajadustele.
Loodan, et hea koostöö toimub edasi ka teistel teemadel (kultuur, haridus, ühistransport jne)
ning inimeste igapäevaelu korraldavate ametnike ja spetsialistide tasandil.

huvide kaitsmisel ja loodetavasti ka nii riigikui erasektori täiendavate investeeringute
juurdetoomisel. Seetõttu on väga oluline, et
arengustrateegias kajastuksid just meie maakonna elanikele kõige olulisemad teemad, nt
majandusarengu, ühenduste ja energeetika
valdkonnas.
Kõigi elu peab paranema

Maakonna arengustrateegiaga koos valmib
ka uus tervise- ja heaoluprofiil, mis peab aitama meie maakonna inimestel elada pikemalt ja tervemalt ehk pakkuda välja lahendused tervise ja üldise heaolu parandamiseks.
Teise ühiste ülesannete valdkonnana saab
välja tuua siseturvalisuse ja rahvatervise.
Maakonna omavalitsuste, pääste, politsei ja
piirivalve valdkonna ning era- ja kolmanda
sektori koostöös on käivitunud maakonna siseturvalisuse nõukogu, mille eesmärk on
teadvustada enam turvalisuse küsimusi ning
meie kõigi panust suurema turvalisuse tagamisse ja võimalike ohtude ennetamisse. Ka
selle teema juures planeeritakse avalikke arutelusid aasta teises pooles. Rahvatervise valdkonnas on läbi viidud erinevaid teadlikkuse

tõstmise kampaaniaid ja loodetavasti leidsid paljud tee sportlike tegevuste juurde Südamekuu raames peetud ürituste kaudu.
Kolmanda suure ühise valdkonnana saame rääkida kultuurialasest koostööst, mis on
väga oluline maakondliku identiteedi säilitamisel.
Väiksemate teemadena korraldavad omavalitsused ühiselt veel rahvusvahelist suhtlemist (nt ka võimalike uute ettevõtete investeeringute tegemisel), maakonna maine kujundamist (sh turismiga seonduvaid tegevusi) ning vahendavad erinevatele sihtrühmadele infot maakonna kui terviku kohta.
Kui rääkida organisatsioonilisest poolest,
siis omavalitsused saavad paindlikult otsustada, kuidas ja millises vormis koostööd korraldada. Saare maakonnas on kokku lepitud,
et ühiste ülesannete täitmist koordineerib
Saaremaa vallavalitsus kui tegevusi tehniliselt ellu viiv maakondlik arendusorganisatsioon.
Saaremaa, Muhu ja Ruhnu on jätkuvalt
üks maakond ning koos suudame ellu viia
enamat kui üksi.
Karin Närep,
Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja
kommunikatsiooniosakonna juhataja

15. oktoobrini saab taotleda toetust Kuressaare projektidele ja üritustele, mille keskmes on haridus ja noorsootöö, kultuur,
sport, sotsiaalvaldkond või terviseedendus.
Toetatakse Kuressaare linnas toimuvaid ja
linna mainet kujundavaid avalikkusele
suunatud ning kogukonda kaasavaid projekte. Taotluse saab täita taotluskeskkonnas https://haridus.kuressaare.ee/projektid/. Täpsem info www.saaremaavald.ee/
et/projektitoetuse-taotlemine.

Augustis avaneb
kogukondliku
turvalisuse
toetusvoor

P

rogrammi “Turvalisemad kogukonnad!” raames toetatakse taotlusi,
mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohalik
omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Viimased saavad olla taotlejaks
üksnes vabatahtliku päästekomandoga
seotud taotluste puhul.
Toetussumma piirmäär on 3500 eurot.
Taotlusvoor on avatud 13. augustist 2018,
taotluse esitamise tähtaeg on 13. september kell 16.30. Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 13. august 2018 – 1. oktoober
2019.
Täpsem info (taotlemise tingimused ja
taotlusvorm) on Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee, Muhu valla kodulehel www.muhu.ee ja Ruhnu valla kodulehel www.ruhnu.ee. Lisainfo tel 452 5024,
riina.allik@saaremaavald.ee.
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• Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
ja avalik arutelu. 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
(34901:004:0092) ja 80 (34901:004:0178)
katastriüksusi. Detailplaneeringu
eesmärgiks on äri- ja tootmishoone
planeerimine, liiklusskeemi, parkimise ja
haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja
-rajatiste planeerimine, servituutide ja
kitsenduste vajaduse määramine.
Detailplaneeringu algatamine on vajalik
planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 tulenevalt. Detailplaneeringu algatamise
taotluse sisuks olev tegevus ei ole
kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga ning sellega kaasneb ühisplaneeringukohase juhtotstarbe muutmise
vajadus rida- ja korterelamute maast
kaubandus-teenindusalaks.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja
§ 82 lg 4 teatame, et Tallinna 78 ja 80
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
väljapanek toimub ajavahemikul 3.08–
3.09.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal
Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn
10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 313
(kontaktisik Kätlin Kallas, tel 452 5094,
katlin.kallas@saaremaavald.ee) ning valla
kodulehel aadressil: www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek. Planeerimisseaduse § 82 lg 2
kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul
igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta
arvamust. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 6.09.2018 kell
15 Tallinna tn 10 II korruse suures saalis.
• Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku kirjaliku enampakkumise
Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks ja põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29.
august kell 10.30. Täpsemat infot saab
maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee
ja valla kodulehelt www.saaremaavald.
ee/maakorraldus.
• 21. –22. augustini toimub eakate
ekskursioon – osaleda võivad kõik,
kel soovi. Tutvutakse Lääne-Harjumaaga: Paldiski, Padise, Keila-Joa, Lohusalu,
Laitse loss, mootorispordi muuseum jm.
Esimene osamakse 70 eurot tasuda 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 529
3761; Maimu Krishka, tel 5349 6554; Tiiu
Kallas, tel 520 1389; Liina Kohu, tel 452
5057 või 506 8253.
• 29. juulil algusega kl 12 toimub
Kaunispe sadamas avamere ujumispäev. Kõik huvilised on oodatud!

Isikuandmete avalikustamisel kehtivad kindlad reeglid
Viimasel ajal on tõstatunud küsimus, miks vallavalitsus keeldub ajakirjandusele lastevanemate andmeid jagamast, näiteks
beebide sünnikirjade üleandmisel. Tegemist ei ole omavalitsuse pahatahtlikkuse, vaid reeglite karmistumisega.
Alates selle aasta 25. maist kohaldatakse Eestis isikuandmete
kaitse üldmäärust, mille peamine eesmärk on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetipanganduse ajastul kodanikele
parem kontroll oma andmete üle.
Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis
väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid
omadusi, suhteid või kuuluvust.
Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis on kas

või kaudseltki füüsilise isikuga
seostatavad.
Isikuandmete kasutamiseks
ehk töötlemiseks peab isikuandmete kaitse seaduse kohaselt olema õiguslik alus: 1) inimene ise
avaldab enda andmed või annab
selleks nõusoleku; 2) seadusest
tulenev alus, mis ei eelda isiku
nõusolekut.
Kohaliku omavalitsuse poolt
töödeldavad isikuandmed on nii
sellised andmed, mida kohalik
omavalitsus töötleb seaduse alusel ja mis isiku nõusolekut ei eelda, kui ka sellised, mis eeldavad
isiku nõusolekut. Sellisel juhul
seda nõusolekut ka küsitakse.
Nõusoleku puhul peab kohalik omavalitsus arvestama seda,
et nõusolek isikuandmete töötlemiseks ei saa olla üldsõnaline
ja abstraktne. Nõusoleku vormis
peavad olema selgelt määratle-

tud ja esitatud andmed selle kohta: milliste isikuandmete töötlemiseks luba antakse; milline on
andmete töötlemise eesmärk; kes
on need isikud, kellele andmete
edastamine on lubatud; millised
on tingimused andmete edastamiseks kolmandatele isikutele;
millised on andmesubjekti õigused tema isikuandmete edasise
töötlemise osas.
Nõusoleku peavad andma
kõik asjaosalised, nt lapse nime
avalikustamise puhul ei piisa ainult ühe vanema nõusolekust.
Mõlemad hooldusõigust omavad
vanemad peavad isikuandmete
töötlemiseks oma nõusoleku
andma. Ühel eesmärgil kogutud
andmeid ei või kasutada ilma uue
nõusolekuta teisel eesmärgil ja
isik võib antud nõusoleku iga
hetk ühepoolselt tagasi võtta.
Isikuandmete töötlemine ei

ole midagi sellist, millesse saab
suhtuda kergekäeliselt. Kohaliku omavalitsuse kohustus on eelkõige avalike ülesannete täitmine. On selge, et ajakirjanduslik
huvi kohaliku omavalitsuse korraldatavate sündmuste vastu on
suur ja mida detailsem info, mida
ürituse kohta jagatakse, seda loetavam on sündmuse kajastus,
aga unustada ei tohiks seda, et
isikuandmete edastamine ei ole
kohaliku omavalitsuse põhiülesanne. Seda eriti tänases olukorras, kus inimesed kasutavad internetti ja sellega kaasnevat järjest teadlikumalt ning isikuandmete seaduspärane töötlemine
on aktuaalne.
Liis Lepik,
vallasekretär

Artikkel on koostatud
andmekaitse inspektsiooni
kodulehel oleva info põhjal.

Kuidas saada hoolduspereks?
Iga laps vajab kodu ja perekonda. Paraku ei ole kõikidel lastel võimalust üles kasvada oma
sünnivanemate juures.

O

n väga oluline, et need
lapsed, kel mingil
põhjusel pole võimalik oma sünniperes
sirguda, saaksid võimaluse elada mõnes teises, just neile sobivas peres. Perel, kes soovib ja on
valmis pakkuma teises peres
sündinud lapsele hoolt, tuge ja
armastust oma kodus, on võimalik saada sellele lapsele hoolduspereks. Hoolduspere last ja
hoolduspere vanemat toetatakse rahaliselt ning pakutakse igakülgset psühholoogilist
toetust ja mentorlust.
Ettevalmistav PRIDE koolitus

Selleks, et kõik oleks läbi kaalutud, peab olema teadlik, mida päritoluperekonnast eraldatud lapse kasvatamine endast kujutab.
PRIDE eelkoolitusel saab
pere võimaluse arutluste, harjutuste, rollimängude ja õppuste käigus mõelda oma valmisolekule hakata hoolduspereks
või lapsendajaks.
PRIDE on pädevustepõhine
koolitus, mis usub, et lapsendajatel või hoolduspere vanematel
peavad olema kindlad tugevused,
teadmised ning oskused selleks,
et olla päritoluperekonnast eraldatud lapsele edukas lapsevanem.

Tervise arengu instituudi
poolt korraldataval koolitusel
keskendutakse valdkondadele,
mida lapsendajad või hoolduspere vanemad peavad teadma:
Kuidas lapsed saaksid tunda
end kaitstuna ja hoolitsetuna?
Peredel peab olema valmidus
pakkuda lapsele tema vaimset,
füüsilist, sotsiaalset arengut toetavat hoolitsust ja kasvatust ning turvalist keskkonda ja vajalikku tuge.
Kuidas toetada lapse arengut?
Vanemad peavad mõistma, et
iga laps on ainulaadne ja oluline
on toetada lapse igakülgset arengut. Nad peavad mõistma traumakogemuse mõju lapse arengule ja kiindumussuhtele ning
nad peavad tegelema mahajäämustega lapse arengus.
Kuidas toetada last suhetes tema
bioloogilise perekonna ning
teiste talle oluliste inimestega?
Vanemad peavad mõistma
päritolu ja minevikusuhete olulisust lapse jaoks. Nad peavad aitama lapsel toime tulla tunnetega, mis on seotud tema bioloogilise perekonna ning teiste lähedaste inimestega (sh eelmised
hoolduspered, asenduskodutöötajad jm), ning toetama neid suh-

teid füüsiliselt ja/või emotsionaalselt.
Kuidas lapsele pühenduda ja
luua usalduslikud suhted kogu
eluks?
Vanemad peavad mõistma, et
vanemliku hooleta lapse perre
võtmine tähendab suurt muutust
nii lapsele kui ka perele ja eeldab
pühendumist tervelt perekonnalt. Neil peab olema valmidus
pakkuda lapsele turvalisi ja toetavaid suhteid kogu eluks, kaasates selleks terve perekonna ja
lähedased. Nad peavad toetama
kogu eluks kestma jäävate suhete loomist lapse parimaid huve
arvestades.
Miks on oluline ja kuidas
teha lapse huvides erinevate
osapooltega koostööd?
Vanematel peab olema valmidus teha erinevate osapooltega
koostööd, et tagada lapse heaolu
ja õigused. Neil peavad olema
teadmised erinevate osapoolte
õigustest, kohustustest ja rollidest ja valmidus küsida vajaduse korral abi.
Kui soovite saada hoolduspere vanemaks, pöörduge palun
sotsiaalkindlustustusameti lastekaitse osakonna piirkondliku
üksuse spetsialisti poole: Lää-

ne-Eesti piirkonnas Elo Tenusaar, tel 452 0563; 5190 3792; elo.
tenusaar@sotsiaalkindlustusamet.ee. Elo Tenusaar viib esmalt
läbi nõustamise, mille käigus selgitab täpsemalt hoolduspereks
saamise võimalusi ja tingimusi.
Samuti annab ta informatsiooni
andmete ja dokumentide kohta,
mida hoolduspereks saada soovija koguma peaks ning toimingute kohta, mida hoolduspere
hindamise käigus läbi viiakse.
Oleme väga tänulikud kõigile inimestele, kes tunnevad, et hoolduspereks saamine puudutab ja
kõnetab neid. Laste hoolekanne
liigub kõikjal selles suunas, et vanemliku hoolitsuseta lapsed ei
peaks ainsa võimalusena asuma
elama asenduskodusse, vaid
meie seas on perekonnad, kes
neile lastele tuge ja hoolitsust pakuvad.
Mõttevahetuseks ja teema
arutamiseks olete alati oodatud
Saaremaa vallavalitsuse lastekaitsenõuniku Monika Sarapuu
poole, tel 452 5050, monika.sarapuu@saaremaavald.ee.
Monika Sarapuu
lastekaitsenõunik

Artikli koostamisel on
kasutatud sotsiaalkindlustusameti ja tervise arengu instituudi
kodulehel olevat infot.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
10. juulil otsustati:
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks (Retrodisko, Vanakubja küla kokkutulek, Kuressaare merepäevad, I Land Sound).
• Suurendada 2018./2019. õppeaastaks Orissaare
gümnaasiumi 9. klassi õpilaste arvu (kuni 26).
• Eraldada MTÜ-le Orissaare Sport tegevustoetust
5000 eurot.
• Sõlmida Salme põhikooli direktori tööleping (Aare
Martinson).
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping.
• Kiita heaks MTÜ Laoküla Külaselts tegevustoetuse
kasutamise aruanne.
• Toetada 50 euroga MTÜ-d Orissaare Tugikeskus
eakate tervisepäeva korraldamisel.
• Toetada MTÜ-d Laugu Külaselts küla jaanipeo kor-

raldamisel 49,84 euroga.

kapoja põik tänava ruumikuju ja aadresse.

• Toetada MTÜ-d Kingli Külaselts projekti “Elektritoide Kingli laululavale” 400 euroga.

• Korraldada lihthange “Kuressaare Gümnaasiumi
ujula ja saaliosa olmeruumide projekteerimine”.

• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.

• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuste “Elamumajanduse alaste avalike ülesannete täitmine” ja “Kitsas 16 Kodu OÜ enamusosaluse
omandamine” eelnõud.

• Koormata valla kinnistud isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks.
• Korraldada lihthange “Abrukale tankla paigaldamine ja tankla opereerimine”.
• Kinnitada riigihanke “Kruusateede remont ning
mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal (II)” tulemused ja tunnistada
edukaks AS-i Eesti Teed pakkumus (226 674,36
eurot koos käibemaksuga).

17. juulil otsustati:
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks (Retro Megamix, Muinastulede öö Marek Sadamaga,
ESVL sportmängud).
• Kuulutada välja konkurss Pärsama lasteaia direktori töökohale.

2019” tulemused ja tunnistada edukaks Charlot
OÜ.
• Korraldada riigihanked “Kruusateede remont
Saaremaa valla teedel ja tänavatel (II)”, “Saare maakonna ühistranspordi piletimüügisüsteemi ostmine”, “Abruka sadama tee mustkatte rajamine”.
• Anda rendile Valjala alevikus Posti tn 15 asuva teenuskeskuse hoone kaks ruumi.
• Muuta OÜ-ga Vana-Tooma Talu sõlmitud rendilepingut (Salme rahvamaja II korruse ruumid).
• Volitada MTÜ-d Õnneonn sõlmima Endla külas
asuva Mõisa kinnistu elektriliitumislepingut.

• Tagada eluruum (sotsiaalteenus).

• Muuta Kuressaare Linnavalitsuse 27.09.2017 korraldust “Veski tn 9 detailplaneeringu algatamine”.

• Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.

• Anda MTÜ Lümanda Sotsiaalkeskus kasutusse
vallale kuuluv elektriauto (kuni 31.09.2018).

• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.

• Muuta Kotkapoja tänava, Ranna tänava ja Kot-

• Kinnitada lihthanke “Kontoritarvete ostmine 2018–

• Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.

• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
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Veiko Viil tõmbab
SOLi otsi kokku

SAAREMAA
KANDID
Milliseid paiku turistid
eelistavad?
Kristina Mägi,
Saaremaa turismiinfokeskuse turismispetsialist

Saaremaa omavalitsuste liidu (SOL) tegevused jätkuvad ka Saaremaa vallas, tõdeb SOLi büroo viimane juht,
praegune vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna arenduse peaspetsialist Veiko Viil.

V

eiko Viili esimene tööpäev SOLi büroo direktorina oli 1. aprillil 2013.
Neli aastat hiljem augustis otsustati SOL likvideerida.
“Kui mina liitu tööle läksin,
olid sel juba pikad traditsioonid,”
meenutab ta. SOLi eelkäija Saaremaa valdade liit asutati seitsme
valla poolt 10. märtsil 1993. Esimeseks juhiks valiti toonane Kaarma
vallavanem Jüri Pärtel, kes töötas
SOLis kokku 18 aastat. Algaastail
oli liidus 17 omavalitsust.
Nii suurel hulgal omavalitsustel oli vaja koostööd teha, ühiselt oma huve kaitsta ja ka infot
hankida. “Sel ajal ei olnud kõigil
arvuteidki, rääkimata e-kirjade
vahetamise võimalusest,” räägib
Veiko. Eks infot saadi ka maavalitsusest, kuid omavalitsustel oli
vaja õlg alla panna paljudele projektidele, eeskätt kultuuri- ja hariduse vallas. Ühistesse ettevõtmistesse tuli ka ühiselt panustada. Oli aeg, kus SOLi kaudu jagati ka n-ö riigipoolset tasandusfondi raha.
Aastatega ja tasapisi vähenesid omavalitsuste võimalused
maakondlikku koostöösse lisaraha panna ja kohati huvigi ühiskatlasse panustada. Eriti tuliseks kujunesid need läbirääkimised pärast 2008. aasta majanduskriisi.
Ühe lõpp ja teise algus

“Minu SOLi tööle minek sattus
selles mõttes õnnetusse aega, et
siis oli valdadel juba suur ühinemise tuhin sees,” leiab Veiko. Üks
kapiriiul oli otsast otsani ühinemismaterjali täis. “Aga pigem üritas liit omavalitsuste ühinemise
temaatikasse mitte sekkuda, kuigi me ütlesime alati selgelt välja,
et Saaremaale on kasulik ja ka ainuvõimalik üks omavalitsus,
olgu siis Muhu ja Ruhnuga kuidas on.”
Kuna omavalitsuste ühinemine oli järjest ilmselgem, jäigi Veiko Viili ülesandeks viimasel ühinemiseelsel aastal pigem vanade projektide lõpetamine kui
uute alustamine. Liiati oli ta selleks ajaks SOLi büroo ainuke palgaline töötaja.
Sellegipoolest oli vaja lisaks

gusjärglasele. Poleks uskunud, et
see nii töömahukas on,” ütleb ta
arhiivi korrastamise kohta.
Jäänud on ka mõned väiksemad asjad, nagu näiteks SOLi
bussijaama osakute ja amfiibniiduki võõrandamine Saaremaa
vallale ning projektist “Bändikool” pillide üleandmine Saaremaa ja Muhu vallale.
Miks mitte regionaalne liit?

UUS PERSPEKTIIV? Praeguseks juba pool aastat Saaremaa vallavalitsuses
töötanud Veiko Viil leiab, et omavalitsused võiksid nüüd maakondlike asemel hoopis regionaalseid liite moodustada.
ANNIKA RINGAS

büroo majandamisele korraldada koolitusi, esitada ühiseid seisukohti, kokku leppida maakondlikud toetused ja kavad. Ellu
olid kutsutud kampaaniad nagu
“Saarele sündinud” või hambaarstide valmisoleku tagamine
suvistel nädalavahetustel.
Liidu tegevuses oli kõrge tähtsusega turismitemaatika ja turismireformi järgselt MTÜ Visit Saaremaa. Samuti leidsid käsitlemist
Saaremaa muuseumi, riigigümnaasiumi, Kuressaare haigla,
parvlaevade ja lennuühendusega seonduvad küsimused.
Enamik SOLi tegevusi ja toetusi ning sotsiaal-, haridus- ja kultuuriprojektid jätkuvad koostöös
maakondlikul tasandil ka suures
vallas. “Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vald on omavahel kokku leppinud ühised tegevused ja Saaremaa vallal on algusaja SOLi 17
võrdse partneri asemel neid kaks.”

Saaremaa valla arengu- ja
kommunikatsiooniosakonna
arenduse peaspetsialistina on
Veiko Viili üks olulisemaid ülesandeid juhtida kohaliku omaalgatuse programmi ehk KOPi. Varem vedasid seda programmi üle
Eesti maavalitsused ja KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital).
Maavalitsuste kadudes anti KOPi
rakendamine üle omavalitsusliitudele või arenduskeskustele,
meie maakonnas Saaremaa vallavalitsusele. “Selleks andsid
oma nõusoleku ka Muhu ja Ruhnu vald, kelle mittetulundusühingud ja kogukonnad samuti
KOPist toetust saavad,” selgitab
Veiko.
Vallavalitsuse tööde kõrvalt
on vaja lõpetada ka SOLi likvideerimisega seotud asjaajamisi.
“Dokumendiarhiiv tuleb üle
anda riigiarhiivile ja osa sellest
ka Saaremaa vallale kui SOLi õi-

Omavalitsusliidud on jäänud
veel maakondadesse, kus rohkem omavalitsusi. Veiko Viil
leiab, et aeg on soodne uuteks
koostöövormideks. “Miks mitte
tõsiselt arutleda võimaluse üle
moodustada Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa ja Pärnumaa
maakonnast omavalitsuste regionaalne liit,” pakub ta. Näiteks
väikesaarte liit on väikesaarte
omavalitsuste poolt juba loodud.
Enne SOLi töötas Veiko kümme aastat Kuressaare linnavalitsuse geoinfo teenistuses. “Üks
esimesi ülesandeid linnas oli
maaregister korda teha ja korrastada andmestikku,” meenutab ta.
Uudishimuliku inimesena on
Veiko lõpetanud kolm kõrgkooli, neist viimane oli ettevõtluse ja
tehnoloogia juhtimise eriala avatud ülikooli õppevormis Tartu
Ülikoolis.
“Olen elukestva õppe poolt,”
põhjendab ta nii mitme kõrgkooli lõpetamist. “Ei viitsi vaba aega
suvaliselt sisustada.”
Nüüd leiab aga kolme lapse
isa – noorim on pooleaastane –,
et aitab praeguseks õppimisest,
aeg on oma energiat kulutada
mõnele toredale hobile. Neidki
on Veikol palju. Enim pühendumist ja aega nõuab ilmselt Saaremaa jalgpalli meistriliigas
mängiv esindusklubi FC Kuressaare, kellel ta aitab mänge ja
muudki korraldada. “See on selline vahelduva tempoga sehkendamine,” ütleb ta ise. Veel tegutseb ta kaitseliidus, südamelähedane on ka lions-liikumine.
Ja aega tuleb leida jalg- ja
võrkpalli mängimiseks. Eriti mõnus on siiski õhtuti olla koos kodustega, tõdeb Veiko.
Merike Pitk

KODANIK KÜSIB: Millised võimalused on sõita liinibussiga Triigi sadamasse,
Sõrve ja teistesse looduskaunitesse paikadesse?
Vastab valla transpordinõunik
Karl Tiitson: “Sõrve sääre tippu
saab tõesti ainult reedeti lõunasel ajal ning õhtul ka tagasi. Iidele sõidab buss kolm korda päevas ning samamoodi tagasi. Triigi sadamasse on võimalik sõita
nõudmisel liinidega nr 4207 ja
4106, millest esimene jõuab sadamasse kell 18.45 ja teine 19.54.
Infot busside liikumise kohta
saab www.peatus.ee, www.bussipilet.ee ja tel 45 31 661.

Liinivõrgu
tihendamiseks
peaks olema igapäevane või kindlatel kellaaegadel nõudlus, mille
alusel saaks liinivõrgu täiendamisi üldse kavandama hakata. Mõeldav oleks nõudepõhiste liinilõikude lisamine juba olemasolevatele
liinidele, näiteks Sõrve säärde või
Triigi sadamasse. Selleks peavad
aga reisijad soovi avaldama, millistel nädalapäevadel ja kellaaegadel sõita soovitakse.
Maakonna liinivõrk on üles

ehitatud eelkõige kohalike elanike vajadusi silmas pidades. Turismi mõttes huvipakkuvad vaatamisväärsused jäävad paraku
asulate juurde, kus elanikke on
vähe ja nõudlus täiendavate
maakonnaliinide loomiseks pole
piisav. Isegi kui luua uued liinid,
ei pruugi need sihtkohal viibimise aja tõttu sobida turistidele, lühem sihtkohas viibimise aeg ei
pruugi jälle sobida kohalikele.
Kui turistide poolt oleks pii-
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savat nõudlust, oleksid Saaremaa
tublid ettevõtjad ammu selle tühimiku täitnud. Saan turismikorraldajate murest aru, kuid leian,
et üksikute turistide soovide rahuldamiseks ei ole otstarbekas
kasutada vahendeid, mis on
mõeldud kohalikele inimestele
liikumisvõimaluste pakkumiseks. Huvipakkuvate sihtkohtadega on igaühega eraldi ühendus
olemas, kuid ilmselt ei sobi need
turistide teenindamiseks.”

E

lu
Kuressaare
kesklinnas on sel
suvel väga mitmekülgne. Ükspäev
on maja ees kraav, teine päev liivahunnik. Mõni päev pääseb raekotta
peauksest, teine päev tagauksest. Aga kõik
see ei ole morjendanud infojanuseid turiste. Saaremaa turismiinfokeskuse külastatavuse numbrid ei ole siiani langust
näidanud. Poole aastaga on tee raekotta
leidnud 2500 turisti ja kõige tihedama liikluse kuu (juuli) on alles poole peal.
Rahvuste lõikes on viimastel aastatel pilt
olnud üsna muutumatu. Kui talvisel ajal
näeb eestlasi raekojas üsna palju, siis mida
lähemale suvele, seda enam hakkab turismiinfosse jõudma võõramaalasi ja eesti
keelt kuuleb pigem harva.
Suvistest külastajatest moodustavad
eestlased vaid 15%. Väliskülaliste edetabeli tipus on traditsiooniliselt soomlased.
Kuna põhjanaabrite arv kipub viimastel
aastatel pigem vähenema ja sakslaste oma
suurenema, ei jää viimased soomlastest
enam oluliselt maha. Kolmandal kohal turismiinfokeskuse külastajate edetabelis on
lätlased, kes järjest enam ja enam leiavad
tee Saaremaale. Esiviisiku lõpus on ühel
pulgal venelased ja inglased. Kokku on raekojas nähtud enam kui 40 riigi esindajaid.
Kaugemalt tulijad on siia jõudnud Hongkongist, Hiinast, Uruguayst, Austraaliast,
Brasiiliast ja Kanadast.
Konkurentsitult kõige suurem nõudlus
on Kuressaare/Saaremaa kaardi järele. Neid
jagatakse suvekuudel tuhandeid. Nutimaailmas on GPSist saanud meie lahutamatu
sõber, aga tundub, et turistidele (eriti välisturistidele) meeldib siiski rohkem paberkaarti käes hoida. Kui kaart näppu saadud,
tuleb sinna peale märkida ka Saaremaa kõige põnevamad kohad.
Tõenäoliselt suudab iga turismiinfokeskuses suvel töötav inimene sügiseks
une pealt kontuurkaardile märkida Kaali, Angla ja Panga asukoha, sest just neid
paiku küsitakse kõige enam. Palju
tuntakse huvi ka Saaremaa looduse vastu.
Vilsandi rahvuspark ja Sõrve säär on selles
vallas kõige populaarsemad. Mõlema
puhul saab aga tihti komistuskiviks transport.
Saare külaliste arusaam vahemaadest
on tihtilugu veidi ekslik. Harvad ei ole juhud, kus Sõrve säärele tahetakse teha tore
ühepäevane rattareis. Kui selgub, et edasi-tagasi sõit on ca 100 km, maetakse see
idee reeglina maha.
Ühistranspordiga
Sääre
tipu
külastamine on aga väga raske. Sama lugu
on ka mitme teise looduskauni kohaga.
Näiteks Harilaiu matkarada, mille algusest
lähim bussipeatus on kümnekonna
kilomeetri kaugusel ja sinnagi käib buss
vaid paar korda nädalas.
Positiivne üllatus turistidele on rendiautode suhteliselt mõistlik hind Saaremaal. Viimased paar aastat on turul olnud ka uus teenusepakkuja, kes korraldab igapäevaseid giidiga bussiekskursioone Saaremaa populaarsematesse paikadesse. Paraku ei lahenda aga kumbki eelmainitud teenus probleemi, et Kuressaarest on keeruline ühistranspordiga pääseda näiteks ka Triigist Hiiumaale sõitvatele praamidele. Seega võib julgelt väita,
et Saaremaa turismi üks kitsaskohti on
transport.
Sellest hoolimata on turistide tagasiside Saaremaa kohta ikkagi positiivne. Siin
on ilus loodus, toredad inimesed ja maitsvad söögid. Rahulolu näitavad ka Saaremaa
turismiinfokeskuse külalisteraamatu sissekanded.
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Orkester
maailma
äärel
Orchestra at the edge of the world

10. Läänemere ajaloopäev
26. juuli kell 10:00 Kuressaare kultuurikeskuses
6.-10. AUGUST
Tegevused kl 11:00-16:00
Osalustasu
30€

• 100 aastat! Mida toob tulevik?
• Kas �es� ja �oome vajavad uusi visioone?
• Väikesed riigid muutuvas maailmas.

Kers� Kaljulaid

VANUSES 7-10.a

Vabariigi president

Registreerimiseks saada e-mail aadressile
kadri.pulk@kuressaare.ee (lisades lapse nime,
sünniaja, kontakttelefoni nr ja e-maili aadressi).

Esko Aho

�oome po�ii�k� endine peaminister

TASUTA BUSS

Arne Mikk

KURESSAAREST
SÕRVE JA TRIIGI
KONTSERDILE!

Rahvusooperi nõukogu esimees
Moderaatorid Jarmo Virmavirta ja Hannes Astok.
Kõik huvilised on teretulnud.
S�nkroontõlge ees� ja soome keelde.

BRONEERI ISTEKOHT
PILETIT OSTES KURESSAARE
KULTUURIKESKUSES

E,

23. JUULI

EDOARDO NARBONA, DIRIGENT

19:00

SAAREMAA, TRIIGI SADAM,
TRIIGI FILHARMOONIA

T,

24. JUULI

19:00

25. JUULI

19:00

PEETER MARGUS, VIIUL
ARVO HAASMA, VIOOLA
MARTEN ALTROV, KLARNET

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

SAAREMAA, SÕRVE SÄÄR,
SÕRVE KÜLASTUSKESKUS

Toetajad: Turu Ülikooli SA, Saaremaa vald, HMN
Lisainfo Urve.Tiidus@riigikogu.ee
ja Pekka Kanervisto +358 40 5075900

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

UUS ISEPUHASTUV
PUITMAJAVÄRV

AASTAT

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

HIIUMAA, ORJAKU SADAM,
ORJAKU SELTSIMAJA

Kõik mida puit vajab

KUNI

Trükiarv:
18 000

K,

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetajad:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

