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Tasuta infoleht

Tasuta bussisõit
kasvatas reisijate arvu
K
Esimese kuuga tehti nii linna- kui ka maakonnaliinidel 8381 sõitu rohkem kui mullu samal ajal.
Sügisel lisandub ka uusi bussiliine.

una tasuta ühistransport hakkas
kehtima 1. juulist, saab nüüd juba
välja tuua esimese võrdluse 2017.
aastaga. Vedajate esitatud andmete
kohaselt kasutas tänavu juulikuus linnaliine 9529 reisijat (mullu samal ajal 8388), maakonnaliinidel teenindas Atko 16 380 (mullu
11 898) ja GoBus 12 285 reisijat (mullu 9527).
Võrreldes 2017. aasta juuliga suurenesid
reisijate arvud kõigil liinidel: linnaliinidel oli
kasv 1141 reisijat, Atko teenindavatel maakonnaliinidel 4482 ja GoBusi maakonnaliinidel 2758 reisijat. Seega võib öelda, et tasuta ühistransport on reisijate arvu märkimisväärselt tõstnud. Samas on nende arvude alusel põhjapanevaid järeldusi teha ennatlik. Me
ei tea, kas reisijate arvu kasv on toimunud
autoga sõitjate arvelt või kasutavad praegused reisijad bussiteenust rohkem või on need
kasvunumbrid tulnud lihtsalt uudistajate arvelt. Küll võib öelda, et reisijate arvud on suurenenud eeldatust rohkem ning vedajad on
öelnud, et osal maaliinidel on olnud bussis
ka püsti seisjaid.

Uus hange arvestab uuringu tulemusi

Saaremaa vallavalitsuse tellimisel koostas
OÜ Stratum uuringu praeguse liinivõrgu
analüüsimiseks ja ettepanekute tegemiseks
selle muutmiseks. Uuring tõi välja meie liinivõrgu kitsaskohti, nagu nädalavahetuse liinid, liinide kiirus, samuti juhtis uuring tä-

Ü

hinenud Saaremaa omavalitsustest rakendati kaasavat eelarvet
vaid Kuressaare linnas ning neljal viimasel aastal said kodanikud esitada ettepanekuid ja seejärel hääletada, kuidas kaasavaks eelarveks ettenähtud summa jaotada. Kui aastatel 2014–2016
oli kaasava eelarve kogusumma 30 000 eurot, siis möödunud aastal suurendati seda
50 000 euroni. Kuressaare kaasava eelarve
koostamise kord on siiani kehtiv ja valla
2018. aasta eelarves on selleks otstarbeks
50 000 eurot.
Arenduse peaspetsialist Renate Pihl ütles, et ettepanekuid, mida selle raha eest
ellu viia, saab esitada 17. septembrist 14. oktoobrini, elektrooniline hääletus toimub
5.–18. novembrini, tulemused kinnitatakse hiljemalt 30. novembril ja ideed tehakse teoks tuleva aasta jooksul.
“Vallavalitsus soovib tulevast aastast rakendada kaasavat eelarvet kogu vallas ja
sellega arvestatakse ka vallaeelarvet koostades. Saaremaa valla kaasava eelarve jaoks
on koostamisel ka uus kord,“ selgitas abivallavanem Marili Niits. "Üleminekuaastal lähtume linna määrusest ja seepärast
on praegu oodatud Kuressaarega seotud
ettepanekud.“

Üürimaja
rajamiseks
taotletakse
KredExilt
toetust
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Lisanduvad uued bussiliinid

1. septembrist lisandub ka uusi bussiliine ja
väljumisi. Linnaliin nr 3 Kuressaare–Muratsi–Kuressaare saab keskpäevase lisaväljumise. Kui enne väljus liin nr 3 Vanalinna kooli
juurest keskpäeval kell 14, siis nüüd kell 13
ja 15.
Maakonnaliinide osas lisasime liinile nr
1104 Kuressaare–Iide nõudmisel Iide–Mässa lõigu, liinile nr 1105 Kuressaare–Iide aga
Iide–Sääre–Ohessaare–Iide lõigu. Liinidel nr
2205 (Lümanda), 2206 (Lümanda, Kihelkonna), 2303 (Kihelkonna) ning 2304 (Kihelkonna) ja 4103 (Leisi) hakkavad bussid sõitma ka
laupäeval, pühapäeval ja riigipühadel. Liinile nr 2215 lisasime suveperioodil nõudmisel
Karala-Atla lõigu. Karala-Atla lõigu nõudmisel lisasime ka liinile nr 2209.
Täiesti uus liin on nr 3108 Kuressaare–
Mustjala–Kuressaare, mis toimib aastaringselt esmaspäevast reedeni väljumisega Kuressaarest kell 8.50. Uus liin on ka nr 3306
marsruudil
Kuressaare–Upa–Kaarma–
Haamse–Aste–Kuressaare, seda laupäeviti
ja pühapäeviti. Buss jõuab Kuressaarde kell
8.50.
Liinile nr 5104 lisasime nõudmisel Valjala–Kõnnu lõigu ja liinile 5212 nõudmisel Tornimäe–Kõrkvere lõigu. Taastasime ka Orissaare ja Leisi vahelise ühenduse liinidega nr
4901 ja 5902, üks buss väljub Leisist hommikul kell 8 ja on Orissaares kell 8.35. Õhtul väljub buss Orissaarest Leisi poole kell 17.45.

Kaasav eelarve
laieneb
kogu vallale
2019. aastal

TASUTA: Kes veel ei tea, siis silt bussiaknal annab teada, et piletiraha pole bussi astudes vaja otsida.
IRINA MÄGI

Sõiduplaanid muutuvad
1. septembrist muutuvad maakonna bussiliinide sõidugraafikud.
Seoses tasuta sõiduga ei kulu peatustes enam lisaaega piletite müügiks ja sellest tulenevalt
muudetakse kõigi liinide graafikud kiiremaks.
Liiniaegade muutmisel on võetud põhimõtteks, et buss läbib ühe minutiga ühe kilomeetri.
Hommikustel liinidel jääb Kuressaarde jõudmise aeg enamasti samaks, kui liinil ei ole mõnda
kohta, kuhu jõudmine on kellaajaliselt oluline, näiteks kool või mõni muu asutus. Seega saavad
inimesed kodust hiljem välja tulla. Õhtustel liinidel jääb Kuressaarest väljumise aeg pigem
samaks, et tööinimesed jõuaksid varem koju.
Uued graafikud pannakse üles bussipeatustesse. Infot saab küsida ka bussijaamast tel 45 31
661, vedajatelt või vallavalitsusest. Kõik muudatused kajastuvad ka veebilehel www.peatus.ee.

helepanu ühendustele, mis ei soodusta ühistranspordi kasutatavust, samuti tehakse ettepanekuid ebaefektiivsete liinide muutmiseks.
Samas kinnitas uuring, et tööle (kella kaheksast viieni töötavatel inimestel) ja kooli
liikumistel on bussiühendused ilusasti olemas, kuid kiiruselt ja mugavuselt ei suuda
need konkureerida isiklike sõiduautodega.
Uuringus välja toodut võtame kindlasti arvesse uue bussihanke raames, mis viiakse
läbi sel sügisel, sest lepingud praeguste vedajatega lõpevad järgmise aasta juunis.
Hanke korraldamine langeb küll halvale
ajale, sest me ei tea täpselt, milline on tasuta ühistranspordi mõju liinidele, samuti ei
ole võimalik arvestada plaanitava nõudetranspordi mõju klassikalistele ühistranspordi liinidele, kuid hanke läbiviimise kohustus
tuleneb seadustest.

Hanke puhul räägime liinidest ja nende
muutmisest, kuna see on põhialus, mille põhjal teevad võimalikud vedajad hankel oma
pakkumuse. Lõpliku liinivõrgu kujundabki
see, kui suureks kujuneb hanke tulemusena
liinikilomeetri hind.
Teine oluline komponent liinikilomeetri
kujundamisel on hankel nõutavad bussid ja
nende varustatuse tase. Uue hankega on meil
plaanis soodustada gaasibusside kasutuselevõttu ning lisavarustusena nõuda konditsioneere, alkolukke, jalgratta transportimise raame, WiFit, samuti peaks vedaja omama paari invavõimekusega bussi.
Mugavusvarustuse nõudmine teeb liinikilomeetri kindlasti kallimaks, kuid ühistranspordi mugavus või ebamugavus on
kindlasti üks faktor selle kasutamisel.
Karl Tiitson,
transpordinõunik

bivallavanem Marili Niits selgitas, et Kitsas 16 Kodu OÜ, mille
puhul on osapoolteks Saaremaa
vald ja Tullio Liblik, esitas 14. augustil sihtasutusele KredEx taotluse üürielamu ehitamiseks toetuse saamiseks.
"Toetuse eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ning soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks. Toetus on
kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest.“
AS-i Baltic Workboats juhatuse liikme
Nalmond Meri sõnul peatuvad nende kaugemalt tulnud oskustöölised praegu enamjaolt kohalikes majutusasutustes, lisaks üürib ettevõte mitmeid kortereid nõudluspõhiselt. “Meil on tööl palju inimesi, kes praegu peatuvad hotellides, kuid kes tegelikult
sooviksid end Saaremaaga püsivalt siduda
ja perega siia paikselt elama asuda,” tõdes
ta. “Üdini positiivne, et nii kohalik omavalitsus kui ka riik aitavad kaasa regionaalpoliitikale, mis elavdab siinset majandust
ja võimaldab väljastpoolt tulnud kvalifitseeritud tööjõul kohe ametipostile asuda,”
ütles Meri.
Saaremaa ettevõtjate liidu juhi ja Saaremaa DeliFood OÜ juhatuse liikme Margus Puusti sõnul on just elamispindade
puudus osutunud kohaliku ettevõtluse
arengule suureks piduriks. “Saaremaa patrioodi ja samuti saarele elama naasnuna
näen, et siinne ettevõtlus saaks sobilike üüripindade olemasolul areneda palju kiiremini kui seni,” lausus Puust.
Üürimaja arendaja OÜ Saarte Investeering omanik Tullio Liblik tõdes, et loomulikult ei lahenda käimasolev projekt
üüripindade muret täielikult, kuid suures protsessis on algus loodud. “Elu on
meid õpetanud koostööpartnereid hoolikalt valima ja võin kinnitada, et vallaga
partnerlusse astudes meil projekti fi nantseerimiseks vastutuse võtmisel kahtlusi
ei tekkinud.”
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Valla arengukava ja eelarvestrateegia ootavad veel kaasa rääkima

TEATED
• Saaremaa vallavalitsus teatab, et
ajavahemikul 16.08.2018 kuni
26.08.2018 on avalikul väljapanekul
Muraja küla Lautri, Rannavälja, Õuna
katastriüksuste detailplaneeringu alal
asuva Käokulla kinnistu detailplaneeringujärgseid arhitektuurseid tingimusi ja
sissesõidutee asukohta täpsustav
projekteerimistingimuste eelnõu.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa
vallavalitsuse kodulehel ja aadressil
Kuressaare, Tallinna tn 10, tuba 206.
Ettepanekud ja vastuväited esitada
kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele
paberkandjal aadressil Tallinna 10,
Kuressaare 93819 või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.

T

• Kestab avalik konkurss Saaremaa
vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti
ametikohale (lapsehoolduspuhkusel
oleva ametniku asendajaks). Dokumendid palume esitada 21. augustiks
hiljemalt kell 12 digiallkirjastatult e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee või posti teel aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare, märgusõna “Lastekaitsespetsialist”.
Täpsem info www.saaremaavald.ee/et/
tookohad ja tel 45 25 051 (Piret Pihel).
• Orissaare lasteaed Päikesekiir võtab
1. septembrist tööle muusikaõpetaja
(0,72 ametikohta). CV ja avaldus esitada
24. augustiks e-postile kuusksaida@
gmail.com. Lisainfo tel 53 268 686.
• Salme põhikool kuulutab välja
konkursi matemaatika-füüsikaõpetaja
ametikohale. Avaldus, CV, haridust
tõendavate dokumentide koopiad
esitada 17. augustiks: Salme Põhikool,
Kuressaare mnt 1, Salme alevik 93201
või digiallkirjastatult aare.martinson@
salme.edu.ee.
Tööle asumise aeg 21. august. Lisainfo:
aare.martinson@salme.edu.ee, tel 45
30251.

• 26. augustil algusega kell 11 toimub
Taritu kooli spordiväljakutel 26. perespordipäev.

jäänud ja kas see tähendab, et
nende objektideni kunagi ei jõutagi. Kõigil, kellel on soovi küsida ja arutleda valla arengu teemadel, palume kindlasti osaleda Orissaare arutelul, sest kohapeal on võimalik anda suuliselt
põhjalik vastus kõigile küsijatele just neid huvitaval teemal,”
kutsub Närep üles valla arengudokumentidega tutvuma ja oma
arvamust avaldama.
Valla arengukava on koostatud kuue tegevusvaldkonna põhiselt: juhtimine ja koostöö, haridus ja noorsootöö, kultuur ja
sport, sotsiaalne kaitse, ettevõtluskeskkond ja majandus, taristu ja keskkond.
Juhtimise ja koostöö valdkond hõlmab valla juhtimise
struktuuri ja põhimõtteid, vallavalitsuse kui organisatsiooni
arendamist, vallavalitsuse hallatavaid asutusi ning valla osalusega sihtasutusi ja äriühinguid, liikmelisust organisatsioonides ja koostöövõrgustikes, välissuhtlust, kommunikatsiooni,
avalikkuse kaasamist, kodanikuühiskonda, osavallakogusid

ja kogukonnakogu, rahvatervist
ning siseturvalisust.
Hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkond käsitleb koolieelsete lasteasutuste, üldhariduse,
kutsehariduse, kõrghariduse,
täiskasvanuhariduse, noorsootöö ja huvihariduse ning hariduslike erivajadustega laste ja
noortega seotud teemasid.
Kultuuri- ja spordivaldkond
hõlmab kultuuri- ja spordiasutusi, piirkondliku kultuuri- ja
sporditöö juhtimist, seltsilist ja
klubilist tegevust, professionaalset kultuuri (muusika, teater, kujutav kunst), rahvakultuuri, kultuuri- ja spordiüritusi, vaba aja
veetmise võimalusi, spordirajatisi, kooli- ja noortesporti.
Sotsiaalse kaitse puhul on
käsitletavad valdkonnad laste,
eakate, erivajadustega inimeste
ja toimetulekuraskustes inimeste hoolekanne ning tervishoid.
Ettevõtluskeskkonna ja majanduse valdkond käsitleb ühendusi, innovatsiooni, teadus- ja
arendustegevust, turismi, Saaremaa tervikturundust ning
inimressursi arendamist.

Saaremaa vallas
järgitakse aastatel
2019–2030 järgmisi
üldisi arengusuundi:
• jätkusuutliku arengu
tagamine
• elukeskkonna väärtustamine
• ühtse ja turvalise valla
kujundamine
• piirkondliku pärandi ja keele
hoidmine
• Saaremaa eripära arvestava
konkurentsivõimelise majanduse arendamine
• Saaremaa kui külalislahke ja
erinevaid puhkamisvõimalusi
pakkuva sihtkoha arendamine
• Kuressaare linna identiteedi
hoidmine ja linnalise elukeskkonna arendamine

Taristu ja keskkond hõlmab
transporti, energiat, veevarustust, kanalisatsiooni, teid ja tänavaid, sadamaid, planeerimist, maakasutust, hoonestust,
avalikku ruumi, keskkonnakaitset, loodusväärtusi, kommunaalmajandust ja jäätmemajandust.

Kellele määratakse eestkostja?

• Leisi keskkoolis toimub 31. augustil
kell 17-19 ohutuspäev “Ohutu elu,
rõõmsam meel”, mille eesmärk on luua
eeldused ja tingimused turvaliseks
elukeskkonnaks ning anda nõuandeid
turvalisust tagavate meetmete kohta.
Ohutuspäev on mõeldud lastele, kuid
oodatud on ka nende pereliikmed. Kavas
on politsei liiklusloeng koos praktiliste
näpunäidetega – rattaga platsisõit,
turvavarustuse kontroll. Seega võiksid
lapsed, kel on jalgrattad, need ka kaasa
võtta. Merepääste töötajad kõnelevad
ohutusest merel ja veekogu lähedal,
oma tööd ja töövahendeid tutvustab ka
päästeamet. Räägitakse ka kodustest
kustutusvahenditest. Ohutuspäeva
korraldavad Saaremaa vallavalitsus,
maanteeamet ning politsei- ja piirivalveamet.
• MTÜ Eesti Linnaratturite Liit
korraldab pühapäeval, 19. augustil
kell 20.30-23 jalgratturite ühissõidu
"Tour d’ÖÖ EV100 Kuressaare". Sõit
algab Kuressaare kuursaali esiselt
platsilt.

äna, 16. augustil kell 16
algab Orissaare kultuurimajas (Kuivastu mnt
37) Saaremaa valla
arengukava (2019–2030) ja eelarvestrateegia (2019–2022) teine
avalik arutelu. Arengudokumentidega saab tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
arengukavad2 ja 24. augustini
(k.a) saavad kõik soovijad nende dokumentide sisu osas oma
ettepanekuid esitada. Kirjalikke
ettepanekuid oodatakse Saaremaa vallavalitsuse aadressile
Tallinna tn 10, Kuressaare 93819
või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee ning viimane aeg
selleks on 24. augustil kell 15.
Vallavalitsuse arendus- ja
kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep avaldas heameelt, et 13. augustil Kuressaare raekojas toimunud esimesel
arutelul oli osalejaid palju ja diskussioon kujunes elavaks. “Eelkõige vajas selgitamist konkreetsete investeeringuobjektide ja
ürituste kajastamisega seonduv,
näiteks miks on mõningad objektid eelarvestrateegiast välja
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estkostja määramise vajadusest saab rääkida juhul, kui inimene ei suuda kas vaimuhaiguse,
nõrgamõistuslikkuse või muu
psüühikahäire tõttu kestvalt
oma tegudest aru saada või neid
juhtida. Eestkostja määrab kohus ja määramist reguleerivad
tsiviilseadustiku üldosa seadus
(TsÜS) ja perekonnaseadus (PS).
Selleks, et psüühikahäire või
kestva vaimupuudega isikule
saaks eestkostja määrata, peab
olema talle arsti poolt pandud
vastav diagnoos. Seega tuleb
enne eestkoste menetluse algatamist kindlasti pöörduda arsti,
kas siis perearsti või otse eriarsti (psühhiaatri) poole. Erijuhused on reglementeeritud omaette õigusaktidega.
Eestkoste seatakse täisealise
piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks. Eestkoste seadmise otsustab kohus kas isiku enda,
tema vanema, abikaasa, täisealise lapse või vallavalitsuse avalduse alusel.
Eestkoste ei ole vajalik, kui

täisealise huve saab kaitsta volituse andmise ning perekonnaliikmete või teiste abiliste kaudu. Selleks on erinevad võimalused ja notariaalvolitused, näiteks abi vajav inimene ise saab
teha pangas volituse, et keegi
korraldab tema pangaasju, mõningatel juhtudel saab volitusi
teha ka vallasekretär (Saaremaa
vallas vallasekretär Liis Juulik,
Lossi 1, tel 45 25 014).
Kes on eestkostja?

• Eestkostja on inimesele kohtu
poolt määratud seaduslik esindaja.
• Kohus määrab eestkostjaks
inimese, kellel on selleks sobivad isikuomadused ja võimed
vajalike ülesannete täitmiseks.
Eestkostja määramisel arvestatakse eestkostja ja eestkostetava (inimene, kellele on määratud eestkostja) omavahelisi suhteid ning eestkostetava soovi.
• Inimese saab eestkostjaks
määrata tema nõusolekul.
• Kui eestkostjaks ei leita sobivat inimest, määrab kohus

eestkostjaks selle valla- või linnavalitsuse, millega eestkostetav kõige rohkem seotud on.
Eestkoste sisu

• Eestkostja esindab eestkostetavat, kaitseb tema vara, õigusi
ja huve. Eestkoste seatakse kohtu poolt vastavalt vajadusele kõigi asjade ajamiseks või ainult
osaks tegevusteks (näiteks rahalised tehingud, abiellumine, isaduse omaksvõtmine vm tähtsad
otsused, mis inimese õigusi ja
kohustusi oluliselt mõjutavad).
Eestkoste valdkonnad pannakse kirja kohtumäärusesse.
• Eestkostja peab hoolitsema
selle eest, et eestkostetav saaks
vajalikul määral ravi- ja sotsiaalteenuseid. Kui eestkostja vastutab hoolduse korraldamise eest,
siis allkirjastab ta eestkostetava
asemel kõik sotsiaalteenuste
osutamisega seotud dokumendid.
• Eestkostja tegevust ja eestkoste jätkamise vajadust kontrollib kohus. Eestkoste määratakse kuni viieks aastaks, sest

eestkoste vajadus võib muutuda
või lõppeda.
• Eestkostja esitab igal aastal
kohtule aruande oma ülesannete täitmise kohta.
Eestkoste määramise
algatamine

• Kui näed, et sinu täiskasvanud
laps, abikaasa või vanem vajab
eestkostjat või vajad ise eestkostjat, pöördu vabas vormis avaldusega kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või eestkostetava
elukohajärgse kohtu (Saaremaal
Pärnu maakohtu Kuressaare
kohtumaja, Lossi 2) poole.
Saaremaa vallas korraldavad
eestkoste tööd Ervin Raudsik (tel
51 988 173, ervin.raudsik@saaremaavald.ee) ja Tiina Saare (tel
53 865 166, tiina.saare@saaremaavald.ee).
Küsimuste korral võib esmalt
pöörduda vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti poole (Kuressaare, Tallinna 10) või teenuskeskuses oleva spetsialisti poole.
Ervin Raudsik,
eestkostespetsialist

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
7. augusti istungil otsustati:
• Anda Hõbekeskus OÜ-le luba Kuressaares Raekoja tn 2 vastas oleva kõnnitee sulgemiseks 6.08–31.10.2018
Uus tn 20 hoone fassaaditööde teostamiseks ning anda Hõbekeskus OÜ-le ja
AS-ile Tesman tänava sulgemise maksusoodustust 90% ulatuses.
• Muuta maakonnaliinide sõiduplaanid
(OÜ Atko Liinid).
• Tunnistada kehtetuks 17.07.2018 korraldus nr 2-3/813 (elektriauto tasuta
kasutusse andmine).
• Lõpetada asenduskoduteenuse leping
(eraisik).
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks: Kaarma öölaulupidu (16.08), “EV
100, Kõljala külaplats 10!” (18.08), Rukkimaarjapäeva seiklusrännak (18.08),

talupäev (25.08), Kuressaare merepäevad (9.–11.08), Aste klubi avamine (22.08).
• Eraldada MTÜ-le Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Reomäe Apostel Andrease Kogudus 1000 eurot Reomäe kiriku
akende remondi toetuseks.
• Määrata Kitsas 16 Kodu OÜ nõukogu
liikmed: Marili Niits, Mikk Tuisk, Karolina Liblik.
• Kinnitada lihthanke “Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide
projekteerimine” tulemused ja tunnistada edukaks OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt pakkumus kogumaksumusega 53 880 eurot.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuste “Kudjape alevikus Kopli detailplaneeringu koostamise lõ-

petamine” ja “Merise külas Kordoni
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine” eelnõud.

14. augusti istungil otsustati:
• Kutsuda kokku Pahapilli külaelanike
koosolek ja volitada Mustjala teenuskeskuse juhatajat Kalle Kolterit tegema
vallavalitsuse nimel külavanema valimisega seotud toiminguid.
• Suunata eraisik asendushooldusteenusele.
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks: Tour d’ÖÖ EV100 Kuressaare (19.08); Suvelõpu Kohvik Kõrkveres
(26.08); “Võrri võidusõit” (18. ja 19.08);
Saaremaa toidufestival (7. ja 8.09); muinastulede öö Kahutsi maalinnal (25.08);

Curly Stringsi kontsert Anseküla seltsimaja õuel (16.08); perepäev (18.08); V
Laimjala Aeruramm (25.08).

• Parandada ebatäpsus 22.05.2018 korralduses nr 2-3/518 (kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega).

• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile määruste “Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega
seotud transpordikulude hüvitamise
kord”, “Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine”, “Saaremaa valla koolieelsete lasteasutuste
vanemate poolt kaetavate kulude osa
määra kinnitamine”, “Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord” ja 13 lasteaia põhimääruse eelnõud ning otsuste
“Saaremaa Omavalitsuste Liidule Osaühingus Kuressaare Bussijaam kuuluva
osa omandamine”, “Muhu vallale Maasi Jäätmehoolduse Osaühingus kuuluva osa mitteomandamine” ja “Saaremaa valla üldplaneeringute ülevaatus”
eelnõud.

• Koormata Saaremaa vallale kuuluvad kinnistud isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks.
• Muuta 13.03.2018 korraldust nr
2-3/234 (vallavara tasuta kasutusse
andmine).
• Kinnitada Valjala alevikus Posti tn 15
kahe ruumi rendile andmiseks korraldatud enampakkumise tulemused ja tunnistada pakkumise võitjaks Piret Rand.
• Muuta maakonnaliinide sõiduplaanid
(AS Go Bus).
Õigusaktidega saab tutvuda valla
dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
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SAAREMAA
KANDID
Uued koolijuhid, milliste lootuste
ja ootustega lähete vastu
algavale kooliaastale?

Sirje Ellermaa
Kärla põhikooli direktor

O
PAKENDIKOTI TASUTA VEDU: Pakendikott on hea võimalus vähendada tasu eest üleantava prügi kogust.

Pakendikotiteenus jõuab
lõpuks ka Saaremaale

S

aaremaa vallavalitsus koos
pakendiorganisatsioonidega Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) ja
Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR)
kavandab pakendijäätmete tekkekohal kogumise teenuse võimaldamist Kuressaare linnas ja
Kudjape alevikus.
Tekkekohal kogumine tähendab seda, et eramajadel on võimalik oma pakendid koguda nn
pakendikotti ja panna see kokkulepitud päeval värava taha,
kust see minema viiakse. Elanik
ei pea enam ise pakendikotiga
avalikku pakendipunkti minema. Kortermajad saavad kasutusele võtta pakendikonteinerid,
kuhu võivad oma pakendijäätmed panna kõik ühistu liikmed.
Tekkekohal kogumisel pannakse ühte kotti või konteinerisse
kokku nii plastikust, kartongist
kui ka klaasist pakendid.
Nii pakendikonteineri tühjendamine kui ka pakendikoti äravedu toimub tasuta, eeldusel, et pa-

kendijäätmete hulgas ei ole muid
jäätmeid peale pakendite. Pakendite äraveo sagedus lepitakse kokku teenusepakkuja ja kliendi vahel.
Teatavasti kaasneb avalike
pakendipunktidega pidev ületäitumise või risustamise probleem.
Sageli on avalikku pakendikonteinerisse või selle kõrvale pandud jäätmeid, mis sinna ei kuulu

ja muid jäätmeid praktiliselt ei
esine), mistõttu on võimalik suurem osa pakendites sisalduvast
plastist, metallist, papist jm materjalidest uuesti kasutusele võtta. Pakendikotiteenust kasutab
Tallinnas Nõmmel juba ligi 3000
majapidamist ja üle Eesti on umbes 1000 kortermajal oma pakendikonteiner. Ka riiklikul tasemel

Teenuse kasutamine on vabatahtlik.
– kotid olmeprügiga, vanad riided, ehitusjäätmed, mööbli osad,
haljastusjäätmed või siis määrdunud pakendid, mis võivad rikkuda kogu konteineri sisu. Rikutud pakendijäätmeid on kulukas
või isegi võimatu taaskasutada.
Taaskasutamine aga ongi pakendijäätmete liigiti kogumise põhjus. Pakendiorganisatsioonide senine kogemus näitab, et kohtkogumisega saadud pakendijäätmed on märgatavalt parema kvaliteediga (pakendid on puhtamad

kavandatakse pakendijäätmete
kogumisel kohtkogumise kohustuslikuks muutmist ja avalike pakendipunktide kaotamist.
Kuressaares ja Kudjape alevikus hakatakse pakendikoti- ja
konteineriteenust pakkuma alates 1. oktoobrist. Septembrikuu
jooksul toimub vastavate lepingute sõlmimine. Samast kuupäevast likvideeritakse Kuressaares
TVO ja EPR-i avalikud pakendipunktid, mis asuvad Aia 66a kortermajade hoovis, Kihelkonna

mnt 2 hoovis, Mooni 68 juures,
JYSK-i juures, Kuressaare gümnaasiumi parklas, Rehe tänava
endise sauna taga, Sirge tänava
lõpus, Smuuli 5 kortermaja
juures, Smuuli 7 hoovis, Maxima
taga, Selveri parklas, Torni tn
parklas, Uue tänava parklas ja
Espaki ees. Linna ja Kudjape
alevikku jäävad alles ETO
avalikud pakendipunktid (kokku
9 punkti).
Esialgu testitakse teenuse toimimist Kuressaares ja Kudjapel.
Kui teenus hakkab hästi toimima ja selle kasutajaid on piisavalt, on võimalik teenust laiendada ka teistesse Saaremaa valla piirkondadesse.
Täpsem info teenuse tingimuste kohta saadetakse lähiajal
Kuressaare ja Kudjape aleviku
majapidamistele postkasti ning
avaldatakse Saaremaa valla veebilehel. Teenuse kasutamine on
vabatahtlik.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Kuressaare merepäevad tänavad
Kuressaare merepäevad seilasid sadamasse juba 22. korda. Sisuka, sujuva ja meeldejääva ürituse nimel on
koostööd teinud paljud osapooled.
Sel aastal olid Kuressaare
merepäevade suurtoetajad:

• Balbiino
• Saaremaa Lihatööstus
• Saaremaa Spaa Hotellid
• GOSPA/ Georg Ots Spa Hotell
• Eventcenter
• CRAMO
• Saaremaa vald
Tuult puhusid purjedesse ka:

• Saaremaa Piimatööstus
• Coop Pank
• Auriga Kaubanduskeskus

• Javicar OÜ
• Ehitusmees
• Merinvest
• Kuressaare Hambapolikliinik
• Raadio Kadi
• Ouman Estonia OÜ
• Hotell Saaremaa
• Coop Saaremaa
• John Bull Pub
• Pöide Beer
• Olerex
• Elmiku
• Saare Ehituspuit
• Kuressaare Veevärk

• Kaseoru
• Klotoid
Meie head koostööpartnerid:

• Logolife
• Kuressaare Linnamajandus
• Soundcloud
• SaarMusic
• Saarte Hääl
• Meie Maa
• Noortejaam
• Kinobuss ja Mikk Rand
• Liis Koppel
• Raivo Hein

• Alar Truu
• Kristina Mägi
• Juhan ja Kadri Kanemägi
• vabatahtlikud ja
Marii Kõrgesaar
ELAGU MEREPÄEVAD!

otan
uue
kool ia a st a
algust uues
kollektiivis
ja uues rollis põnevusega.
Ootan kohtumist
särasilmsete ja päikselisest suvest energiat
kogunud õpilastega. Minu ülesanne on luua
koos õpetajatega toetav ja õppimist soodustav õpikeskkond, et see sära ei kaoks ja jätkuks jaksu õppimiseks.
Ootan huvitavaid arutelusid õpetajatega nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise
ja kaasava hariduse teemadel. Oleme õppealajuhatajaga juba kavandanud selleks
ühise aja tunniplaanis. Ainult koostöös
leiame võimalused iga õppija vajaduste paremaks arvestamiseks. Pidevalt õppides,
üksteist toetades ja üheskoos suudame targalt kaasajastada õppimise ja õpetamise
protsessi, et koolirõõm ei kustuks.
Avame sel sügisel õuesõppeklassi, mis
võimaldab luua parema tasakaalu järjest
olulisemaks muutuva digiõppe ning sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpetamise vahel.
Ootan head ja tulemuslikku koostööd
õpilaste ja õpetajatega, vanemate ja kogukonnaga, sest heaolutunne ja koolirõõm põhinevad suhetel.
Soovin avastusterohket kooliaastat kogu
kooliperele, õpime koos!
Aare Martinson
Salme põhikooli
direktor

A

lustasin oma
töömeheteed
pärast Tartu
ülikooli lõpetamist toonases Orissaare keskkoolis loodusainete õpetajana ja olen nüüd järjega
hariduse juures tagasi. Olles suurema osa
oma elust olnud tegev kultuuri- ja haridusvaldkonnas, pole praegu tegu täiesti tundmatus kohas vette hüppamisega. Küll aga
tuleb üldhariduskooli juhtida esmakordselt, sestap varasemale kogemusele toetuda ei saa ja nii saabki algava kooliaastaga
seoses rääkida üksnes lootustest ja ootustest.
Teada-tuntud koolielu murekoht on see,
et vaatamata pedagoogide palkade tõusule viimastel aastatel ei ole see noori õpetajaid koolidesse märgatavalt rohkem juurde toonud. Nii ootab Salme koolgi oma kollektiivi tarmukat matemaatikaõpetajat ja
osalise koormusega on tööd pakkuda logopeedile.
Minu esimene lootus ongi see, et septembrist seisaks iga klassi ees lapsi sütitav
õpetaja. Et koolis valitseks mõnus, mõistev
ja töine sisekliima, mis võimaldab meie
koolist saada tugeva ja mitmekülgse põhihariduse.
Salme on tugevate kultuuritraditsioonide ja pika ajalooga kant. Toetan viikingiaja sügavamat tundmaõppimist ja siinset
kultuuripärandit käsitlevate seminaride
korraldamist, kus kooli parimad õpilased
saavad ka oma loovtöid tutvustada.
Loodan, et tänavu kolmekümneaastaseks saav Salme põhikool on ka tulevikus
Saaremaa vallas konkurentsivõimelist haridust andev ja elus hakkama saavaid vastutustundlikke kodanikke kasvatav kaasaegne ja innovaatiline kool.
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VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI
ameti- ja täiendkoolitus Kuressaares

Lugupeetud ehitaja!
Saare Ehituspuit
müüb:

Lp kutseline autojuht! Kui Teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg
lõppema, siis olete oodatud osalema autojuhi 35-tunnisel tõeliselt
praktilisel ja uuel tasemel täiendkoolitusel Kuressaares. Meie koolitused
on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute süvaõppega.

Täiendkoolitus (35 tundi) toimub 20.–23. september.
Ametikoolitus (70 tundi) algab 20. september.

. Sise- ja välisvoodrilaudu
. Põrandalaudu
. Vineere ja puitplaate
. Liimipuitkilpe
. Ehituslikku saematerjali

Koolitajad: Lenno Põder, Vitali Nester ja
Priit Lilleorg.
Koolituse hind ühele kategooriale
180 eurot.
Veoauto ja buss koos 210 eurot.
Ametikoolitus alustajatele 360 eurot.
Koolituse algus kell 9 aadressil
Kohtu 22, Kuressaare Ametikool.

Asume aadressil:
Ringtee 12, Kuressaare
Avatud:
E-R 8.30-17.30; L 10-14
Tel 453 8709; mob 5340 0245
www.ehituspuit.ee

Registreerimiseks või lisainfo saamiseks helista meile julgelt telefonil 58 867 665
või külasta meie kodulehte: www.autosert.ee

REHEMÄE
NÄDALALÕPUPAKKUMINE
R–L, 17.-18. augustil

KOOLILAUAD

Foto: Unsplash
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% -20%

(ehitus, survepesu,
värvimine)

Alates 1. septembrist on REHEMÄE KESKUS pühapäeviti suletud!
Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

ÜLDEHITUSTÖÖD

(vundamendist võtmeteni)

SISEVIIMISTLUS
FASSAADITÖÖD
KATUSETÖÖD

REHEMÄE KESKUS PIKK 61, 93815 KURESSAARE. AVATUD E-R 9-18, L 9-16, P 9-15.

Trükiarv:
18 000

O.K EHITUS OÜ
TEOSTAB
ALLJÄRGNEVAID
TÖID

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Helista 53 475 786
või küsi pakkumist
e-meili teel:
okehitus1@gmail.com
Toimetajad:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Est-Agar AS ootab oma meeskonda

MERESAADUSTE
TÖÖTLEJAT

Est-Agar AS on Kärlal asuv ettevõte, mis alustas
tegevust 1966. aastal. Tegemist on maailmas
ainulaadse tootmisega, mis kasutab toorainena
kohalikku, Saaremaad ümbritsevast merest
kogutud vetikat ja mille lõpptoodang on peamiselt
toiduainetetööstuses kasutatav paksendav aine
furtsellaraan. 80% meie toodangust müüakse
väljaspoole Eestit.
TÖÖÜLESANDED
• Furtsellaraani kuivatamine
• Toodangu pakkimine ja ladustamine
• Lõpptoodangu kvaliteedikontroll
SOBIVAL KANDIDAADIL ON
• Isikuomadustena avatus, hea suhtlemisoskus,
korrektsus, täpsus ja kohusetundlikkus
• Hea meeskonnatöö oskus
• Arvutioskus algtasemel
• Toiduainetetööstuses töötamiseks vajalik
tervislik seisund
• Valmidus vahetustega tööks,
sh ka öised vahetused
KASUKS TULEB
• Toiduainetetööstuses töötamise kogemus
• Teadmised ISO standarditest
EST-AGAR PAKUB OMALT POOLT
• Meeldivat töökeskkonda ja stabiilset töökohta
• Tööd kiiresti arenevas ainulaadses ettevõttes
• Konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

Täpsema informatsiooni saamiseks pöördu palun
urmas@estagar.ee või tel 53 063 250

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

