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Tasuta infoleht

Korraldatud jäätmevedu
= puhtam elukeskkond
Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkonnale
jäätmevedaja leidmiseks.

M

eie kõigi õigust puhtale keskkonnale kaitstakse muu hulgas korraldatud jäätmeveoga. See tähendab, et vallavalitsus leiab
hanke korras jäätmevedaja, kes viib prügi ära
kõigist majapidamistest, suvilatest, ettevõtetest, asutustest ja teistelt hoonestatud kinnistutelt. Korraldatud jäätmeveo kehtestamine
peaks andma meile kindluse, et ka teised kogukonnaliikmed annavad oma prügi jäätmekäitlejale üle ning seda arvesse võttes on kehtestatud jäätmeveoteenuse hinnad.
Paraku peavad inimesed ikka veel kannatama kellegi prügipõletushaisu, mis lisaks
ebameeldivusele võib põhjustada haigusi.
Tekib ju prügi põletamisel palju mürgiseid
aineid, sh vähkkasvajat soodustav värvitu ja
lõhnatu aine dioksiin. Mürgised ained levivad tuulega mitme kilomeetri kaugusele, mõjutades ka teiste külade elanike heaolu.

MEIE KÕIGI HUVIDES: Korraldatud jäätmevedu on mugav ja taskukohane viis
oma olmejäätmete üleandmiseks.
MAANUS MASING/SAARTE HÄÄL

Kohaliku omavalitsuse kohustus

Puhas keskkond on niivõrd oluline, et kohalikule omavalitsusele on seadusega pandud
korraldatud jäätmeveo rakendamise kohustus. Korraldatud jäätmeveoga liidetakse automaatselt kõik hoonestatud kinnistud ja see
peaks andma meile garantii, et jäätmeid käideldakse keskkonnale ohutult. Kui korraldatud jäätmevedu on rakendamata või selles
esineb puudujääke, peab kohalik omavalitsus need puudused kõrvaldama.
Korraldatud jäätmevedu on seni kehtestamata endiste Mustjala, Kihelkonna, Salme,
Torgu ja Pihtla valla territooriumil. Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke piirkonnale jäätmevedaja leidmiseks, et alustada segaolmejäätmete veoteenuse osutamisega
2019. a kevadtalvel. Jäätmeveoteenusega liidetakse kõik hoonestatud kinnistud. Erand-

korras on vallavalitsusel võimalik jäätmeveost
vabastada hoonestatud kinnistu, mida üldse
ei kasutata. Samuti on võimalik vabastada talveperioodiks suvila, kui seal käiakse ainult
suvel. Vabastuse saamiseks tuleb pöörduda
vallavalitsuse poole vastava taotlusega.
Teistes endistes valdades Saaremaal toimub korraldatud jäätmevedu juba aastaid. Siiski ei ole seda seni päris ettenähtud mahus rakendatud. Jäätmevedu peaks toimuma igalt
kinnistult regulaarselt – linnas, alevikes ja tiheasustusega külades vähemalt kord nelja nädala jooksul, ülejäänud külades vähemalt kord
kaheteistkümne nädala jooksul. Mõnel kinnistul ei toimu vedu praegu veel ettenähtud
sagedusega, vaid harvemini, tellimise peale.
Mõnes asulas näeb kehtiv kord ette, et kortermajadel peavad lisaks tavaprügikonteinerile olema ka vanapaberi- ja biojäätmete konteiner, mida tühjendatakse ettenähtud sagedusega. Need konteinerid on vajalikud selleks, et taaskasutatavaid biojäätmeid ja vanapaberit ei pandaks kokku muu prügiga.
Kõigil kortermajadel ei ole veel kõiki ettenähtud mahuteid ning jäätmed, mida tuleb ümbertöötluse võimaldamiseks koguda eraldi,
pannakse sageli kokku segaolmejäätmetega,
välistades sellega nende taaskasutamise.
Aluseks jäätmevaldajate register

Korraldatud jäätmeveo toimimise aluseks on
jäätmevaldajate register, kuhu on kantud kõik
maaüksused Saaremaa vallas, nende omanikud või valdajad, andmed igal kinnistul kasutatavate konteinerite, veosageduse jmt kohta. Just selle registri kaudu saavad jäätmevedajad andmed selle kohta, kellele tuleb veoteenust osutada ja millise jäätmeliigi konteinereid tühjendada.
Loe edasi lk 2.
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Kontrollige oma
elukohaandmeid

E

nne 1. jaanuarit 2019 peaksid vallavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitama kõik need, kelle andmed on praegu registris vaid
omavalitsuse täpsusega (puudub küla või
tänav, maja- või korterinumber).
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri
seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris märkimata nende
inimeste elukohaandmed, kes pärast kolimist pole oma andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik
on palunud nad enda juurest välja registreerida. Seetõttu on inimese elukoht vaid
linna või valla täpsusega. Saaremaa vallas
puudutab see ligi 250 inimest.
Andmete uuendamist ei tasu jätta viimasele minutile, muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, et inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest, nagu
lasteaiakoha või toetuste saamine, juhiloa
pikendamine vms. Ka riigiasutused saadavad kutseid, nt vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse kantud aadressil.
Elukoha saab registreerida eesti.ee veebilehel, samuti võib saata vallavalitsusele
elukohateate oma praegu kehtivate elukohaandmetega. Küsimuste korral helistage
tel 45 25 018.
Anne Raik
rahvastikutoimingute spetsialist

Tule helkurikõnnile!

S

aaremaa spordiliit, politsei- ja piirivalveamet ning Saaremaa vallavalitsus kutsuvad kõiki 26. novembril
kell 18 osalema Kuressaare linnas,
Saaremaa erinevates piirkondades ning
Muhus ja Ruhnus toimuvale üle-eestilisele helkurikõnnile “Helkuriga sõbraks”.
Tegu on vabatahtlikke ja kogukonda
kaasava üritusega, kuhu on oodatud oma
piirkonna inimesed, kes soovivad näidata
eeskuju, panustada turvalisusse ja suurendada nn tontide (helkurita jalakäija) teadlikkust helkuri vajadusest.
Helkurikõnd stardib Eesti eri paigus
ühel ja samal kuupäeval ning kellaajal. Esmalt kõneldakse kogunemiskohas helkuri
vajalikkusest ja korrektsest kandmisest.
Järgneb helkurikõnd, -jooks või -rattasõit
valitud teelõikudel, demonstreerimaks teistelegi liiklejatele valgusallika töövõimet.
Kõnni vältel antakse helkur vastutulevatele liiklejatele, kel seda veel ei ole. Ühtlasi
ehime Kuressaare linnas ja maapiirkondades helkuripuid, pakkumaks elanikele ka
edaspidi võimalust endale puu küljest helkur võtta ja end sellega nähtavaks teha. Ürituse kestuseks on kavandatud umbes üks
tund.
Kuressaarega on ühinenud Orissaare,
Salme, Lümanda, Ruhnu, Pärsama ja Muhu
piirkond. Osalevad ka järgmised ettevõtted: PZU Kindlustus, HOIA homespa, Saaremaa spordikool, Tesman, Telia,Arborest,
Muhu noortekeskus, COOP, Klotoid, Eesti
Punane Rist, Muhu vald, A Le Coq ja maanteeamet.
Kuressaares on kogunemine ja matka
algus politsei- ja päästemaja hoovis. Kõnni lõpetame bussijaama parklas kuuse juures ja kõiki lõpetanuid ootab kuum tee.
Orissaares on kogunemine gümnaasiumi peaukse ees (kõnd Kuivastu mnt – Miksi kurv – Võidu tn – ausammas – Laulu tn –
kultuurimaja – teenuskeskus – bussipeatus), matk lõpeb gümnaasiumi ees tee joomisega.
Radade kirjeldus ja helkuripuu asukohad www.saaresport.ee.
Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist

17.00 KONTSERT
Laurentiuse kirikus
Pilet 5€

18.00 KUUSETULEDE SÜÜTAMINE

Kuressaare keskväljakul
Esinevad tantsijad, võimlejad ja lauljad
Jagatakse õnnistatud küünlatuld

Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnal alates 1. detsembrist
UUED LAHTIOLEKUAJAD
E 9–12 ja 14–16 • T 12–16 • K 8.30–12 ja
14–17.30 • N suletud • R 8.30–12
Sotsiaalosakond asub
Kuressaares Tallinna tn 10.
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Saaremaa Teataja

TEATED
19.11–29.11 on avalikul väljapanekul
Kuressaare linnas Golfikompleksi
detailplaneeringut muutev projekteerimistingimuste eelnõu, millega
Merikotka tn 61 kinnistul täpsustatakse
arhitektuur-ehituslikke tingimusi.
Eelnõudega on võimalik tutvuda Saaremaa vallavalitsuse kodulehel ja aadressil
Kuressaare, Tallinna tn 10. Ettepanekud
ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna
10, Kuressaare 93819 või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
Saaremaa Vallavalitsus kuulutas välja
2019. aasta XXVII laulu- ja XX
tantsupeo “Minu arm” Saare maakonna esinduse rongkäigu kujunduskontseptsiooni konkursi.
Konkursi eesmärk on luua Saaremaa
esinduse rongkäigu isikupärane ja
pilkupüüdev kujunduskontseptsioon.
Ideekavandi koostamisel on soovitav
lähtuda Saaremaa kihelkondade identiteedist, saarelisest elukeskkonnast ja
saarlaslikust huumorist.
Konkursitöid oodatakse hiljemalt 10.
detsembriks kell 12 märgusõnaga “Minu
arm” (Saaremaa vallavalitsus, Tallinna 10,
Kuressaare 93819). Võidufondi suurus on
1500 eurot. Täpsem info ja konkursi
tingimused www.saaremaavald.ee/
sport-ja-kultuur.

Filminädala kuues
tulemine
Hingedekuu viimasel nädalal korraldab Kuressaare Linnateater filminädala, mille
märksõnaks on sel aastal põnevad isikulood. Avapäeval, 24. novembril saab vaadata jalgrattaspordi telgitagustesse. Ivar
Jurtšenko spordidokumentaali “Mäed, mida
polnud” fookuses on väikesest Vändrast
profispordi maailma tippu tõusnud Rein
Taaramäe ja Tanel Kangert. Linastusel on
külas filmi operaator ja kaasautor Taavi
Arus.
Õhtu jätkub Jaapani filmiga “Poevargad”, mis Cannes´i filmifestivalil võitis Kuldse Palmioksa ja osaleb ka Pimedate Ööde
filmifestivalil programmis “Signatuurid”.
Filmiga “Muumid ja talvine imedemaa”
tehakse kummardus Tove Janssoni armastatud koomiksisarjale. 30. novembri õhtul
linastub aga Eesti esimene kogu pere jõulufilm “Eia jõulud Tondikakul”. Külla saabub ka filmi režissöör Anu Aun.
Maailma esimene täismahus käsitsi maalitud film “Armastusega Vincent” äratab ellu
Vincent van Goghi maalid, et rääkida kunstniku elu- ja surmalugu. Vaataja silme eest
jookseb läbi enam kui 65 000 õlimaali.
Tänu MoeKunstiKinole saame osa maailma kõrgmoest filmis “Westwood: punkar,
ikoon, aktivist”. Linastusele eelneb
Westwoodi moemajas praktikal olnud Xenia Joosti videokommentaar.
Freddie Mercury elust ja ansambli
Queeni tekkest ja edust rääkiv “Bohemian
Rhapsody” on aga sedasorti film, mida on
soov vaadata mitu korda ja kindlasti suurelt ekraanilt. Dokumentaalfilm “Vello Salo.
Igapäevaelu müstika” on aga lugu ühest vanast ja targast, kuid oma kiiksude ja viguritega mehest, kes teeb ettevalmistusi sellest maailmast lahkumiseks.
Kinoklassikuid esindavad seekord Lars
von Trier ja Paolo Sorrentino. “Maja, mille
Jack ehitas” esilinastus tänavusel Cannes´i
filmifestivalil ja tekitas oma õudusega kohe
maailma eri paigus väga palju poleemikat.
Filmidega “Kohutav ilu” ja “Noorus”
Eesti publiku teadvusse jõudnud Paolo Sorrentino flirdib tundlike teemadega ka oma
uusimas filmis “Silvio”. See on mängufilm
Itaalia ekspresidendist Silvio Berlusconist,
mis esilinastub Baltikumis esmakordselt
just Kuressaare filminädalal.
Programm ja piletid on Kuressaare
Linnateatri kodulehel www.klteater.ee/kinokava ja TeatriKino Facebooki lehel.
Elen Pärtel-Saar,
Kuressaare filminädala peakorraldaja

Algus lk 1.
Kahjuks ei ole veel jõutud registri andmeid vajalikus mahus korrastada. Seda tehakse pidevalt ja
nii jõuavad parandatud andmed
järk-järgult vedajateni.
Jäätmevedajad võtavad seejärel ühendust kõigi kinnistute
omanikega, kellel seni teenus ei
toimi ettenähtud mahus, ja alustavad segaolmejäätmete või lii-

giti kogutud jäätmete veoteenuse osutamist.
Palume suhtuda mõistvalt
jäätmevedajatesse, kes pöörduvad teie poole uue teenuse osutamiseks, sest nemad täidavad
vallavalitsuselt saadud ülesandeid ega saa ise otsustada, kellele veoteenust teha ja arveid saata. Ka tühisõiduarve esitamine
on korraldatud jäätmeveos ette
nähtud. Selle eesmärk on panna

oma jäätmeid üle andma ka need
inimesed, kes mingil põhjusel
oma prügi üle ei anna või pole
seda nõuetekohaselt sorteerinud.
Mõistagi ei ole korraldatud
jäätmevedu võluvits, mis prügi
põletamise, metsa viimise ja võõrasse konteinerisse sokutamise
kohe ära kaotaks. Küll aga on see
esimene ja kõige olulisem samm
selle saavutamiseks. Korraldatud
jäätmevedu puudulikult raken-

dades veame alt neid kodanikke,
kes peavad puhast keskkonda
oluliseks.
Täpsem info erinevate piirkondade korraldatud jäätmeveo
tingimuste, hinnakirjade jmt
kohta on vallavalitsuse veebilehel https://www.saaremaavald.
ee/korraldatud-jaatmevedu.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

DETAILPLANEERING
Saaremaa vallavolikogu algatas 26.10.2018
otsusega nr 1-3/102 Uuekõrtsi-Tõnsu II
detailplaneeringu ja jättis algatamata
keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu ala hõlmab Tagaranna
külas Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksuse
(katastriüksuse tunnus 48301:001:0120,
pindala 5,77 ha, 100% maatulundusmaa).
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks,
maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks,
ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise ning haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituuti-

de ja kitsenduste vajaduse määramine,
Läänemere ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse tavalisest veepiirist kuni Ninase panga teeni. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 6 ha.
Detailplaneeringu algatamine on vajalik
tulenevalt planeerimisseaduse § 126 lõike
1 punktist 16 ja looduskaitseseaduse § 40
lõike 4 punktist 2.
Detailplaneeringu koostamise raames on
vaja välja selgitada ehituskeeluvööndi
ulatus Mäepealse katastriüksusel 1 m
samakõrgusjoone alusel. Kui edasise
menetluse käigus selgub, et planeeringula-

henduse väljatöötamiseks on vajalik teha
täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
jäeti algatamata, kuna Saaremaa vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal
seisukohal, et kavandataval tegevusel ei
ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Otsusega on võimalik tutvuda Saaremaa
vallamajas Tallinna 10, ruumis 313, valla
kodulehel ehitus- ja planeerimise valdkonnas ning avalikus dokumendiregistris
www.delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
toimik/2900281/1.

Sotsiaaltöö vajab rohkem raha
Eesti sotsiaaltöötajate assotsiatsioon (ESTA) korraldab iga 4–5
aasta tagant sotsiaaltöö kongressi, mis tänavu toimus kuuendat
korda. 24.–25. oktoobril Tallinnas aset leidnud kongressi teema
oli “Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööks”.
Kongressi eesmärk on meenutada Eesti sotsiaaltöö arengulugu, analüüsida hetkeolukorda
ja teha ettepanekuid sotsiaaltöö
edendamiseks.
Kongressil esinesid valdkonna tippspetsialistid. Lisaks loengutele ja foorumile suures saalis
toimus töö sektsioonides, kus arutati lastekaitse, eakate ja puuetega inimeste hoolduse, kogukonnas tehtava sotsiaaltöö, teadmis-

tepõhise sotsiaaltöö ja tulevikus
sotsiaaltööd toetavate tehnoloogiliste lahenduste küsimusi.
Üks olulisi teemasid oli
hoolekande rahastamine ja
korraldamine ning vastutuse jagamine perekonna, kohaliku
omavalitsuse ja riigi vahel.
Sotsiaaltöötajad peavad vajalikuks suunata sotsiaalvaldkonna ressursid sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse, st abivajajatele piisavas mahus ja kvaliteetsete hoolekandeteenuste pakkumiseks, mitte bürokraatlike
struktuuride ja töömeetodite loomiseks.
ESTA juhatuse esimees Eike
Käsi ütles: “Me suudame sotsiaaltööd teha paremini läbi tu-

Kui 2004. aastal asutatud ESTA oli algselt jagatud neljaks regioonipõhiseks piirkonnaks, siis tänavu märtsist lisandus viiendana Saaremaa
piirkond (siiani toimetati Lääne-Eesti piirkonna koosseisus). Selle
tingisid saarelisest asendist põhjustatud erisused võrreldes teiste
piirkondadega ning vajadus olla otsuste tegijate jaoks aktsepteeritav
partner sotsiaalhoolekannet puudutavate küsimuste lahendamisel.

geva majandusliku aluse ja valdkonna mõistlike reformide. On
aeg teha sisulist tööd ilma lõivu
maksmiseta bürokraatiale.”
ESTA on seisukohal, et sotsiaalvaldkonna töötajate töökoormuse kasv tuleb peatada, vähendades bürokraatiat ja suurendades vajadusel töötajate arvu,
et anda rohkem aega vahetuks
tööks inimestega. Samuti ollakse seisukohal, et sotsiaaltöötaja
ametikoht eeldab erialase kõrg-

hariduse või kutsetunnistuse olemasolu, põhipuhkust 35 kalendripäeva ning sotsiaaltöötaja palk
peab vastama töö mahule, keerukusele ja vastutusele ning olema vähemalt samal tasemel õpetajate palgaga. Sotsiaalvaldkond
vajab ka rohkem raha, et osutada vajalikus mahus kvaliteetseid
teenuseid.
Aina Sepp-Teevet,
ESTA Saaremaa
piirkonna juhatuse liige

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
6. novembri istungil otsustati:
• Muuta vallavalitsuse 28.08.2018
korraldust nr 2-3/1021 (hajaasustuse programmi taotluse tingimuslik rahuldamine).
• Kinnitada KOP-i projektitoetuse
aruanne (MTÜ Saarepiiga Koolitus).
• Kinnitada Mustjala osavallakogu
ettepanek maksta MTÜ-le Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku Mustjala Anna Kogudus tegevustoetust
450 eurot.
• Toetada MTÜ Kaarma Külad LEADER II meetme projekti omaosalust 1275 euroga.
• Kinnitada hoolekogu koosseis
(Valjala lasteaed, Salme lasteaed,
Leisi keskkool).
• Hüvitada õpilastranspordi kulud
(eraisik).
• Muuta väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingut
(eraisik).
• Seada hooldus (eraisikud).
• Tagada eluruum (eraisik).
• Sõlmida riigihanke “Lumetõrje Saaremaa valla Mustjala I piirkonnas aastatel 2018–2021” leping
FIE-ga Kurissoo talu.
• Kinnitada riigihanke “Nelja sõiduauto täisteenusrent” tulemused
ja sõlmida leping Rentest AS-iga.
• Muuta maakonnaliinide sõiduplaane nr 3302 ja 4109 (peatuse lisamine).
• Kinnitada kahe garaažiboksi rendile andmiseks korraldatud enampakkumise tulemused (Kihelkonna
alevikus Pargi tn 2).

• Koormata isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks vallale
kuuluvad kinnistud (12).
• Pikendada arhitektikonkursi tähtaega (kuni 30.11).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Korraldada riigihanked “Elektrienergia ostmine 2019” ja “Mullutu külatee ja parkla rekonstrueerimine”.
• Väljastada taksoveo sõidukikaart ja
teenindajakaart (OÜ Osilia takso).
• Suunata vallavolikogu istungile otsuste eelnõud: “Tallinna tn 78 ja 80
detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine”, “Vaigu külas Haagi detailplaneeringu kehtestamine”, “Tõrise
külas Rist-Jaani detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine”, “Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu
algatamine ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise algatamata jätmine” ja “Kuusnõmme külas
Ranna detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

13. novembri istungil otsustati:
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks vallale
kuuluvad kinnistud.
• Korraldada riigihange “Elektrienergia ühine ostmine 2019”.
• Kinnitada riigihanke “Saare maakonna ühistranspordi piletimüügisüsteemi ostmine” tulemused ja
tunnistada edukaks Ridango AS-i
pakkumus.

• Kinnitada lihthanke “Saaremaa
vallavalitsuse hoonetes koristusteenuse osutamine 2019. aastal”
tulemused ja tunnistada edukaks
Saare Vesta OÜ pakkumus.
• Väljastada taksoveo sõidukikaart
(FIE Tiit Tiitsaar).
• Kinnitada hallatava asutuse Saaremaa Haldus struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
• Mitte algatada sundvalduse seadmist Saaremaa vallas Muraja külas asuva Taga-Muraja tee avalikuks kasutamiseks määramiseks
ning mitte määrata teed avalikku
kasutusse.
• Suunata vallavolikogu istungile määruste eelnõud: “Teeregistri põhimääruses sätestatud ülesande delegeerimine”, “Saaremaa
valla kaasava eelarve menetlemise kord”, “Saaremaa valla finantsjuhtimise korra muutmise määrus”
ja “Tunnustuse kord” ning otsuste
eelnõud: “Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine” ja “Saaremaa vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a otsuse nr 1-3/101 “Osaühing Salme
SVK tegevuse lõpetamine” muutmine”.
• Tunnistada kehtetuks Lääne-Saare vallavalitsuse 26.09.2017 määrus nr 2-2/17/9 (teenuse hinna kehtestamine hallatavates asutustes).
• Kinnitada hoolekogu koosseis (Kuressaare Vanalinna kool, Mustjala
lasteaed-põhikool).
• Eraldada hallatavale asutusele
Lääne-Saare Avatud Noortekeskused 500 eurot maakonna noor-

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

sootöö tunnustamis- ja noorte isetegevusürituse korralduskulude
katteks.
Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse 19.01.2016 korraldus nr
26, 19.01.2016 korraldus nr 27 ja
23.02.2016 korraldus nr 94 (volituste andmine).
Eraldada sotsiaalvaldkonna projektitoetusteks kokku 2387 eurot.
Toetada 1500 euroga Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala kursusetöö elluviimist (Sõrve poolsaare ruumilise
arengu visioneerimine).
Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded (2) ja pikendada toetuslepingu
tähtaega (5).
Kinnitada KOP-projektitoetuse
aruanne (MTÜ LTK Saare).
Kinnitada Lääne-Saare kogukonnakogu ettepanek maksta Lääne-Saare piirkonna tegevustoetust
kokku 14 080,55 eurot (18 taotlust).
Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
Kutsuda tagasi valla äriühingu
Osaühing Salme SVK nõukogu liige Kalmer Poopuu ja nimetada
liikmeteks Andrus Raun, Jaanus
Reede, Maire Sillavee, Mikk Tuisk.
Nimetada AS-i Kuressaare Veevärk üldkoosolekule aktsionäri
esindajaks Mart Mäeker.
Suurendada AS-i Kuressaare Veevärk aktsiakapitali.

Õigusaktidega saab tutvuda valla
dokumendiregistris http://delta.
andmevara.ee/saaremaa_vald/.
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Saaremaa ja Muhu vald otsivad
noorsootöös nutikaid lahendusi

R

ohkem kui poolteist aastat tagasi tegi Eesti noorsootöö keskus Saaremaa
ja Muhu omavalitsustele
ettepaneku liituda kohalike omavalitsuste koostöögruppide arenguprogrammi kolmanda etapiga.
Kui esimesse ja teise etappi kuulusid piirkonnad, kus noortel on
vähem võimalusi osaleda noorsootöös ja nende tõrjutusrisk on
suurem, siis kolmandasse etappi
kuuluvad omavalitsused, kus on
potentsiaali luua noorsootöös innovaatilisi lahendusi, mida saaks
kasutada kogu Eestis.
Tegevussuuna läbiv põhimõte on omavalitsuste koostöö tulemusena arendada piirkonnaüleselt noorsootöö võimalusi.
Seetõttu oli loogiline, et Saaremaale tehti ettepanek võtta kampa ka Muhu. Oleme veendunud,
et noored on meil ühised ja arenguvajadused samuti sarnased.
Seega alustatigi poolteist aastat
tagasi üheskoos piirkonna noorsootöö kitsaskohtade ja arendusvajaduste kaardistamisega, mida
tehti paralleelselt huvihariduse
ja -tegevuse riigipoolseks rahastuseks vajaliku eeltööga. Tegevustesse olid kaasatud pea kõigi
Saaremaa ja Muhu piirkondade
noorsootöötajad või sidususvaldkondade esindajad. Üheskoos sai
kaardistatud kitsaskohad ja lõpptulemusena valmis innovatsioonikava (lisaks ka huvihariduse ja
-tegevuse kava).
Saaremaa
koostöögrupi
uuenduslike noorsootöö mudelite kava kohaselt viiakse järgneva kahe aasta jooksul ellu järgmised tegevused: luuakse noorsootöötajate arenguredeli mudel
ehk noorsootöötajate atesteerimissüsteem, mis arvestab kohalikke olusid ja eripärasid. Lisaks
luuakse noortega töötavate inimeste oskuste ja noortekeskuste
võimaluste, vara, tehnika jms
kaardistamiseks interaktiivne
ressursipank, mille olemasolu

Saaremaa
kandid
Kuidas tähistate kadripäeva?
Kas vanad mardi- ja kadrikombed
on veel au sees?

Viia Rohtla
Eikla klubi juhataja

E

INNOVAATILISUS: Noorsootöö peab ajaga kaasas käima ja pakkuma noortele atraktiivseid tegutsemisvõimalusi.
NOORTEJAAM

loob võimalused koostööks ning
kogemuste ja ressursside jagamiseks ning otstarbekamaks kasutamiseks.
Ressursipanga kasutamist arvestatakse ka arenguredelil ning
see on laiendatav kõigile, kes tegelevad noortega.

haldaja, lisaks hõlmab keskkond
foorumi osa.
Kui nimetatud kolm tegevust
on IT-lahendused, siis neljas on
mobiilse noorsootöö (mono) bussi soetamine. Monobussi kaudu
jõuavad noorsootöö tegevused ka
sinna, kus varem ei ole neid te-

Nutikate lahenduste eesmärk on teha noorsootööd senisest tõhusamalt, st jõuda rohkemate noorteni, suurendada
võimalusi noorte loovuse arendamiseks ning omaalgatuseks ja ühistegevuseks.

Kolmandaks
käivitatakse
noorte infoportaal, mis on seotud teiste noortevaldkonna veebilehtede ja registritega. Infoportaal annab noortele võimaluse
oma piirkonna aktuaalse infoga
kursis olla, seejuures olla ise info

gevusi toimunud ning kus nüüd
tekivad samuti võimalused nutikaks noorsootööks.
Tänaseks on ühiselt ära tehtud suur töö ning peagi hakatakse tegevusi ellu viima. Nutikate
lahenduste eesmärk on teha

noorsootööd senisest tõhusamalt, st jõuda rohkemate noorteni, suurendada võimalusi noorte loovuse arendamiseks ning
omaalgatuseks ja ühistegevuseks. Eesmärk on vähendada
kaasamise, tööhõive ning aktiivse osalemise kaudu kogukonnas
ja otsustes noorte tõrjutusriski.
Nimetatud tegevusteks saab
Saaremaa koostöögrupp 152 100
eurot. Arenguprogrammi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti noorsootöö keskuse poolt elluviidava
ESF-i kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
Marii Kõrgesaar,
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Kas Saaremaal on turvaline elada?
29. ja 30. oktoobril toimusid Saare maakonna siseturvalisuse
nõukogu eestvedamisel ümarlauad Orissaares ja Nasval, kus
arutleti, kui turvaliselt ja hästi
Saaremaa elanikud ennast tunnevad ja millised mured neil on.
Ümarlaudadel osalesid ka politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, Kaitseliidu jne esindajad ning mitmed küsimused said
kohapeal vastuse.
Tõdeti, et maakonnas on seni
väga turvaline elada. Saarlane on
harjunud ise hakkama saama ka
oma turvalisuse tagamisega ning
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elanikkonna teadlikkust tõstes
saab mitmeid ohuolukordi ennetada ja vältida.
Nimetati mitmeid probleeme, neist peamistena:
• numbril 112 helistamine,
mured aadressidega, oma asukoha väljatoomisega, teatud kohtades on leviprobleemid (sh Läti leviala);
• tuleohutus (sh üksi elavate
vanurite turvalisus);
• esmaabi kättesaadavus kohtades, kus kiirabi päralejõudmine võtab aega, esmaabikoolituste tagamine;

• kriisiolukordades käitumine, sellekohane elanike teavitamine;
• liikluses turvalisuse tõstmine ennetavate meetmetega
(elektroonilised infotahvlid kiirusenäidikuga, kiirustamist piiravad meetmed, turvavööde kasutamine maakonnaliinidel);
• merepääste ja selle korraldus maakonnas.
Arutati ka kaasinimestega arvestamise ja neist hoolimise teemal (nt koduloomade ründed, jahimeeste tegevus ja nendepoolne maaomanike teavitus).

Praeguseks on maakonna siseturvalisuse nõukogu väljatoodud teemad läbi arutanud ning
koostanud edasise tegevuskava,
mis näeb ette nii teavitust meediakanalites (nt häirekeskuse ja
prokuratuuri poolt), täiendava
info andmist vajalike telefoninumbrite kohta (infovoldik) kui
ka tõstatatud teemade arvestamist vallavalitsuse erinevate tegevuste kavandamisel. Täname
kõiki, kes ümarlaudadel osalesid!
Karin Närep,
arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu palub elanikel vastata järgmistele KÜSIMUSTELE:
Kas Teie hinnangul on Saaremaa vallas turvaline elada?
Jah
Ei

Palun lisage kommentaar, kui soovite täiendavalt kirjutada
turvalisusega seotud probleemidest või lahendustest.

Milline on kõige suurem probleem turvalisuse osas
Saaremaa vallas?

Vastuseid ootame 15. detsembrini aadressil Lossi 1, Kuressaare.
Küsitluse saab täita ka valla veebilehel! Täname!

ikla klubis on mardi- ja kadripäeva
tähistatud aastaid
kadrikarnevaliga. Pidulised on ikka
tulnud kostüümides ja kõige rohkem hääli kogunud kostüüm on saanud auhinna.
Kuna kaks viimast aastat ei võetud
enam vaevaks kostüümis tulla, otsustasime, et tänavu tähistame mardi- ja kadripäeva teisiti – lastega, kes sellest traditsioonist veel lugu peavad. Eikla klubis on laste
meisterdamisring tegutsenud juba neli aastat. Tubli juhendaja on samas majas asuva
raamatukogu juhataja Marina Saukonen.
Lapsed ootavad iga nädal õhinal, mida
uut nad meisterdada saavad. Ka mardipäevaks valmistati maske ja kostüüme. Marina rääkis lastele mardikommetest ja -tavadest. Kordasime üle laulud ja nuputasime
mõistatusi. Sel laupäeval toimub kadripäeva disko, kus lapsed kannavad enda valmistatud kostüüme. Meie kandis jooksevad lapsed küll marti ja katri.
Inga Rand
Laimjala rahvamaja juhataja

L

aimjala kandis on
vanad kombed,
sealhulgas igasugune maskeerimine ja santimine,
siiani au sees. Sügiseti on ikka näha liikumas
nii kadri- kui ka mardisante ning aastavahetusel võib kohata päris ohtralt näärisokkusid.
Ka Laimjala rahvamaja aitab traditsioonide elus püsimisele kaasa – möödunud aastal toimus lustakas KardiMadri pidu, kus
tutvustati santimise kombeid ja õpiti vanu
seltskonnatantse. Sel aastal pöörame rohkem tähelepanu käsitööle – 24. novembril
kell 12–15 on rahvamaja saalis KADRIPÄEVA KÄSITÖÖLAAT, kus kaubeldakse nii kudumite kui ka heegeldustega, keraamika ja
puutööga, jõulukaartide, ehete, tikandite,
maalitud kalosside, mee ja moosidega.
Naisrühm Vörrel paneb püsti loterii,
millest saadav tulu läheb tantsijatele uute
rahvariiete valmistamiseks. Igal täistunnil
esinevad erinevad üksused ja nende etteasted on loomulikult folkloorsed, kadripäevast kantud. Avatud on kohvik.
Anneli Teppo-Toost
valla kultuuritööspetsialist

M

äletan oma
lapsepõlvest
pimedaid poriseid sügiseid, kui jooksime
mardi- ja kadrisanti kodukülas Tartumaal.
See oli põnevusega oodatud aeg, ettevalmistusteks kogunesime lastega kellegi juurde
koju. Maskeerisime, kostümeerisime, kordasime etteasteid ja laulusõnu. Poisid maskeeriti kadrideks karjafarmist laenatud valgete kitlitega, ema kapist läks teinekord käiku ka peenemaid kleite ja aknakardinaid.
Mäletan, et ükskord olin salaja võtnud ema
ainsad pidulikud pärlkõrvarõngad ja kaotasin ühe neist kadrijooksu ajal porisele külateele. Kasutasime ka ema ainsat punast
huulepulka, millega kõikide põsed punaseks
võõbati, nii et poiste palged õhetasid veel
järgmisel päevalgi. Maskeerimisel oli ülioluline, et kedagi ära ei tuntaks. Väga oluline
oli muidugi kadrijooksu lõpus kõik saadud
annid võrdselt ära jagada. Mõnikord tuli isegi kompvek poolitada!
Koolipõlvest tulevad meelde kadrikarnevalid, parimatele kostüümidele olid alati auhinnad. Minu jaoks on sanditamine
osa meie kultuuripärandist, seda tuleb hoida ja edasi kanda! Tänavu on plaanis minna sõbrannale uude koju kadriõnne viima.
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Kuressaare 8. fotopäev tuleb uues kuues
Laupäeval, 24. novembril
kell 11–17 toimub Kuressaare kesklinnas Edukontoris suur pildistamise
õppepäev. Päevakorras
on kolm koolitust, kell 11
algab töötubadesse registreerimine, Looduse
Aasta 2018 fotoalbumi
ning Nikoni uute kaamerate Nikon Z7 ja Nikon
P1000 tutvustamine.
Kell 12–13.30 fotostuudios Klöps “Lõpeta
otsimine, alusta leidmisega!”. Fotograaf Aivar Pihelgas jagab näpunäiteid, kuidas naise- või meheportreed põnevalt jäädvustada
ning selgitab, et tänapäevase tehnika ja stuudioval-

gusega saab hakkama iga
inimene, kes tunneb fotograafia algtõdesid. Stuudio
võib luua kuhu iganes:
koju, tänavale, metsa.
Kell 12–13 Ankru
ruumis “Sotsiaalmeediasse postitatava foto
jaoks pole mõõte. Mobiiltelefoniga pildistamise
võlu!”. Fotograaf Jaak Nilson räägib telefoniseadetest, põgusalt fotograafia
põhitõdedest, kompositsioonist, portreest, selfist
ja paljust muustki.
Kell 14–16 Paadi ruumis “Fotojutustus – digikujutise retušeerimine –
kuidas trikitada…”. Juhendavad fotograafid Val-

mar Voolaid ja Lembit
Michelson. Võtke kaasa
mälupulgale salvestatud
faile, et neid koos töödeldes parendada.
Fotopäeva lõpetame
raamatu “Praktiline fotograafia” (Varrak, 2014)
tutvustamisega. Raamatu autor Aivar Pihelgas
räägib, kui tähtis on suuta piltide kaudu jagada
tunnet ja emotsiooni vaatajatele.
Fotopäev on tasuta.
Lisainfo: http://foto.akriibia.ee/fotopaev_kuressaares/.
Õie Õll
Foto- ja disainistuudio
Akriibia projektijuht

KTG TÄIENDÕPPEOSAKONNA
Garnisoni 16, Kuressaare

Hooaja kolmas loeng sarjast MAAILMA KULTUURID toimub
Teema:

E, 3.detsembril 2018 kell 18.00

Rännak Argentinasse.
Pildid ja lood.
Eva Kumpas
Info ja eelregistreerimine tel 45 55051
sekretar@ktg.edu.ee; www.ktg.edu.ee

Kõik huvilised oodatud!

23.11 Latvian
kl 19 Voices

LIIKUDES TERVEMAKS 2018 JÄRGMISED ETAPID:

(Läti)

18. novembril kell 12.30–14.00

Kuressaare
Kultuurikeskuses

PÄEV SULGPALLIGA
treener Kristo Kasela
24. novembril kell 12.00–14.00

SISEORIENTEERUMINE
12.00-13.00 võistlus,

A cappella vokaalansambel

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

13.00-13.30 start avatud rajale

WWW.SAAREMAASPORDIKOOL.EE

25. 15.00
NOVEMBRIL

ALBRECHTSBERGER JA
BEETHOVEN,
ÕPETAJA JA ÕPILANE
Orelil
EDOARDO NARBONA
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Marko Põder, juhatuse liige

Kutsun Teid ühinema

Kuressaare Maxima meeskonnaga!

OSTAME JA RENDIME PÕLLUMAAD

Ootame meie kauplusesse tööle:

PAKUME PARIMAT HINDA!

Compakt Kinnisvara kontor
Kuressaare Kohtu 1, tel 45 45 000

Lugupeetud ehitaja!
Saare Ehituspuit
müüb:
. Sise- ja välisvoodrilaudu
. Põrandalaudu
. Vineere ja puitplaate
. Liimipuitkilpe
. Ehituslikku saematerjali
Asume aadressil:
Ringtee 12, Kuressaare
Avatud:
E-R 8.30-17.30; L 10-14
Tel 453 8709; mob 5340 0245
www.ehituspuit.ee

Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

kassapidajaid-müüjaid
saalitöötajaid
letiteenindajaid

transporttöölisi
koristajaid

Pakume Teile:

tööalast väljaõpet ja koolitusi
karjääri- ja arenemisvõimalusi
paindlikku graafikut ja/või
osakoormust

erinevaid motivatsioonipakette
ettevõtte poolt organiseeritud
lõunasööki

Lisainfo telefonil 5556 6164 või saada oma CV e-posti aadressil cv@maxima.ee
Meile tööle kandideerimisega annate meile - MAXIMA Eesti OÜ-le - nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud
isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kasutame Teie andmeid ainult värbamise eesmärgil, mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele
ametikohale. Sellest, kuidas kasutame ja hoiame Teie isikuandmeid ning millised on Teie isikuandmete kaitsega seotud õigused, saate täpsemalt
lugeda www.maxima.ee

Toimetajad:
Merike Pitk, Kristiina Maripuu

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

Info:
Tel 452 5022, 52 16 653, merike.pitk@saaremaavald.ee

