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Just sinu idee võib
Kuressaaret muuta
Selle nädala esmaspäevast kuni 14. oktoobrini ootab vallavalitsus ettepanekuid, mida Kuressaare linnas
paremaks teha. Ideede elluviimiseks on 50 000 eurot.
Varem elluviidud ettepanekud
koos toetatud summadega:
2017 – 50 000 €
• Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine – 14 560 €

• SÜG-i miniväljaku
kunstmurukatte
vahetus – 12 634 €

• Korvpalli välisväljakute korrastamine –
11 880 €

• “Purjetame Kuressaare paremaks” –
11 700 €

• “Purjetame ka talvel” – 8560 €

• Kudjape kalmistu
uue osa parkla rajamine ja kiviaia
renoveerimine –
5666 €

• “Väikesed võimlejad võimlevad vaibal” – 5655 €
• Kuressaare gümnaasiumi mänguväljak – 8500 €

K

aasavat eelarvet, mille kasutamise
osas saab iga kodanik kaasa rääkida,
on Kuressaare omavalitsuse eelarve
koostamisel rakendanud juba 2014.
aastast. Järgmisel aastal laieneb kaasav eelarve kogu Saaremaa vallale. Miks mitte juba
praegu?
“Ühinenud omavalitsustest oli kaasav eelarve kasutusel ainult linnas ja nii lähtutaksegi kehtivast Kuressaare korrast,” selgitab abivallavanem Marili Niits. “Tulevast aastast laieneb kaasav eelarve kogu vallale ja vastav kord
on juba välja töötamisel. Kaasava eelarve kogusumma kindlasti kasvab, kuid selle suurus
otsustatakse 2019. aasta vallaeelarve koostamise käigus.”
Kuid ka praegu ei oodata ideid Kuressaare elu-olu parandamiseks ainult linlastelt, vaid
kõigilt Saaremaa valla elanikelt. Ühe ettepa-
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neku elluviimise minimaalne suurus on 1000
ja maksimaalne 25 000 eurot.
Väljapakutav idee võib olla seotud investeeringuga, projektide elluviimise, ürituste
korraldamise või mõne muu linnaga seotud
idee realiseerimisega, mis on rakendatav avalikes huvides.
Raha ei saa taotleda valla hallatavate asutuste ega linna enamusosalusega äriühingutega seotud investeerimisettepanekuteks.
Ettepaneku esitajal tuleb läbi mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid: ettepaneku nimetus; lühike kirjeldus (kes, kus, millal
ja kuidas ettepaneku ellu viib); sihtrühm (kes
saavad probleemi lahenemisest või võimaluse avanemisest otsest kasu); hinnanguline
maksumus; teave kaasfinantseerijate kohta
nende olemasolul ja vajadusel muu oluline
info.

2015 – 30 000 €

• Välijõusaal Kuressaare terviseparki –
11 542,80 €

2016 – 30 000 €

ÜKS SPORTIMISVÕIMALUS JUURES: Eelmise aasta ettepanekuna rajatud välijõusaalist tunnevad rõõmu Triinu Saar ja Marili Kaasik.
MAANUS MASING

• Koerte treeningväljaku pinnasetööd ja
piirdeaed – 6745 €

• Discgolfi pargi rajamine Musumännikusse – 9100 €

2014 – 30 000 €
• Tuulte Roosi ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine
– 8738 €
• “Kuressaare turg
korda!” – 21 262 €

Ettepanekuid saab teha veebikeskkonnas
VOLIS (volis.ee) või tuua need paberil vallavalitsuse infolauda (Lossi tn 1, Kuressaare).Esitatud ideid hindavad vallavalitsuse vastava eriala spetsialistid, volikogu komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud eksperdid.
Kõik kaasava eelarve reeglitele vastavad
ettepanekud pannakse rahvahääletusele 5.–
18. novembrini. Hääletada saavad Kuressaarde registreeritud elanikud alates 16-ndast eluaastast. Hääletamine toimub veebikeskkonnas VOLIS (volis.ee). Tulemused kinnitatakse
hiljemalt novembri lõpuks. Enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu 2019. aastal.
Rohkem infot: www.saaremaavald.ee/kaasav-eelarve; Renate Pihl, tel 45 25 032, renate.
pihl@saaremaavald.ee.
Renate Pihl,
arenduse peaspetsialist

Kas mu lähedane vajab hooldust?

ageli ei ole inimese lähedasel lihtne
sellele küsimusele vastata. Võib esineda aegu, kus üksi hakkama saamine
on kerge, ja aegu, kus on vaja kõrvalabi. Otsust, kas inimene vajab hooldust või
mitte, ei pea aga lähedane tegema üksi.
Siin võiks nõu pidada ja kaaluda, kas abi
võiks olla valla pakutavatest sotsiaal- või tervishoiuteenustest. Selleks saab pöörduda
oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti ja nüüdsest ka valla hoolduskoordinaatori poole.
Hoolduskoordinaatori roll on abistada
eelkõige neid inimesi, kes vajavad abi nii tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemist. Klientideks võivad näiteks olla inimesed, kes haiglast koju minnes vajavad tervise halvenemise tõttu abi kodu korrashoidmisel ja enda eest

hoolitsemisel. Lisaks ka koduõendusteenust
ja transporti, et käia pangas või kasutada
muid avalikke teenuseid. Abi vajavad ka inimesed, kelle eest seni hoolitsenud lähedane
hakkab tööl käima ning lähedase roll tuleb
üle võtta sotsiaal- ja tervishoiusüsteemil.
Nende inimeste hooldusvajadus on tihti
suur ja pikaajaline, mistõttu võib ette tulla
raskusi sobivate teenuste leidmisega vajalikus mahus. Inimesele vajaliku toe andmiseks suhtleb hoolduskoordinaator inimese
enda ja tema lähedastega, nii tervishoiuteenuste (näit inimese perearst või pereõde, koduõde, erialaarstid) kui ka sotsiaalteenuste
osutajatega (näit koduteenus, üldhooldusteenus, rehabilitatsiooniteenus jne).
Koostöövõrgustik kujuneb iga inimese va-

jadusi silmas pidades. Koos hooldust vajava
inimese, tema lähedaste ja spetsialistidega
viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine ning
otsustatakse võimalusi arvestades parim
hoolduse korraldamise viis ja maht. Pärast
seda saab alustada juba ka teenuste osutamisega.
Kui kahtled, kas sinu lähedane vajab enda
eest hoolitsemisel abi, julgustan kindlasti selles osas nõu pidama kas siis oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialistiga või hoolduskoordinaatoriga.
Lisainfo: Mare Naaber, tel 53 406 648;
e-post mare.naaber@saaremaavald.ee.
Mare Naaber,
hoolduskoordinaator

Õpilaste
majutuskulude
hüvitamisel kehtib
ühtne kord
1. septembrist kehtib Saaremaa vallas õpilaste majutuskulude hüvitamisel ühtne
kord. Gümnaasiumi päevases õppevormis
ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud
hüvitatakse õppurile, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald
ning elukoht ei võimalda sõita iga päev
kodu ja kooli vahet. Majutuskulusid ei kompenseerita riigigümnaasiumis õppivatele
saarlastele, kuna riigigümnaasiumi õpilaste majutuskulusid hüvitatakse õppeasutuse kaudu.
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ajutuskulude hüvitamise piirmäär on 70 eurot õpilase kohta õppekuus. Juhul kui õpilase kasutada on koht vallale või
riigile kuuluvas õpilaskodus või ühiselamus, on õpilase omaosalus kohatasu maksmisel 20 eurot kuus, seda ületava summa
osas on võimalik taotleda kulude hüvitamist, arvestades kehtestatud piirhinda.
“Näiteks kui õpilaskodu koht maksab
rohkem kui 90 eurot kuus, jääb omaosalust
ja kompenseeritavat piirhinda ületava summa tasumine õpilase või tema pere kanda,”
selgitas üldharidusnõunik Õilme Salumäe.
“Kui aga õpilane üürib eluaset eraisikult või
mõnelt muult majutusasutuselt, tasub vald
kuni 70 eurot,” lisas ta.
Majutuskulude hüvitamise taotlemiseks
tuleb alla 18-aastase õpilase esindajal või
täisealisel õpilasel esitada vallavalitsusele
iga õppeaasta alguses vormikohane avaldus koos kehtiva üürilepingu või majutuskokkuleppe koopiaga.
Taotluse vormi leiab valla kodulehelt:
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.
Vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö
osakond vaatab taotlused läbi ja teavitab
taotlejat otsusest. Kui otsus on majutuskulusid hüvitada, tuleb igakuiselt esitada tehtud kulusid tõendavad kuludokumendid,
mille võib tuua kas vallavalitsuse haridusja noorsootöö osakonda Tallinna tn 10 või
saata e-postile vald@saaremaavald.ee, lisades kirja teemaväljale selgituseks “majutuskulude hüvitamine” ja õppuri nimi.
Hüvitis makstakse välja üks kord kuus
õppeperioodi vältel, s.o kümme kuud aastas. Kui kuludokumendid jõuavad vallavalitsusse enne 20. kuupäeva, makstakse toetus välja samal kuul. Kui kuludokumendid
esitatakse pärast 20. kuupäeva, toimub väljamakse järgmise kuu lõpus.
Küsimuste ja täiendavate selgituste saamiseks pöörduda üldharidusnõunik Õilme
Salumäe poole, tel 45 25 067 või oilme.salumae@saaremaavald.ee.
KÜSITLUS
2018. aastal ilmub vallaleht
Saaremaa Teataja (4 lk)
kaks korda kuus ja jõuab tasuta
igasse Saaremaa valla postkasti.
Küsitluse tulemust arvestatakse
vallalehe edasise väljaandmise
kavandamisel.
1. Millist infot soovid vallalehest saada?
(võimalik valida mitu varianti)
Ametlikke teateid ja eelinfot
Lugusid valla eri piirkondadest
Selgitavaid artikleid ja intervjuusid
Muu....................................................................
2. Kas mahukama vallalehe puhul (8 lk)
oleksid endiselt vajalikud ka
piirkondade infolehed?
Jah
Ei
3. Kas vallaleht peaks jõudma tasuta
igasse postkasti?
Jah
Ei
Vastuseid ootame 5. oktoobrini
Saaremaa Vallavalitsus Lossi 1, Kuressaare 93819
või kristiina.maripuu@saaremaavald.ee.
Küsimustiku saab täita ka veebilehel
https://tinyurl.com/vallaleht
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Saaremaa Teataja
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• Kestab avalik konkurss Saaremaa vallavalitsuse vee- ja looduskaitse peaspetsialisti ametikohale (lapsehoolduspuhkuse ajaks).
Kandideerijal esitada avaldus koos muude dokumentidega 28. septembriks
e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Täiendav info: keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm, tel 45 25 078, bert.holm@
saaremaavald.ee.
• Saaremaa vallavalitsus teatab, et
24.09.2018 kuni 8.10.2018 on avalikul
väljapanekul:
Kuressaare linnas Golfikompleksi detailplaneeringut muutev projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Merikotka tn 63 kinnistul
suurendada või nihutada hoonestusala
kuni 10% ja täpsustatakse arhitektuurehituslikke tingimusi.
Kuressaare linnas Lasteaia tn 2 detailplaneeringut muutev projekteerimistingimuste eelnõu, millega lubatakse
suurendada hoonestusala kuni 10%.
Eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel ja aadressil Kuressaare
Tallinna tn 10. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele paberkandjal Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee.
• Valjala alevikus muutuvad aadressid
Valjala alevikus on vaja muuta Pihlaka tn
7, Pihlaka tn 9, Pihlaka tn 11, Pihlaka tn
13 ja Pihlaka tn 15 hoonete ja katastriüksuste aadressid, sest neil aadressidel
asuvate hoonete peasissepääsud ei ole
Pihlaka tänavalt.
Saaremaa vallavalitsuse ettepanek on
määrata uued aadressid järgmiselt: Pihlaka tn 9 – Pärna tn 2; Pihlaka tn 13 – Pärna tn 4; Pihlaka tn 7 – Toominga tn 2;
Pihlaka tn 11 – Toominga tn 4; Pihlaka tn
15 – Loopsu tn 5.
Uued aadressid määratakse vallavalitsuse korraldusega ja vald korraldab ka uute
majanumbrite paigaldamise. Aadresside muutmine elanikele rahalisi kohustusi kaasa ei too.
• Konverents vähipatsientidele ja nende
lähedastele toimub 27.oktoobril kl 9.30–
17.15 Arensburg Boutique Hotel & Spa´s,
Lossi 15, Kuressaare. Konverents on tasuta, osalemiseks vajalik eelregistreerimine aadressil saare.vahiuhing@gmail.com
või tel 52 03 651. Lisainfo www.facebook.com/saaremaavahiuhing/.
• Admiral Bellingshauseni 240. sünniaastapäevale pühendatud konverents toimub Kuressaare kultuurikeskuses täna, 20. septembril kell 12.30–15.
• 1. oktoobril on rahvusvaheline muusikapäev, mille raames toimuvad tasuta
kontserdid üle Eesti. Repertuaari kuuluvad palad peamiselt pärimusmuusikast,
klassikalisest muusikast ja džässist.
Kontserdid toimuvad kell 10.30 Orissaare
gümnaasiumis ja kell 15 Kärla rahvamajas. Orissaare lasteaias esinevad kell 10
Orissaare muusikakooli õpilased.
Kell 19 on Kuressaare kultuurikeskuses
Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkester ja ansamblid. Lisainfo: http://muusikapäev.ee/.
• Torgu sügislaat toimub Torgu kogukonnamajas 6. oktoobril kl 12. Täpsem info:
Epp Petrov, 52 48 424, Marite Ringas,
53 409 472.

Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
• KORDONI detailplaneeringu avalik väljapanek
Kordoni detailplaneering algatati Mustjala vallavolikogu 27.01.2017
otsusega nr 1. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Mustjala
vallas) Merise külas ja hõlmab Kordoni katastriüksust (katastriüksuse
tunnus 48301:001:0106, pindala 2,9 ha, 100% maatulundusmaa).
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine elamumaaks ja maatulundusmaaks, ühele elamule ja
kuni kolmele abihoonele hoonestusala ja projekteerimistingimuste
määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, juurdepääsu
lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna
ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses ja seega
muudab detailplaneering Mustjala valla külade üldplaneeringut.
Saaremaa vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 1-3/85 võeti Kordoni
detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule.
Vastavalt planeerimisseaduse §142 lõikele 2 ja §87 lõikele 6 toimub
Merise küla Kordoni detailplaneeringu avalik väljapanek 5.10 kuni
4.11.2018. Materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallamajas
(Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 313 (Kätlin Kallas,
katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 45 25 094) ja valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Avalik arutelu toimub 8.11.2018 kell 16 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn
10) väikeses saalis.
Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil isikuil õigus detailplaneeringu
kohta arvamust avaldada.
• KUIVASTU MNT 44 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
väljapanek
Saaremaa vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/73 algatati Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneering. Planeeringuala on ca 1,1
ha ja hõlmab Kuivastu mnt 44 katastriüksust (katastriüksus
55001:008:0346). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Kuivastu mnt
44 katastriüksus 5 katastriüksuseks, muuta nende sihtotstarve
elamumaaks, anda kruntidele ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääs ja tehnovõrgud.
Detailplaneeringu algatamine tuleneb planeerimisseaduse §125 lõike 1
punktist 1. Detailplaneeringu algatamise taotluse sisuks olev tegevus ei
ole kooskõlas Orissaare sisemaa ja aleviku kehtiva üldplaneeringuga
ning sellega kaasneb üldplaneeringu juhtotstarbe muutmise vajadus
ärimaast elamumaaks.
Vastavalt planeerimisseaduse §142 lõikele 2 ja § 82 lõikele 4 toimub
Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
5.10 kuni 4.11.2018.

Materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10,
Kuressaare) III korruse ruumis nr 313 (Kätlin Kallas, tel 45 25 094, katlin.
kallas@saaremaavald.ee) ja valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 6.11.2018 kell 16
Tallinna tn 10 II korruse suures saalis. Planeerimisseaduse §82 lõike 2
kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus eelnõu kohta
arvamust avaldada.
• GOLFIKOMPLEKSI detailplaneeringu II etapp osaliselt kehtetu
Saaremaa vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 1-3/89 tunnistati
Kuressaare linnavalitsuse 4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud
"Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaliselt kehtetuks Lagle tn 2
(krundi positsioon 61 ja 62, hetkel katastriüksus tunnusega
71401:001:0045) ja Lagle tn 6 (krundi positsioon 63, hetkel katastriüksus
tunnusega 34901:010:0154) kinnistute osas.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks Lagle tn 2 ja 6 kruntide
omaniku taotluse alusel soovist liita nimetatud krundid ja suurendada
ehitusõigust elamu ehitamiseks. Kruntide liitmine on võimalik maakorraldusliku toiminguga ning ehitusõigus anda projekteerimistingimuste
alusel. Detailplaneering on suures osas ellu viidud ning selle osalise
kehtetuks tunnistamisega Lagle tn 2 ja 6 kruntide osas on tagatud
planeeringu terviklahenduse elluviimine. Otsusega saab tutvuda
Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
• KARUJÄRVE KÜLA JÄRVE, KARU, METSATEE, LODUMETSA,
SAMBLAMETSA, MÄDAJÄRVE JA KOERAOJA detailplaneeringu
eskiisi avalik väljapanek
Kihelkonna vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega nr 123 algatati
Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa,
Mädajärve ja Koeraoja detailplaneering, mille eesmärk on ehitusõiguse
määramine elamutele ja abihoonetele, kruntimine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine,
servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek on 8.10 kuni 6.11. 2018.
Materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10,
Kuressaare) III korrusel ruumis 313 ja valla kodulehel www.saaremaavald.ee/planeerimine. Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil isikuil
õigus detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust avaldada. Ettepanekud ja
vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele paberkandjal või
e-postiga vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 14.11.2018 kell 16 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse saalis.

Saaremaa vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel
vallale kuuluvad kinnistud:
SAKLA külas Aarne kinnistu (registriosa number 12550750, katastritunnus 71401:001:0552, maa sihtotstarve elamumaa, pindala 466 m²).
Kinnistul asub amortiseerunud ühekordne elamu (ehitusalune pind
46,4 m², ehitisregistri kood 120848669). Alghind 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Enampakkumise märgusõna
"Aarne kinnistu".
PÄHKLA külas hoonestamata Pargi kinnistu (registriosa number
3525134, katastritunnus 34801:004:0229, sihtotstarve üldkasutatav
maa, pindala 3339 m²). Alghind 600 eurot, tagatisraha 60 eurot,
osavõtutasu 10 eurot. Märgusõna "Pargi kinnistu".
SAAREMETSA külas kahest saarest koosneva Aidamehe kinnistu
(registriosa number 640634, Pulgalaid, katastriüksus tunnusega
38601:002:0136, maatulundusmaa, pindala 23,48 ha ja Pisilaid,
katastriüksus tunnusega 38601:002:0137, maatulundusmaa, pindala
3,06 ha). Kinnistu asub Kahtla-Kübassaare hoiualal. Alghind 56 000
eurot, tagatisraha 5600 eurot, osavõtutasu 300 eurot. Märgusõna "Aidamehe kinnistu".
Saaremaa vallavalitsus annab enampakkumise korras
kasutusse SALME ALEVIKU RANNAPARGI TEE 4 (registriosa nr
3549034, katastriüksuse katastritunnus 72101:002:0741, pindala 5,1
ha, üldkasutatav maa) maaüksusest 6,0 m² Rannapargi tee servast
Sõrve mnt 3 ja Klubi alajaama kinnistute vahelisel alal.
Rendileping sõlmitakse tähtajatult, rendi alghind on 10 eurot kuus,

tagatisraha 20 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Märgusõna "Pakiautomaat".
Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 5. oktoobriks 2018 kell 11
vastava märgusõnaga kinnises ümbrikus aadressil Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819 või e-posti teel
vald@saaremaavald.ee. Pakkumises peavad sisalduma järgmised
dokumendid ja andmed: pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning
isikukood või registrikood; nõusolek enampakkumises osalemiseks
enampakkumiseks esitatud tingimustel; maksuameti tõend võlgnevuste puudumise kohta; dokumendid osavõtutasu ja tagatisraha
tasumise kohta (Saaremaa Vallavalitsuse a/a EE
851010602007390004 SEB Pank AS, EE36220022106843358 Swedbank AS, EE213300332146330001 Danske Bank AS või
EE871700017000767815 Luminor Bank AS); sõnadega väljendatud
pakkumise summa; pakkumise esitaja allkiri; esindaja volitusi
tõendav dokument.
Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud.
Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele. Enampakkumise võidab isik, kelle pakutav hind on kõige kõrgem, võrdsete
pakkumiste korral võidab varem esitatu.
Pakkumise tingimustega saab tutvuda veebilehel www.
saaremaavald.ee. Info müüdava vara ja enampakkumiste tingimuste
kohta: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee,
tel 52 08 011).

SAAREMAA VALLAVALITSUSE ISTUNGITE ÜLEVAADE
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11. septembri istungil otsustati:
• Kiita heaks tegevustoetuse ja
hajaasustuse programmi toetuse
kasutamise aruanded.
Suunata volikogu istungile määruse eelnõud “Lääne-Saare kogukonna põhimäärus”, “Saaremaa valla arengukava 2019–2030”, “Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022”, “Saaremaa
valla II lisaeelarve” ja otsuse eelnõu “Saaremaa
valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”.
Anda luba avaliku ürituse korraldamiseks (KG tervisespordipäev).
Kinnitada majutuskulude hüvitamise piirmäär ja
avalduse vorm.
Kehtestada Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi koolivaheajad.
Kehtestada SÜG-i tasuliste teenuste hinnakiri.
Sõlmida üldhooldusteenuse leping (eraisik).
Kinnitada Kuressaare Perekodu koosseisulised
ametikohad.
Pikendada hajaasustuse programmi toetuslepingu
tähtaega (eraisik).
Toetada MTÜ Aderkasi Laulu- ja Tantsuselts tegevust 100 euroga.
Moodustada Saare maakonna siseturvalisuse nõu-

kogu.
• Keelduda kohanime määramisest (Siia sadam).
• Tasustada SA Saare Arenduskeskus Saaremaa
valla poolt nimetatud nõukogu liikmeid.
• Esitada MTÜ Visit Saaremaa voliniku kandidaat
(Terje Nepper).
• Viia läbi sularahakassa kontroll ja inventuur.
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud Elektrilevi OÜ
kasuks.
• Korraldada kirjalik enampakkumine kahe kinnistu võõrandamiseks: Aarne kinnistu Sakla külas ja
Pargi kinnistu Pähkla külas.
• Muuta sõiduplaane (maakonnaliinid 4 ja 5).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Kuulutada välja konkurss vee- ja looduskaitse
peaspetsialisti tähtajalise ametikoha täitmiseks.

18. septembri istungil otsustati:
• Tagada eluruum (eraisik).
• Sõlmida eluruumi kohandamise meetme “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” lepingud.
• Lahendada vaie.
• Võtta kingina vastu korteriomand.

• Suurendada klassi täitumuse ülemist piirnormi (Vanalinna kool, 2.a klass).
• Pikendada MTÜ-ga Saaremaa Korvpall sõlmitud
sihtfinantseerimise lepingu tähtaega.
• Kehtestada Kuressaare avatud noortekeskuse
Noortejaam tasuliste teenuste hinnakiri.
• Eraldada reservfondist 650 eurot Saaremaa Omavalitsuste Liidule OÜ-s Kuressaare Bussijaam kuuluva osa omandamiseks Saaremaa vallale.
• Toetada MTÜ-d Karala Külaelu Arendamise Selts
Karala külamaja vihmaveetorude ja lumetõkkekaitse soetamisel 400 euro ulatuses.
• Kompenseerida hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni tööga seotud kulud.
• Eraldada MTÜ-le Laugu Külaselts 230 eurot projekti “Valgus ja vari Laugusse” omaosaluse katmiseks ja MTÜ-le Vilsandi Külaselts 5000 eurot saare
külateede hooldustööde toetamiseks.
• Toetada MTÜ-d Kõrkvere Selts ühisürituste korraldamisel 300 euroga ja MTÜ-d Soela Sadama Selts
18 000 euroga (toetus kajastub valla 2018. a eelarves).
• Kiita heaks tegevustoetuse ja hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.
• Kinnitada Lääne-Saare kogukonnakogu koosseis.
• Nimetada MTÜ-s Eesti Tervislike Linnade Võrgus-

•
•
•
•
•
•
•

•
•

tik Saaremaa valla nimel liikmeõigusi teostav isik
(Anu Vares) ja esitada juhatuse liikme kandidaat
(Riina Allik).
Korraldada riigihange “Nelja sõiduauto täisteenusrent”.
Väljastada FIE-le Rando Kaubi sõidukikaart.
Korraldada enampakkumine Saaremetsa külas
asuva Aidamehe kinnistu võõrandamiseks.
Korraldada enampakkumine maa rendile andmiseks (pakiautomaat Salme alevikus).
Anda välja määrused “Pädevuse delegeerimine”
ja “Saaremaa valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded”.
Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
Suunata vallavolikogu istungile otsuse “Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” eelnõu.
Lõpetada Kudjape alevikus Tööstuse tn 27 detailplaneeringu koostamine.
Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega.
Õigusaktidega saab tutvuda
valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald/
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Pakendijäätmete kogumine
muutub lihtsamaks
Alates 1. oktoobrist saavad Kuressaare ja Kudjape aleviku elanikud oma pakendijäätmeist lahti senisest mugavamalt. Enam ei pea, pakendikott näpus, otsima tühja pakendikonteinerit ega nägema vaeva selle koti väiksest
avast sissesurumisega. Uue kohtkogumise teenusega saab pakendijäätmed ära anda oma koduukse juures.
Eramajade elanikud saavad teenusega liitudes 150-liitrise pakendikoti, kuhu pannakse nii plastikust, klaasist, papist kui ka muudest materjalidest puhtad pakendid. Kott viiakse tasuta ära iga 28
päeva järel ning vedaja paneb alati uue koti asemele. Kui perel tekib kuu aja jooksul rohkem pakendeid, on võimalik kasutada
mitut kotti. Lisakotte saab vajadusel küsida AS-i Ragn-Sells
klienditeenindusest Pikk 30 Kuressaares.
Kortermajadele ka
pakendikonteiner

UUS KORD: Senise pakendijäätmete kogumise süsteemiga ei ole rahul
ükski osapool, seetõttu asutakse Kuressaares ja Kudjapel pakendeid
koguma koduukse juurest.
ERAKOGU

Kortermajad saavad kasutusele
võtta oma sobiva suurusega pakendikonteineri, mida küll tasu- pole eelnevalt teavitatud. Tühita kohale ei tooda, kuid seda on sõidutasu on 3,85 eurot olenemavõimalik rentida erinevatelt jäät- ta mahuti suurusest. Kui pakenmekäitlusettevõtetelt. Korterma- dikonteineris on valed jäätmed,
jade pakendikonteinereid haka- siis tuleb need sealt ise võimalutakse tühjendama tasuta iga 14 sel välja võtta või tellida sellele
päeva tagant. Teenuse tellimisel konteinerile tühjendus segaoltasub läbi mõelda,
mejäät metena,
kui palju majas Uue kohtkogumise tee- kandes ise ka vaspuhtaid pakendi- nusega saab pakendi- tavad kulud.
jäätmeid tekkida jäätmed ära anda oma
Pakendite tekvõiks. Üldjuhul on
kekohal
üleandkoduukse juures.
vähemalt pool kõimisega on võimagist jäätmetest palik oma prügikukendijäätmed. Kui neid on või- lusid vähendada. Mida vähem on
malik puhtalt koguda, siis tasub seni jäätmeid sorteeritud, seda
hankida konteiner, kuhu mahub suurem on võimalus raha sääspool kahe nädala jooksul tekki- ta. Toome näiteks ühe Kuressaavatest jäätmetest.
re 18-korteriga elamu. KortermaTeenusega kaasnevad kulud jal on lisaks biojäätmete ja vanaon tühisõidutasu ja konteineri paberimahutile
kasutuses
renditasu. Tühisõidutasu küsi- 800-liitrine segaolmejäätmete
takse siis, kui pakendimahutis on konteiner, mida tühjendatakse
valed jäätmed või seda pole veo- kaks korda nädalas ehk kaheksa
päevaks välja pandud ja sellest korda kuus (kulu kuus 117,76 eu-

rot). Sorteerimata prügi tekib selles kortermajas u 350 l korteri
kohta. Arvestades, et vähemalt
pool sellest prügist on tegelikult
pakend, võiks edaspidi segaolmekonteinerit tühjendada poole vähem ehk neli korda kuus
(kulu 58,88 eurot). Rentides juurde kaks 800 l pakendikonteinerit
TVO-lt või EPR-ilt, lisandub rendikulu kokku 8,50 euro. Pannes
pakendijäätmed nendesse pakendikonteineritesse, säästaks
18-korteriga maja prügikulult
igas kuus umbes 50 eurot, aastas
aga juba 600 eurot.
Ka osa avalikke
pakendipunkte jääb alles

Uue pakendikogumise teenuse
kasutamine on vabatahtlik. Ka
edaspidi võivad Kuressaare elanikud soovi korral viia oma pakendijäätmed avalikesse paken-

dipunktidesse, mis asuvad Ranna poe, Roomassaare poe, Kaubaaida, Tooma poe ja Kihelkonna mnt Rimi kõrval ning Kitzbergi tänava parklas. Seni Tuulte
Roosis Musumänniku juures olnud pakendipunkt tõstetakse
ümber Mooni tänava ja Marientali tänava ristil olevasse parklasse. Tolli põiktänaval olev pakendipunkt tõstetakse Torni tänava parklasse. Kudjape alevikku jääb praegu alles Mereranna
tee kortermajade juures olev segapakendikonteiner.
Kõik ülejäänud Kuressaares
olevad pakendipunktid kaotatakse järk-järgult ära. 1. oktoobrist
viiakse ära TVO pakendikonteinerid, mis asuvad Kuressaare
gümnaasiumi parklas, Sirge tänava lõpus, Kihelkonna mnt 2
kortermaja hoovis, Mooni tänava ja Marientali tee ristis, Smuuli 5 ja Smuuli 7 kortermajade juures ning Uue tn parklas. 1. novembrist viiakse ära EPR-i pakendikonteinerid, mis asuvad
Rehe tänaval vana sauna kõrval,
Aia 66a kortermaja hoovis, Jyski
ees, Maxima taga, Selveri parklas, Torni tänava parklas ja Espaki parklas.
Uue pakendikogumise teenusega liitumiseks tähtaega ei ole
ja seda saab teha igal ajal aadressil www.tvo.ee/saaremaa või
meiliaadressil info@pakendiringlus.ee. Teenuse kasutamise
soovist võib teada anda ka vallavalitsuse jäätmete peaspetsialistile (Tallinna 10, Kuressaare,
ruum 121 või tel 52 47 636).
Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Tulekul on
Karujärve
rattamaraton
Saaremaa võõrustab 29. septembril seni suurimat maastikurattamaratoni. Praeguseks on
maratonile registreerunud enam
kui 800 osavõtjat. Maratoni start
ja finiš asuvad ratturitele tuttavas Karujärve kämpingus ning
rada viib läbi karjääride, metsade ja liivaranna. Puudu ei tule ka
üllatustest ning põnevust tekitavad kiirenduskilomeeter ja mäefiniš.
Esimest korda on Karujärve
rattamaraton osa üle-eestilisest
sarjast Hawaii Express Estonian
Cup ja tegemist on ühtlasi ka viimase osavõistlusega. Starti on
tulemas mitmed Eesti tipud eesotsas Gert Jõeääre ja Caspar Austaga ning loodame konkurentsi
pakkumas näha ka Saaremaa
rattatippe. Loomulikult on kõik
oodatud nautima rattasõitu ja
kirja saab end panna aadressil
https://estoniancup.ee/. Kõik, kes
soovivad tippvõistluse korraldamises kaasa lüüa, kirjutage rasmus.tuuts@saaremaavald.ee.
Marden Muuk,
spordinõunik
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Saaremaa
kandid
Milliste küsimustega
vallaelanikud teenuskeskusesse
pöörduvad?

Eveli Ait
Kihelkonna
teenuskeskuse juhataja

K

ihelkonna teenuskeskus on nüüdseks olnud avatud
kaheksa kuud. Selle ajaga on külastajad muutunud suure valla
osas palju teadlikumaks. Kui algul küsiti
rohkem infot, kuidas uus süsteem üldiselt
toimib, siis nüüd pöördutakse meie poole
konkreetsete küsimustega, seda nii kohale tulles, e-meili teel kui ka helistades.
Kõige aktuaalsemad teemad on seotud
haldusega: näiteks valla teede olukorra
(lume lükkamine, soolamine, hööveldamine, parandustööd, teeäärte niitmine) ja
maaüksustega (omaniku otsimine, maakorraldus). Suur osa teenuskeskusesse
pöördujatest otsib abi sotsiaalvaldkonna
küsimustes (transport, taotlused).
Teenuskeskuses on ka postipunkt, mida
aktiivselt külastatakse ning ühtlasi saadakse siis meilt abi ka muudes küsimustes. Oleme saanud positiivset tagasisidet ja näeme,
et piirkondlik teenuskeskus on vajalik.
Vilmar Rei
Laimjala
teenuskeskuse juhataja

E

ks inimeste mured ja
küsimused on jäänud
ikka pea samaks, mis
varasematel aastatel
ning enamiku neist saab ka
kohapeal lahendada. Sel aastal on palju küsimusi seoses veeprobleemidega ning jätkuvalt on oluline kõik, mis seotud teede remondi, hoolduse ja uute tolmuvabade katetega. Palju on tulnud jagada infot erinevate spetsialistide ja nende kontaktide osas.
Loomulikult on igapäevased sotsiaalküsimused ning koostöös allasutustega majandus- ja ehitusküsimustega tegelemine.
Oluline osa on ka MTÜ-de nõustamisel ja
koos nendega avalike ürituste korraldamisel.
Sel aastal on rohkem pöördumisi olnud
heakorra ja avaliku korra tagamise osas.
Praegu on teenuskeskus võtnud enda peale ka sotsiaalmeedias piirkonna info jagamise FB lehe kaudu.
Toomas Oll
Pöide
teenuskeskuse juhataja

T

Tori jõesadam võtab ilmet
Saaremaa valla ehitusinseneri Mehis Kallase sõnul on jõe voolusäng puhastatud veetaimedest ja orgaanilisest
pinnasest, jõeservad võsast ja samuti veetaimedest.
Kaipoolses küljes on jõeserva ja -põhja sügavamaks kaevatud. Valmis on ka killustikalus raudbetoonist kaielementide paigaldamise tarvis ja enamik elementidestki on paigas.
Alustatud on kaitaguse ala täitmist mineraalse täitematerjaliga.
Tori sadamat uuendab Insenerehituse AS, tööd peaks lõppema hiljemalt 30. novembriks.
FOTO: ERAKOGU

öötame Pöide teenuskeskuses kolmekesi.
Varem
töötasime endises
Pöide vallas. Meie näeme
teenuskeskusesse pöördujas eelkõige inimest, kes ootab abi, mitte teenindamist. Aitame inimesi nii, kuidas oskame ja kui ei
oska, siis leiame, kes oskab aidata.
Millised on siis inimeste probleemid?
Siin on loetelu, mis ei ole pingerida: sotsiaalvaldkonna küsimused; bussiliiklus;
kultuur ja haridus; abi dokumentide koostamisel ja digiallkirjastamisel; telefoninumbrite ja kontaktide küsimine; korstnapühkija leidmine; hulkuvad koerad ja kassid; prügimajandus; teede olukord; üldine
heakord; arved ja üürilepingud; ehituse ja
maaga seotud küsimused; abistamine ja
info jagamine projektide osas, ka nende
aruandlus; arhiividokumentide otsimine;
küsimused piirkonna edasise arengu osas;
inimeste omavahelised suhted jne.
Teenuskeskuse alla kuulub valla allasutuste (lasteaed, kool, raamatukogud,
rahvamaja, kalmistud) töö koordineerimine ja abistamine. Samuti aitame jõudumööda seltse ja mittetulundusühinguid.
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2.10 Kalle
kl 19 Randalu

Kuressaare
Kultuurikeskuses

Klaver

Piletid PILETILEVIS
Kultuurikeskuse kassas
ja tund enne algust kohapeal
Pilet: 6€ / 8€
Toetajad:

KTG TÄIENDÕPPEOSAKONNA

KOGEMUSKOOLITUS

Garnisoni 16, Kuressaare

Hooaja esimene loeng sarjast MAAILMA KULTUURID
toimub esmaspäeval, 24. septembril kell 18
Teema:

SAAREMAA KUNSTISTUUDIO
Lossi 5 Kuressaare 93816 tel. 45 33748 GSM 51 16740

KUNSTISTUUDIO
LOOMEPÄEVAD

KUUBALT KURESSAARDE

Kirg tantsu vastu muutis minu elu. Aylin Quintosa Cala
Info ja eelregistreerimine tel 45 55051
sekretar@ktg.edu.ee; www.ktg.edu.ee. Kõik huvilised oodatud!

21.-22. SEPTEMBER,
LOSSI 5, KURESSAARE

LISAINFO:
WWW.KUNSTISTUUDIO.EE

KURESSAARE PÄEVAKESKUSES

Saaremaa Meeskoor
SÜM alustab uut
hooaega Kuressaare
Muusikakoolis
25. septembril
kell 19.

• Reedel, 28. septembril kell 13.30 laulame koos Mariniga
tuntud laule.
• Esmaspäeval, 1. oktoobril kell 13 juhataja ümarlaud.
Küsimustele vastab Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
• Teisipäeval, 2. oktoobril kell 13 tähistame eakate päeva.
Esinevad Rohu lasteaia Kummeli rühma lapsed. Laulame koos
Marini, laulunaiste ning Randvere laulunaistega Ergud.

Kõik laulumehed on
väga oodatud.

• Kolmapäeval, 3. oktoobril kell 13 hobikunstnik Leili Poopuu
näituse pidulik avamine.

REHEMÄE
NÄDALALÕPUPAKKUMINE
R–L 21.–22. september

VAIBAD
%

–20

FOTO: FREEPIK.COM
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REHEMÄE KESKUS PIKK 61, 93815 KURESSAARE

ÕLIVAHETUS*

35.00 €

sinu sõiduautole

õli + filter + vahetus

hind sisaldab KM

Warma Auto OÜ, Tallinna 82a, Kuressaare Tel: 453 0120, info@warmaauto.ee

* üle 5 a vanustele autodele, kehtib kuni 01.01.2019

Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetajad:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

