Saaremaa Teataja
Nr 2 II aastakäik

Ootame ettepanekuid
riigigümnaasiumi
detailplaneeringuks
Loe lk 3

Neljapäev, 7. veebruar 2019

SAAREMAA VALLAVALITSUSE INFOLEHT

Rajame mälestusmärgi
admiral Bellingshausenile

Loe lk 6

Loe lk 5

Aasta algas ja ka
jätkub tervislikult

Rahvusvaheline lumepäev Kuressaare tervisepargi kelgumäel pakkus tänu lumerohkusele ohtralt rõõmu ja lusti paljudele.
Foto: ALLAN MEHIK

Saare maakonnas on
liikumisharrastus üha
enam populaarsust kogunud. Ligemale 140
üritusele aastas jagub
osalejaid erinevates vanustes.

Kaie Järvelaid
Saaremaa Spordiliidu peasekretär

Ürituste läbiviimisel on abiks
maakonna tublid spordiklubid,
kes korraldavad näiteks orienteerumisi, jooksusarju, ketasgolfi
esmaspäevakuid, matku jalgsi ja
ratastega, kergejõustikuüritusi,
helkurkõndi jne.
Saare maakonna üks suuremaid
liikumisharrastuse sarju on „Liikudes tervemaks“, mida korraldatakse alates 2008. aastast. Ürituste arv aastas on kasvanud algsest
12-st juba 35-ni. Sari on populaarne
erineva vanuse ja tasemega harrastajate hulgas ning toimib koostöös
erinevate spordiklubidega.

Lumepäeval
vähemalt 121 osalejat
Tervisespordisarja ürituste
valikus on näiteks jooksmine,
suusatamine, kelgutamine, fotojaht, matkamine, orienteerumine,
kergejõustik, ketasgolf, ujumine,
rattasõit ning lisaks erinevate
alade proovimine Kuressaare

spordikeskuses.
Selle aasta esimene üritus oli 9.
jaanuaril – „Tund terviserajal“, ja
juba järgmine toimus 20. jaanuaril
– rahvusvaheline lumepäev Kuressaare tervisepargi kelgumäel.
Lumepäev osutus tõeliseks lumerohkeks päevaks, oli lumesadu ja
päikest vaheldumisi. Laste kilkeid
oli tervisepark täis. Iga osaleja sai
ise valida omale sobiva liikumisviisi: kas suusatada, kelgutada või
teatevõistlusest osa võtta.
Külma hoidis eemale kuum tee.
Osalejaid oli 121, seda kleepsude
järgi arvestatult, sest kõikidel
„Liikudes tervemaks“ etappidel
osalejad saavad endale koguda
kleepse ja kuue kleepsu täitumisel vahetada kleepsualus aktiivse
osaleja T-särgi vastu. Aasta lõpus
toimub aktiivsete osalejate vahel
loosimine, kus peaauhinnaks on
jalgratas.
4. mail on tulemas Kuressaare
linnajooks, mis on arvult juba 38.
Tegu on maakonna osavõturohkeima tervisespordi üritusega,
kus eelmisel aastal lõi kaasa 1279
osalejat. Varasemalt olid võistlusdistantsid 5,1 ja 14,2 km, kuid
2016. aastast alates on põhidistantside pikkusteks 5 ja 10 km. Lisaks
toimuvad jooksud lastele.
Sari „Pühapäev spordiga“ on
suunatud 11-aastastele ja noorematele lastele. Sel hooajal on
neli sportlikku pühapäeva. Kaks
etappi on juba olnud – mullu 25.
novembril ja tänavu 27. jaanuaril.
Järgmisena saavad mudilased teiste omavanustega mõõtu võtta 31.
märtsil Kuressaare spordikeskuses
kell 11 algavatel võistlustel, kus
neil on kavas kaks kergejõusti-

Karujärvel tuleb suusamaraton
Sel laupäeval, 9. veebruaril toimub Karujärvel Saaremaa suusamaraton.
Selle korraldaja, Karujärve tervisespordikeskuse juhi Aivar Kallase sõnul on
võistlussõidu distants 33 kilomeetrit, aga valida võib ka 11 km pikkuse
matkasõidu. Start on kell 12 suusamaja eest. 10-aastastele ja noorematele on 2 km pikkune suusasõit, stardi algus kell 12.15.
Kuna suusamaratone on Karujärvel korraldatud juba 1990ndate aastate algusest ja osaliselt on suusarajad üle paarikümne aasta vanad ning
mets peale kasvanud, on selleks maratoniks Kallase sõnul Riigimetsa Majandamise Keskus radade juurest maha võtnud üle saja tihumeetri metsa.
„Nii et tänavu on tipp-topp radade kate lume näol olemas,“ rääkis Kallas.
Kes suusatada ei taha, võib aga Karujärvel kelgutada. „Liu pikkus võib
tulla ligi sada meetrit,“ kiitis Kallas.
Lisainfo: Facebook „Karu Tervis“; terviserajad.ee ja tel 564 90503.

kuala. Koos lastega saavad sportlikke võimeid proovile panna ka
lapsevanemad. Lapsevanematele
on nendel etappidel kavas üks
võistlusala.
Neljandal etapil, 15. septembril
(uue kooliaasta alguses) on lastel ja
lastevanematel võimalus võistelda
kolmel kergejõustikualal kell 11
Kuressaare staadionil. Kõikidel
etappidel laste võistluseks välja
valitud spordialad on neile võimetekohased.
Lastevanematele on erinevatel
etappidel kavas 60 m jooks, kaugushüpe, saapavise ja kuulitõuge.
Igal etapil saavad kõik noored
sportlased šokolaadi ning diplomi oma tulemustega. Lisaks
autasustatakse võistlusalade iga
vanusegrupi kolme parimat poissi
ja kolme parimat tüdrukut „Pühapäev spordiga“ medaliga. Ka kolm
esimest ema ja isa igal alal saavad
diplomi ja meene.
Kuressaare linnajooksu ning
sarjade „Liikudes tervemaks“ ja
„Pühapäev spordiga“ peakorraldaja on Saaremaa Spordikool

Lümanda lasteaed
pidas juubelipidu

ning infot mainitud ürituste kohta
leiab spordikooli kodulehelt ja
facebookist.

Kevadel heategevuslik
teatejooks
Saaremaa Spordiliit korraldab
9. mail Kuressaares ja Muhus heategevusliku teatejooksu, kuhu on
oodatud 4.–9. klasside õpilased.
Tegemist on üleriigilise üritusega –
samal ajal jooksevad koolinoored
üle terve Eesti erinevates kohtades. Teatejooks on heategevuslik
üritus, mis toetab liikumisvõime
kaotanud laste ravi.
Jooksu idee on anda noortele
võimalus tunda rõõmu liikumisest
ja tervislikest eluviisidest, kus
oluline pole võit, vaid osavõtt ja
teadvustamine, et kõik, kellele on
liikumisvõime antud, peaksid seda
kasutama. Eelmisel aastal osales 11
kooli, kokku 537 last. Sellel aastal
on plaanis jooks viia ka Muhumaale, et Orissaare, Tornimäe ja
Muhu koolid saaksid osa võtta.
Kuressaares toimub teatejooks
lossipargis ja seda juba 14. korda.

Kontrollige,
kas teil muutub maamaks!
Tänavused maamaksuteated toovad mõnedele
saajatele üllatuse, sest summa võib mullusest
erinev olla. Näiteks võivad mõned maaomanikud
avastada, et on ootamatult metsaomanikuks
saanud, või on looduslikust rohumaast saanud
haritav maa.
Erinevus on tekkinud sellest, et katastriüksuste andmeid on kaasajastatud värskete ortofotode alusel. Varasemate aastate maamaksud on
aga arvestatud maamõõtjate poolt katastrisse
esitatud andmete põhjal.
Reaalselt tähendab värskemate andmetega
maamaksu arvutamine seda, et senise odavama
maksustamishinnaga muu maa (kiviaiad, võsa
jne) võib olla muudetud näiteks metsamaaks,
millele kehtib kallim maksustamise hind.
Maamaksu summa saadakse maa maksustamishinna korrutamisel maamaksumääraga.
Maamaksumäärad kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Saaremaa vallavolikogu ei ole
maamaksumäärasid käesoleval aastal muutnud.
Tänavune maamaksu muutumine on tingitud
riigi maa-ameti poolsest katastriüksuste andmete uuendamisest ja sellest tulenevalt uuest
maksustamishinnast.
Soovitan maaomanikel üle vaadata neile kuuluvate katastriüksuste andmed maa-ameti geoportaalis www.maaamet.ee/kolvikute-pindala
ja uute andmetega mittenõustumise korral
pöörduda maa-ameti poole aadressil kataster@
maaamet.ee või helistada maa-ameti infotelefonil 675 0810.
Kui maaomanikel puudub oskus või võimalus
maa-ameti geoportaalis andmetega tutvuda,
võite pöörduda valla maakorraldusspetsialistide
või piirkondlike teenuskeskuste infotöötajate
poole, kes abistavad andmetega tutvumisel ja
vajadusel maa-ameti poole pöördumisel.
Veebruari keskel hakkavad maksuteated
jõudma maaomanikeni, mille alusel määratud
maamaks tuleb tasuta tähtaegselt.
Kui olete pöördunud maa-ameti poole ning
võimalikud vead on tuvastatud ja parandatud,
tehakse maamaksu suurusesse korrektuur
jooksvalt maksu- ja tolliametis. Sellisel juhul
väljastatakse maaomanikule uus maksuteade,
mis tühistab eelmise maksuteate (nõude).
Liigselt tasutud maamaksu on võimalik inimesel
tagasi saada avalduse alusel või jääb summa
ettemaksuks järgmiseks aastaks.

Pille Pukk,
maakorraldusspetsialist

Aasta küla on
Kõljala külade piirkond
Juba kaheksandat korda kuulutas Saaremaa
Kodukant välja aasta küla. Aasta küla 2019 on
Kõljala külade piirkond, kuhu kuuluvad viis küla
– Kõljala, Kaali-Liiva, Eiste, Masa ja Reeküla.
Aasta küla tiitlile kandideerisid: Muhust Paenase külade piirkond, Saaremaalt Mäebe küla
ning Kõljala ja Pidula külade piirkonnad.
Kõljala külade piirkond võlus komisjoni ära
nii tugevate traditsioonide (õunalaat) kui ka
uute innovatsiooniliste ettevõtmistega (sõjalis-sportlik matk „Hõbevalge radadel“). Külasid
ühendav kultuuriselts Kevade korraldab talgupäevi, kontserte, seminare, spordivõistlusi,
jaanitulesid jm.
Suurim tegu on aga Kõljala seltsimaja renoveerimine ja külaplatsi korrastamine koos laululava, grillmaja ja laste mänguväljakuga. „EV100
igas külas“ raames rajati iluõunapuu hekk, kus iga
kandi küla sai omanimelise õunapuu.
Valiti ka rahva lemmikküla, kelleks sai 26,7%
häältesaagiga Muhust Paenase külade piirkond
– Paenase, Päelda, Rinsi külad.
Kõljala külade piirkonnal on au esindada meie
maakonda ka üleriigilise liikumise Kodukant
aasta küla valimisel. Aasta küla kuulutatakse
välja maapäeval juuli lõpus Räpinas.

Reet Viira,
Saaremaa Kodukant juhatuse liige
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
Talila küla Lautri, Kalju, Tiidumäe ja Tõnu
katastriüksuste ning Muraja küla Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise
lõpetamine
Saaremaa vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6 alusel, et
lõpetas 15.01.2019 korraldusega nr 2-3/52
Lautri, Kalju, Tiidumäe ja Tõnu katastriüksuste
detailplaneeringu koostamise ja 15.01.2019
korraldusega nr 2-3/53 Muraja küla Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb
enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute
menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu
kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna
käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringute menetlus jõudnud kehtestamiseni,
lõpetas Saaremaa vallavalitsus Lautri, Kalju,
Tiidumäe, Tõnu ja Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Korraldustega saab tutvuda Saaremaa valla
kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.

3 abihoone ehitamiseks. Maksimaalseks lubatud
ehitisealuseks pinnaks on 250 m2, elamu maksimaalselt 2-korruseline ja kuni 8 m kõrgune ning
abihooned 1-korruselised ja kuni 6 m kõrged.
Juurdepääs on planeeritud Tumala-Orissaare-Väikese väina teelt ja krundid liidetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringu
muutmiseks, st muuta planeeringuala ärimaa
maakasutuse juhtotstarve väikeelamute alaks.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
22.02 kuni 23.03.2019 paberkandjal Saaremaa
vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse
ruumis nr 308 (Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
02.04.2019 kell 16 Orissaare teenuskeskuse
saalis (Kuivastu mnt 33).
Avaliku väljapaneku jooksul saab detailplaneeringu kohta esitada arvamust kirjalikult: Saaremaa
vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu
avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et vallavolikogu
võttis 25.01.2019 otsusega nr 1-3/3 vastu
Orissaare aleviku Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.02 kuni
23.03.2019.
Planeeringuala (ca 1,1 ha) hõlmab Kuivastu
mnt 44 katastriüksust (katastriüksuse tunnus
55001:008:0346). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamute planeerimine, liiklusskeemi,
parkimise ja haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja
kitsenduste vajaduse määramine.
Detailplaneeringuga planeeritakse 5 elamukrunti, millele antakse ehitusõigus elamu ja kuni

Merimetsa detailplaneeringu algatamine
Saaremaa vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 6 ning keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35
lg 6 alusel, et Saaremaa vallavolikogu algatas
25.01.2019 otsusega nr 1-3/2 Merimetsa
detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu ala hõlmab Murika külas
Merimetsa katastriüksust (katastriüksuse tunnus 71401:001:0366, pindala 2,69 ha, 100%
maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks
on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks,
ehitusõiguse andmine elamu ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi, parkimise ja haljastuse
lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse
määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi

vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise
ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala
ulatuses.
Katastriüksus asub Leisi valla üldplaneeringu
alal, millega ei ole alale maakasutuse juhtotstarvet määratud. Tegemist on metsa, puistu või
põõsastikuga ja üldplaneeringus on markeeritud
olemasolev maatulunduslikust kasutusest tulenev olukord.
Detailplaneeringu elluviimiseks on vajalik ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava
hoonestusala ulatuses. Tulenevalt eelnevast on
käesolev detailplaneering PlanS § 142 lõike 1
punkti 1 ja looduskaitseseaduse § 40 lõike 4
punkti 2 kohaselt vastuolus üldplaneeringuga ja
planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut
muutvat detailplaneeringut.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti
algatamata, kuna vallavalitsus on koostatud
eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandataval tegevusel ei ole eeldatavalt
olulist keskkonnamõju.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud
informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid
uuringuid.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Saaremaa vallavolikogu
(kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002), korraldaja vallavalitsus (Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.
ee, 452 5094), koostaja OÜ Trevorin (Jalmar
Jõksi, jalmar@trevorin.ee), kehtestaja vallavolikogu (Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.
ee, 452 5002).
Otsustega on võimalik tutvuda tööpäeviti
vallamajas Tallinna 10 ruumis 306. Digitaalselt on
otsus kättesaadav valla kodulehel ehitus- ja planeerimisvaldkonnas ja avalikus dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
dokument/3612635.
Laratsi detailplaneeringu ja Kauba detail-

planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
Saaremaa vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 140 lõike 5 alusel, et vallavolikogu
25.01.2019 otsusega nr 1-3/5 tunnistati osaliselt kehtetuks Kauba detailplaneering Ninase
külas ja otsusega nr 1-3/4 Laratsi detailplaneering Kugalepa külas.
Detailplaneeringud tunnistati osaliselt kehtetuks katastriüksuste omanike avalduste alusel
tulenevalt planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2
ja § 140 lg 2.
Otsustega saab tutvuda valla kodulehel: www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Küdema laheääre detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6 alusel, et
vallavolikogu lõpetas 25.01.2019 otsusega nr
1-3/6 Ninase ja Kugalepa küla Küdema laheääre
detailplaneeringu koostamise.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne
30.06.2015 algatatud detailplaneeringute
menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu
kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna
käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni,
lõpetas vallavolikogu Küdema laheääre detailplaneeringu koostamise.
Otsusega saab tutvuda valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.
Lahekülas Jalaka II detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
Saaremaa vallavolikogu 25.01.2019 otsusega
nr 1-3/7 tunnistati osaliselt kehtetuks Lahekülas
Jalaka II detailplaneering Kotka tee 2 ja Kotka tee
4 osas. Kinnistute omanikud ei soovi detailplaneeringut kehtestatud kujul ellu viia. Otsusega
on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee/
detailplaneering.

Saaremaa vallavalitsuse ja -volikogu istungite ülevaade
Vallavalitsuse 22. jaanuari
istungil otsustati:
• Anda välja kaks korraldust eluruumi
tagamise kohta (eraisikud) ja tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 15.01
korraldus eluruumi tagamise kehtetuks
tunnistamise kohta.
• Anda välja korraldus „Saaremaa valla
ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni
arengukava 2020–2030 koostamise
korraldamine“.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
toetuste kasutamise aruanded (3).
• Anda välja korraldus vallavalitsuse
28.08.2018 korralduse „Hajaaasustuse
programmi 2018 taotluste tingimuslik
rahuldamine hindamiskomisjoni ettepanekute alusel“ muutmise kohta.
• Kinnitada MTÜ Õnneonn, MTÜ Kaarma
Maanaiste Selts, MTÜ Kudjape Arenguselts tegevustoetuste kasutamise
aruanded.
• Kiita heaks MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts tegevustoetuse kasutamise
aruanne projektile „Salava tegus aastalõpp: Saaremaa aasta mereline tegu, ajalookonverents ja väljasõit meie piirkonna
merelistesse paikadesse“.
• Kinnitada kohaliku omaalgatuse
programmist toetatud MTÜ Laimjala
Loodussõprade Selts, MTÜ Undva Küla
Selts, MTÜ Saare Maakonna Invaühing,
MTÜ Saaremaa Käsitööselts KadakMari
ja MTÜ Saaremaa Orienteerumisklubi
projektide toetuse kasutamise aruanded.
• Kehtestada Salme Põhikooli tasuliste
teenuste hinnakiri.
• Anda luba MTÜ-le Pöide Spordiselts
avaliku ürituse „Pöide Suusasõit 2019“
korraldamiseks.
• Kinnitada komisjoni koosseis Saare
maakonna vapi- ja teenetemärgi andmiseks.
• Anda välja korraldus MTÜ-le Angla
Tuulikumägi kasutusvalduse tasu tasaarveldamise kohta.
• Lõpetada eluruumi üürileping (eraisik).

• Koormata vallale kuuluvad kinnistud
(3) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks.
• Anda välja korraldus kirjaliku enampakkumise väljakuulutamise kohta
Abruka külas asuva Vesiaia maaüksusest
ca 6 ha rendile andmiseks.
• Tunnistada nurjunuks Abruka saarel
kiire interneti sidevõrgu rajatise rendile
andmise enampakkumine ja anda see
rendile otsustuskorras.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Korraldada lihthange Leisi aleviku Kooli
tänava kergliiklustee ehitamiseks.
• Lõpetada Kõrkvere küla Kõrgemäe
katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.
• Suunata vallavolikogu 28.02. istungile otsuse eelnõud Kotlandi külas
Pihla-Ranna detailplaneeringu, Küdema
küla Riido katastriüksuse detailplaneeringu, Muraja küla Kuke ja Uue-Udriku
katastriüksuste detailplaneeringu,
Ninase küla Adamsi detailplaneeringu
ja Ninase küla Vahe detailplaneeringu
koostamise lõpetamise kohta.
• Suunata vallavolikogu 28.02. istungile otsuse eelnõu Merise külas Kordoni
detailplaneeringu kehtestamise kohta.

Vallavolikogu 25. jaanuari
istungil otsustati:
• Suunata Saaremaa valla 2019. aasta
eelarve kolmandale lugemisele.
• Algatada Saaremaa valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava
koostamine.
• Algatada Merimetsa detailplaneering
ja jätta algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Võtta vastu ja suunata avalikule
väljapanekule Kuivastu mnt 44 detailplaneering.
• Tunnistada osaliselt kehtetuks Mustjala vallavolikogu 30.03.2012 otsusega kehtestatud Laratsi detailplaneering.

• Tunnistada osaliselt kehtetuks Mustjala vallavolikogu 24.08.2006 otsusega
kehtestatud Kauba detailplaneering.
• Lõpetada Ninase ja Kugalepa küla
Küdema laheääre detailplaneeringu
koostamine.
• Tunnistada osaliselt kehtetuks Kaarma
vallavolikogu 29.10.2014 otsusega
kehtestatud Laheküla Jalaka II detailplaneering.
• Suunata määruse „Pädevuse delegeerimine“ eelnõu teisele lugemisele.
• Valida rahvakohtuniku kandidaadid
(Tõnu Erin, Kaidi Kald, Kaia Kuul, Maire
Käärid, Tiiu Lõhmus, Pille Maripuu, Viktor Martel, Annela Näälik, Virge Pihel,
Tiit Rettau, Aive Sepp, Leonid Siniavski
ja Evelin Voksepp).
• Anda nõusolek Läänemere Saarte
Koostöövõrgustiku tegevuse lõpetamiseks.
• Anda nõusolek Euroopa Mereliste
Äärealade Konverentsi tegevuses osalemiseks.
• Algatada Saaremaa valla transpordi
arengukava koostamine.
• Algatada Saaremaa valla sadamate
arengukava koostamine.
• Muuta Saaremaa vallavolikogu
3.11.2017 otsust „Volikogu alatiste
komisjonide koosseisude kinnitamine“.
• Moodustada jaoskonnakomisjonid
(Saaremaa valla haldusterritooriumi 18
valimisjaoskonnas).
• Moodustada Saaremaa valla valimiskomisjon (Liis Juulik, Alo Heinsalu, Elo
Ilumäe, Evelin Voksepp, Andrus Lulla).
• Anda nõusolek rahalise kohustuse
võtmiseks summas 160 000 eurot
kunstlume tootmise võimekuse tõstmiseks Kuressaare tervisepargis aastatel
2019–2022.

Vallavalitsuse 29. jaanuari
istungil otsustati:
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
toetuse kasutamise aruanne.

• Anda välja korraldus eluruumi tagamise kohta (eraisik).
• Seada hooldus (eraisik).
• Anda välja korraldus väljaspool kodu
osutatava üldhooldusteenuse lepingu
sõlmimise kohta (eraisik).
• Kuulutada välja avalik konkurss lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks.
• Anda välja korraldus Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna võistluse
tulemuse kinnitamise ja stipendiumi
määramise kohta.
• Vabastada ametist Kihelkonna Rahvamaja juhataja kohusetäitja.
• Kinnitada 1. veebruarist Kihelkonna
Rahvamaja juhataja ametikohale Erika
Lucia Huda.
• Väljastada sõidukikaart taksoveoteenuse osutamiseks.
• Korraldada riigihanked: „Saaremaa
valla kohalike teede hööveldamine
aastatel 2019–2021“, „Saaremaa valla
teede ja tänavate tolmutõrje aastatel
2019–2021” ja „Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel
ja tänavatel aastatel 2019–2021”.
• Anda välja korraldus Mõnnuste külas
Agari maaüksusel asuvast elamust
korter 4 MTÜ-le Õnneonn võõrandamise kohta.
• Anda välja korraldus sõiduki Scania
311TGB tasuta võõrandamise kohta
Tagavere Vabatahtlik Pääste Ühing
MTÜ-le.
• Kuulutada välja avalik konkurss Saaremaa Halduse juhataja ametikohale.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Anda välja korraldus Kuressaare linnas Veski tn 9 ja 11 detailplaneeringu
kehtestamise kohta.
• Anda välja korraldus lepingute sõlmimise kohta kauplusautode ja kaupluse
tegevuse toetamise kohta hajaasustuse piirkonnas.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõu Kuressaare linnavalitsuse
04.11.2003 korraldusega nr 750

kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp“ osalise kehtetuks
tunnistamise kohta.

Vallavalitsuse 5. veebruari
istungil otsustati:
• Pikendada hajaasustuse programmi
2017 toetuslepingute lõpptähtaega
(2).
• Muuta Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu (muudatus
ametinimetuses).
• Nimetada Saaremaa valla esindajaks
MTÜ-s Saarte Koostöökogu Kristiina
Maripuu.
• Eraldada MTÜ-le Visit Saaremaa
tegevustoetust 15 000 eurot.
• Anda avaliku ürituse luba: Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine
Kuressaares (24.02), Riigikogu valimistega seotud Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna tänavakampaania (17.02).
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõud: „Saaremaa valla hariduse
arengukava koostamise algatamine“,
„Saaremaa valla kultuuri arengukava
koostamise algatamine“ ja „Saaremaa
valla spordi arengukava koostamise
algatamine“.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatavad
üldhoolduslepingud (4).
• Kuulutada välja avalik konkurss sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikohale.
• Koormata Saaremaa vallale kuuluvad
kinnistud (4) isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti AS-i kasuks.
• Anda MTÜ-le Kudjape Arenguselts
tasuta kasutusse Kudjape alevikus
asuvast Mereranna tee 24 kinnistust
21 654 m² tänavaspordi jõuväljaku
paigutamiseks ja valgustuse rajamiseks.
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
Õigusaktidega saab tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris delta.
andmevara.ee/saaremaa_vald/
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Riigigümnaasiumi
detailplaneeringust

KÜSIMUS
Mis on pakend?

Illustratiivne pilt võidutööst „Sirge“.

Kuressaare linnavalitsus
algatas 24. oktoobril
2017 Garnisoni tn 18
ja lähiala detailplaneeringu riigigümnaasiumi
püstitamiseks. Planeeringualasse kuuluvad
olemasolevad Väljaku
tänav, Väljaku tn 8, Väljaku tn 10, Garnisoni tn
16, Garnisoni tn 18 ja
Garnisoni tn 15a.

Katrin Kuusk
planeeringuspetsialist

Riigigümnaasiumi püstitamiseks
liidetakse Väljaku tn 8 ja Väljaku
tn 10 üheks krundiks ning määratakse ehitusõigus Saaremaa
gümnaasiumi ja abihoone püstitamiseks.
Hoonete suurim ehitisealune
pind on 3600 m2 ja suurim lubatud kõrgus 12 m. Saaremaa riigigümnaasium on planeeritud kuni
540 õpilasele ja kool on kavas
avada 2021. aasta 1. septembril.
Saaremaa ühisgümnaasium ja
Kuressaare gümnaasium jäävad
põhikoolideks.

Linna süda nooreneb
Garnisoni 18 detailplaneeringu
põhiülesanne on kokku leppida
maa-ala arengu põhimõtetes ja
tingimustes. Planeeringu koostajaks on Liis Koppel büroost
Koppel Koppel Arhitektid OÜ.
Planeeringu laiem eesmärk on
linnakeskuse tihendamine, vältimaks linna hajali valgumist.
Ala läheduses paiknevad mitmed teised haridusasutused,
bussijaam ja ka kesklinn.
Planeeringuala korrastamine

Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 01.–14.02.2019. Detailplaneeringu materjalidega on
võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10,
Kuressaare) III korrusel kabinetis 308 ning valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada
kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga vald@
saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27.02.2019
kell 16 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse saalis.

ja kasutusele võtmine elavdab
piirkonda ja suurendab noorte
inimeste kontsentratsiooni Kuressaare kesklinnas tervikuna.
Sellega väikelinna süda aktiveerub ja nooreneb.
Planeering suhestub ümbruskonna keskkonnaga ja uus hoone
jätab piisava haljastatud või maastikuarhitektuurse puhvertsooni
eramajade vahele.
Uue kooli keskuses paiknemine
võimaldab mugavat ja keskkonda
säästvat ligipääsu jalgsi, jalgratta
ja ühistranspordiga. Planeeringus
on kooli toetav parkimine korraldatud Rohu tänava äärde.

Ümbruskonna tänavad on
seoses riigigümnaasiumi valmimisega samuti plaanis koos kogukonnaga üle vaadata ja vastavalt
sellele luua parimad võimalikud
lahendused ümbruskonna elanikele ja õpilastele.

Hoone sobitub keskkonda
Kõikidel tänavatel vajab tänavaruum korrastamist ja parendamist nii katendite kui ka tänavalõigete osas. Detailplaneering
arvestab olemasolevat liiklusolukorda ja suuri muutusi ette ei näe,
pigem korrastab, täpsustab ning
loob lisaparkimis- ja jalgsiliiku-

misvõimalusi. Täpsemad lahendused parkimise, tänavalõigete
ja haljastuse osas lahendatakse
ehitusprojekti raames.
Mullu sügisel korraldas Riigi
Kinnisvara AS koostöös haridusja teadusministeeriumi, Saaremaa
vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi, mille
võitis ideekavand „Sirge“ (autorid
Martin Kinks, Risto Parve, Kai
Süda, Margit Valma, Heldi Jürisoo
ja Marju Tammik arhitektuuribüroost Karisma Arhitektid).
Žürii hindas töös kõrgelt selget
kontseptsiooni – tuleviku hoone
on tugeva telje ja organiseeritud
ruumiga. Välisilme ja maht sobitub rahulikult olemasolevasse
keskkonda. Esinduslik sissepääs
koos konsooles hooneosaga suhestub hästi olemasoleva staadioniga.
Lisaks tekib gümnaasiumi ees nn
kooli tänav, mis on sümbioos tänavast, amfiteatrist, spordiplatsist,
väljakust, pargist, mängualast
ja mis kõik on õpilaste arengut
soosiv.

Saaremaa vallas said
valmis esimesed ehitised
Kui suure valla esimene aasta
möödus peamiselt uusi objekte
projekteerides ja alustades, siis
2019. aasta alguses on saanud kasutusloa mitu kogu valla elanikele
vajalikku ehitist.
Saaremaa Valsi hooldekodu
ehitusprojekti valmistas ette
Lääne-Saare vallavalitsus, saades
energiatõhususe suurendamiseks ka 275 000 eurot toetust.
Saaremaa vald korraldas ehitushanke 2018. aastal, mille võitis
AS Tesman, kusjuures projekti
kogumaksumuseks kujunes 745
000 eurot. Seega oli vallapoolne
osalus 470 000 eurot.
Lisaks energiatõhususe suurendamiseks tehtud töödele (uksed,
aknad, soojustus, ventilatsioon)
tehti juurdeehitus uue voodilifti
jaoks ja kohandati hoone kolmas
korrus hooldekodule sobivaks.

Tehtud tööde tulemusel suurenes
hooldekodu kohtade arv 34 võrra.
Pärsama hooldekodu juurdeehituse projekti valmistas ette
Leisi vallavalitsus 2017. aastal.
Saaremaa vald korraldas hanke
ja ehitustööd 2018. aastal.
Avatud riigihanke võitis Ösel
Projekt OÜ üldmaksumusega
667 170 eurot. Töödega alustati
mullu aprillis ja lõpetati tänavu
jaanuari alguses. Ilmastikust
tingitult jäävad kevadisteks vaegtöödeks haljastuse ja piirdeaia
rajamine.
Juurdeehitus on ühekordne
viilkatusega hoone suletud netopinnaga 510 m2, kus on avar
fuajee koos päevakeskuse ja söögitoaga, kuus tuba patsientidele,
vajalikud abiruumid hooldatavatele ja personalile. Hoone on
põrandakütte ja ventilatsiooniga.

Kuigi seoses juurdeehitusega tekkis juurde 15 kohta, mis tundub
väike arv, siis teenuse osutamise
kvaliteedi suhtes on see suur
samm edasi.
Hooldekodu on alates 2004.
aastast tegutsenud endistes Pärsama kooli ruumides ja pidevatele
ümberehitustele vaatamata oli
raske tagada tänapäevaseid tingimusi nii hooldatavatele kui ka
töötajatele. Seoses juurdeehituse
valmimisega on loodud eeldused
ka piirkonnas sotsiaalseid teenuseid pakkuva keskuse edasiarendamiseks.
Koostöös Kuressaare haiglaga
on antud uus sisu ka Leisi vallamajale, mis pärast haldusreformi
jäi pooltühjaks.
Kuna Leisi perearstikeskus asus
ridaelamus, mis ei olnud teenuse
osutamiseks kõige parem lahen-
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dus, otsustati suur osa vallamaja
esimesest korrusest eraldada
perearstikeskusele, kus nüüdseks
on välja ehitatud tänapäevased
ruumid ja kaasajastatud ka hoone
küttelahendus.
Projekti kogumaksumuseks kujunes 123 904 eurot, millest valla
osalus oli 42 480 eurot.
Saaremaa valla eesmärk ongi
kõik piirkondades avalikku teenust pakkuvad hooned täita sisuga – kui valla eelarvest mingit
hoonet majandatakse, siis olgu
see täies ulatuses ka vajalike
avalike teenustega täidetud. Iga
koolimaja (ja ka muu valla eelarvest rahastatav maja) peaks olema
kohalik hariduse-, kultuuri- ja
spordikeskus kogu selle piirkonna rahva jaoks.
Mart Mäeker,
abivallavanem

Pakendite kodudest kogumine on Kuressaare linnas ja
Kudjape aleviku piirkonnas
toimunud juba neli kuud.
Mujal vallas kogutakse pakendeid elanikelt endiselt
kokku avalike pakendikonteineritega. Pakendite koKatrin Koppel
jäätmete peaspetsialist gumisel kehtivad samad
reeglid, olenemata kogumisviisist. Erinev on vaid see, et
kodudest kogumisel võib kõik pakendimaterjalid
panna samasse konteinerisse või pakendikotti.
Vallavalitsusse tulevad telefonikõned näitavad aga,
et endiselt on segane, mis on pakend ja mis mitte.
Seetõttu toome konkreetsed näited, mida panna
pakendikonteinerisse ja mida mitte.
Küsitud on ka seda, kas pakendid peab enne
konteinerisse panekut ära pesema. Ei pea, pakend
peab olema ainult tühi ja puhas. Pakend loetakse
puhtaks, kui selles ei sisaldu toidujäätmeid ega
muid tootejääke ning see ei määri ära teisi pakendeid, vajadusel loputage pakend lihtsalt üle. Kui
pakendit on aga keeruline puhastada, visake see
pigem segaolmejäätmete konteinerisse.
Võimalusel pressige pakendid ka enne konteinerisse panemist kokku, nii mahub sellesse rohkem
pakendijäätmeid.

AVALIKUS PAKENDIPUNKTIS
OLEVAD KONTEINERID
Sinine papp-pakendi konteiner:
*pappkarbid ja pappkastid (kingakarbid, papist
seebikarbid, kuivainekarbid jmt), paberkotid
(jahukott, ostude pakkimiseks mõeldud paberkott jmt).
Roheline klaaspakendikonteiner:
*klaasist pudelid ja purgid olenemata suurusest, värvist ja kujust (ilma pandimärgita).
Kollane segapakendikonteiner:
*tetrapakendid (piimapakk, jogurtipakk, mahlapakk, veinipakk);
*metallist joogipurgid (ilma pandimärgita),
kaaned ja korgid, konservikarbid;
*plastpudelid (ilma pandimärgita joogipudel,
ketšupipudel, õlipudel, majoneesipudel);
*lihakarp, salatikarp, võitops ja muud plastkarbid;
*šampoonipudelid, vedelseebi pudelid;
*pakendid, mille sisse pannakse poes soe toit;
*kilekotid ja muud kilepakendid;
*mullikile, vahtplast ja selle graanulid, mis pannakse pakendite sisse õrnade asjade kaitsmiseks.
Kodust kogumise teenuse kasutamisel pange
kõik pakendid samasse pakendikotti või -konteinerisse!

Näiteid jäätmetest, mis ei ole pakendid ja mida
ei tohi panna pakendikotti või -konteinerisse:
*ajalehed, kataloogid, reklaamlehed, raamatud;
*toidunõud, papptaldrikud, plastist noad ja
kahvlid;
*foolium, koopiapaber, ehituspaber;
*aknaklaas, peegel, lambipirnid;
*mänguasjad, elektroonikaseadmed, kummist
esemed;
*mähkmed, kõrvatikud, vatipadjad, hügieenisidemed, pehmepaber;
*mööbel, vaibad, WC-potid, grillid, rehvid,
beebivannid, lapsevankrid, aiatoolid;
*riided, voodilinad, muu kodutekstiil, jalanõud;
*ehitusjäätmed (värvitud lauad, keraamilised
plaadid, soojustusmaterjalid jmt);
*oksad, muru, puulehed;
*määrdunud või vettinud pakendid.
Kuressaare linna avalikud pakendipunktid:
Marientali tee ja Mooni tn ristis olev parkla;
Torni tn parkla, siin on ka avalik vanapaberi
konteiner; Kitzbergi parkla; Abaja 12, Ranna poe
kõrval; Roomassaare poe juures; Kihelkonna mnt
Rimi juures; Smuuli 1, Tooma poe juures; Tehnika
5, Kaubaaida juures.
Rohkem infot pakendite eraldi kogumise kohta on toodud veebilehel www.saaremaavald.ee/
prugi-sorteerimine. Ülearune pole veel ka meelde
tuletada, et pakendite eraldi kogumine vähendab
igas majapidamises prügikulusid, sest pakendid
moodustavad üle poole meie jäätmetest ja neid on
võimalik tasuta ära anda. Pakendite tasuta äraandmiseks oma kodu juurest saavad Kuressaare ja
Kudjape elanikud tellida kodust kogumise teenuse
www.tvo.ee/saaremaa või helistades tel 452 5086.

4

Saaremaa Teataja

ARVAMUS
Elu saartel
polegi roosiline?
Eelmise aasta lõpus kinnitasid kõik
kolm Saare maakonna omavalitsust maakonna tervise- ja heaoluprofiili. See dokument annab hea
ülevaate meie inimeste tervisest ja
seda mõjutavatest teguritest.
Mis siis iseloomustab Saare maaRiina Allik
tervisedenduse konda ja selle elanikke? Kõigepealt
– me väheneme ja vananeme. 1.
peaspetsialist
jaanuaril oli maakonnas 33 790
elanikku, aasta tagasi 33 925. Rahvastik väheneb järjepidevalt nii väljarände kui ka
negatiivse iibe tõttu. Laste osakaal elanike arvust
on 14% (Eesti keskmine 16,2%).
21,3% meie elanikest on vanemad kui 65 aastat
(Eestis 18,1%). Elanike vananemine tingib ülalpeetavate arvu kasvu, mis seab suurema koormuse
tööealistele. Statistikaameti prognoosi järgi väheneb Saare maakonna elanike arv aastaks 2040 ligi
kolmandiku võrra. Selle ülipessimistliku prognoosi
järgi peaks meid selleks ajaks olema kõigest 20 000
ringis.
Nii nagu kogu Eestis, on ka Saare maakonnas
oluliselt pikenenud inimeste eluiga. Paraku ei ole
samas tempos kasvanud tervena elatud aastate
arv. Inimesed elavad küll kauem, kuid kogevad elu
jooksul suure tõenäosusega terviseprobleeme, mis
seavad nende igapäevastele tegevustele piiranguid.
2017. aasta andmeil oli meie maakonna meeste
keskmine eluiga 75 ja naistel 83 eluaastat (Eestis
keskmiselt vastavalt 73,2 ja 81,9 eluaastat). Kuigi
meie keskmine eluiga on pikem Eesti keskmisest,
paneb see mõtlema eakate suuremale osakaalule,
nende aktiivsuse suurendamisele ja vajadusele
suunata rohkem raha erinevate sotsiaalteenuste
väljatöötamisele. Aktiivsed eakad on tervemad,
vajavad vähem kõrvalist abi ja suudavad olla toeks
noorematele põlvkondadele.
Saare maakonnas on Eesti keskmisest suurem
haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse.
2016. aasta TAI andmeil oli meil pahaloomuliste
kasvajate esmajuhtumeid 220. Maakonna inimesed osalevad küll aktiivselt skriininguuringutel,
nt rinnavähi sõeluuringutega hõlmatus on 64,4%
ja emakakaelavähi sõeluuringutega 53,4%, mis on
Eesti keskmisega võrreldes pea 10% suurem. Samas
võiks see protsent olla saja lähedal.

Aktiivsed eakad on
tervemad, vajavad vähem
kõrvalist abi ja suudavad
olla toeks noorematele
põlvkondadele.
Emakakaelavähi varajased sümptomid jäävad
naisele endale tihti märkamatuks. Emakakaela
rakkude muutused, mis näitavad vähi võimalikku
teket või varajase vähi olemasolu, on günekoloogilise läbivaatuse käigus lihtsasti avastatavad, mis
võimaldavad ravi korral täielikku tervenemist.
Murekoht on ka meeste alkoholilembus, mis
on 32,4% (meeste arvust). Samal ajal Eestis on see
näitaja 28%. See võib olla ka naiste suurenenud depressiooni põhjus. Meie maakonnas on depressiooni
ning psüühika- ja käitumishäireid diagnoositud
Eesti keskmisest rohkem, seda just naiste hulgas.
Mehed sageli ei tunnista oma vaimse tervise probleeme ega pöördu arstile. Samas enesetappe teevad
mehed kordades rohkem.
Üks alkoholi tarbimist puudutav rekord on veel
Saare maakonna käes – 2018. aasta lõpus Eesti
konjunktuuriinstituudi välja antud „Alkohol, turg,
tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2018“
alusel on 1000 elaniku kohta alkoholi jaemüügikohtasid kõige enam registreeritud just Saaremaal
(3,9), võrdlusena – kõige vähem Tartumaal (1,7).
Ka tubaka tarbimine on Saare maakonnas 4%
kõrgem Eesti keskmisest. Samas seab saareline
elukeskkond meile oluliselt rohkem piiranguid
erinevate teenuste, näiteks arstiabi kättesaamisel
kui mandril elavale eestlasele.
Nii et milline on siis keskmine saarlane? Kahjuks
ei midagi ilusat: ta suitsetab, tarvitab alkoholi,
on laisk ja mugav ega viitsi eriti liikuda, põeb
veresoonkonna- ja südamehaigusi, elab küll mandri-eestlasest kauem, aga paraku haigena.
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Kasutatud riided saab
viia riidekonteinerisse
Kuressaare linna on paigaldatud viis riidekonteinerit, mis on mõeldud
kasutatud tekstiilesemete kogumiseks. Konteinerisse võib panna
puhtaid riideid, kardinaid
ja voodipesu, aga ka jalanõusid, mänguasju,
kotte ja vöösid.

Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Konteineritega kogutud riided
viiakse Humana poolt sorteerimiskeskusesse Tallinnas. Kasutuskõlblikud esemed pannakse
uuesti müüki Humana kauplustes
Eestis ja Lätis või saadetakse Humana partnerorganisatsioonidele
Mosambiigis, Angolas, Malawis ja
Zambias. Esemed, mis uuesti kasutust ei leia, suunatakse ümbertöötlusse. Riidekonteinerite eesmärk on

Erilise kujuga punased konteinerid on mõeldud kasutatud riideesemete kogumiseks.
Foto: KATRIN KOPPEL

seega vähendada kasutatud riiete
sattumist prügilasse või prügipõletustehastesse, kasutades neid selle
asemel maksimaalselt ära.
Punast värvi riidekonteinerid
asuvad Kuressaares Kihelkonna
mnt Rimi parklas, Torni tänava
parklas ametikooli juures, Kitzbergi
tänava parklas, Uue tänava parklas
ning Mooni tänava ja Marientali tee
ristis olevas parklas.
Riidekonteinerisse pandavad
esemed peavad olema puhtad ja
need tuleks konteinerisse panna
koos kotiga. Koti panemiseks
konteineri sisse tuleb see panna
sanga kohal oleva luugi peale ja
siis sang üles lükata. Nii kukuvad
riided konteineri sisemusse ning
on kaitstud vihma ja kõrvaliste
isikute eest. Riidekonteinerisse ei
tohi panna määrdunud riideid,
katkiseid mänguasju ja jalanõusid,
mis tuleks panna oma tavalisse
prügikonteinerisse.
Riidekonteinerisse ei tohi panna
ka raamatuid ja elektroonikaromusid. Raamatud, millele enam lugejat
ei leidu, võib Kuressaares viia Torni
tänava parklas olevasse vanapaberi
konteinerisse. Väiksed elektroonikajäätmed saab viia poodides olevatesse kogumiskastidesse, suuremad elektroonikaromud võetakse
tasuta vastu jäätmejaamas.

Ohtlikud jäätmed
vii tasuta jäätmejaama

Valideeri ka tasuta
bussides oma ühiskaart

Ohtlikud jäätmed vajavad erikäitlust ja seetõttu ei tohi neid panna
tavalisse prügikasti ega visata kanalisatsiooni. Saaremaa valla elanikud
saavad oma ohtlikud jäätmed viia
aastaringselt Kudjape või Maasi
jäätmejaama.
Jäätmejaamades võetakse vastu
kodumajapidamistes tekkinud
ohtlikke jäätmeid piiratud koguses.
Piirkogused kehtivad ühe Saaremaa valda sisse kirjutatud elaniku
kohta. Jäätmejaama viidavad ohtlikud jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt, soovitavalt
koos originaalpakendiga, erinevaid
jäätmeid omavahel kokku panna
pole lubatud.
Teisi ohtlikke jäätmeid võetakse
vastu tasu eest. Ettevõtted ja teiste

Alates 4. veebruarist on sõiduõiguse kinnitamiseks vajalik
valideerimine võimalik kõigis
Saare maakonna maakonna- ja
linnaliinibussides. Olenemata
tasuta ühistranspordist, nõutakse
vastavalt seadusele sõiduõiguse
tõestamist ning ühistranspordi
korraldajatena on meile tähtis
reisijate statistika. Sõiduõigust
on võimalik tõestada paber- või
elektroonilise piletiga. Kuna paberpiletite väljastamisel tekib
prügi ja kulub ressurssi, kutsume
inimesi üles kasutama oma sõitude registreerimiseks valideerimist
(ehk elektroonilist piletit), mille
puhul tekib sõiduõigus ühiskaardile ning seda on lihtne kontrollida ja reisijal ka mugav kasutada.
Elektroonilise pileti valideerimisel kaob ka oht, et kontrollimise käigus keegi teile trahvi teeb.
Paberpiletite puhul on näha, et
pärast kättesaamist lendavad need
põrandale. Või siis ei väljastagi
bussijuhid piletit, kuna teavad,

omavalitsuste elanikud saavad
kõiki ohtlikke jäätmeid ära anda
samuti tasu eest. Jäätmejaama
minnes palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument. Saaremaa valla
elanikud võivad oma jäätmeid viia
mõlemasse jäätmejaama.
Maasi jäätmejaam Mäekülas on
avatud E, K, L 9-17, tel 5326 4525.
Kudjape jäätmejaam Kudjape
alevikus Pähklimetsa tee 13 on
avatud E-R 8-18 ja L 10-15, tel
452 8090.
2019. aastal on kavas läbi viia
ka ohtlike jäätmete kogumisring,
mille käigus kogumisauto tuleb
valla erinevatesse piirkondadesse
kohale. Kogumisringi peatuskohad
ja toimumisaeg selguvad kevadel.
Katrin Koppel

et peavad neid pärast põrandalt
korjama. See käitumine ei ole küll
õige, kuid on arusaadav.
Ühiskaarte saab ristkasutada
kõikidel Eesti avalikel bussiliinidel, kus ühiskaarte registreerimiseks või pileti ostmiseks
kasutatakse. Kui pileti eest on vaja
tasuda, saab kaardile kanda raha.
Kui soovitakse kasutada isikuga
seotud soodustusi, siis tuleb ühiskaart isikustada (pilet.ee).
Ühiskaart maksab 2 eurot ning
seda saab soetada maakonna- ja
linnaliinide bussidest ja R-kioskist. Samuti saavad inimesed
kasutada oma olemasolevaid
ühiskaarte, sest nagu eespool mainitud, on kõik kaardid ristkasutatavad. Seega, kui teil on olemas
Tallinna roheline, GoBusi sinine
või ükskõik millise kujundusega
ühiskaart, võite seda kasutada
oma sõitude registreerimiseks ka
Saare maakonna liinivõrgus.
Karl Tiitson,
valla transpordinõunik

Ühelt elanikult võetakse 2019. aastal tasuta vastu
järgmistes kogustes ohtlikke jäätmeid:
värvid, liimid, lakid
lahustid
ohtlike ainetega saastunud pakendid
vanaõli
õlifiltrid
ohtlikke aineid sisaldavad pesuained
ravimid
nakkusohtlikud jäätmed
kraadiklaasid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed
põllumajanduskemikaalid, väetised
pestitsiidid
happed
leelised

kuni 20 kg
kuni 5 kg
kuni 10 kg
kuni 20 kg
kuni 5 kg
kuni 10 kg
kuni 1 kg
kuni 2 kg
kuni 0,1 kg
kuni 20 kg
kuni 5 kg
kuni 5 kg
kuni 5 kg

Saare maakonna bussides saab valideerida kõiki Eestis kasutusel
olevaid ühiskaarte.
Allikas: www.pilet.ee
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Rajame mälestusmärgi
admiral Bellingshausenile

LUGEJA
KÜSIB

?

Kelle poole pöörduda, kui on vaja tee
lumest lahti lükata?

Lahetaguse mõisast
pärit admiral Bellingshausenile püstitatava
mälestusansambli
ideelahenduse
„Rannikujää“ autor
on Gunnar Vares.

Maailmakuulsa maadeavastaja,
admiral Fabian Gottlieb Bellingshauseni mälestuse väärikas
jäädvustamine tema sünnisaarel
Saaremaal võeti ette 8. augustil
2014. Nimelt siis allkirjastati Kuressaare linnuses kavatsuste protokoll väljapaistva meresõitja ja Vene
Geograafiaseltsi asutajaliikme F.
G. Bellingshauseni mälestusmärgi
püstitamiseks Kuressaares. Ajaloolisel dokumendil on linnapea
Hannes Hanso, MTÜ Saaremaa
Merekultuuri Seltsi juhatuse esimehe Rein Sepa, MTÜ Merelaevanduse Veteranide Klubi poolt
Aleksandr Karaulovi ja MTÜ
Goverla poolt Leonid Kušnarjovi
allkirjad.
Fabian Gottlieb Benjamin von
Bellingshausen sündis Lahetaguse
mõisas Saaremaal 20. septembril
1778. aastal. Juba 10-aastasena
saadeti ta Kroonlinna mereväe

kadetikorpusesse ja kogu tema
edasine elu oli seotud meresõiduga
ning erinevate laevastike juhtimisega. Teenides laevastikus, tõusis
ta mitšmanist admiraliks. Ligi
kolmandiku oma meremehetööst
tegi admiral Eestis, peamiselt Revalis/Tallinnas.
Andeka meremehe suurimaks
saavutuseks loetakse tema juhtimisel toimunud laevade Vostok
ja Mirnõi ümbermaailmareisi aastatel 1819–1821. Selle põhjalikult
ette valmistatud ekspeditsiooniga
jõuti Antarktise mandri lähistele,
nähti mandrijää serva mitu korda
ja nii saigi esimese oma silmaga
Antarktise mandrit näinud inimese au endale Saaremaalt pärit
Bellingshausen. Püsiva mandrijää
esmamärkamine fikseeriti 27. jaanuaril 1820. aastal.
1830. aastatel, olles juba tõusnud
admirali auastmeni, teenis ta riiki

Tallinnas, olles ühe sõjalaevade
koondise komandör. Saaremaalt
pärit admiral on maetud Kroonlinna ja seal on ka temast mälestusskulptuur.
Kavatsuste protokolli järgselt
kuulutati 2014. aasta sügisel välja
üleriigiline konkurss mälestusmärgile ideelahenduse leidmiseks.
Kokku laekus kuus tööd erineva
lahendusega maailmakuulsa
meresõitja ja viimase maadeavastamise sündmuse tähistamiseks.
Konkursikomisjon hindas kõige väärilisemaks ideelahenduse
„Rannikujää“, mille looja on Saaremaalt pärit Gunnar Vares.
Mälestusmärgi, õigemini mälestusansambli püstitamise kulutuste
esialgseks hinnaks on 110 000
eurot. Hind on suhteliselt kõrge,
kuid võttes arvesse selle mehe
suuravastuse – terve maailmajao
avastamist ja mälestusmärgi täht-

sust ka tulevastele põlvedele, ei ole
see summa nii ulmeline. Ehitussumma kokkusaamisel loodame
kõigi Eestis tegutsevate firmade
ja ettevõtete ning eraisikute abile.
Toetamist loodame kõigilt, kellele
on tähtis Saaremaalt pärit meresõitjate ja nende poolt tehtud
avastuste väärikas jäädvustamine
tulevastele põlvedele.
Mälestusansambel on kavas
avada 2020. aasta suvel, et ühtlasi
tähistada 200. aasta möödumist
maakera viimase mandri, Antarktise, avastamisest.
Valgest ja mustast marmorist
mälestusansambli rajamise toetuseks on avatud Saaremaa merekultuuri seltsi poolt eriarve SEB-pangas: EE361010220274860228.
Ootame lahkeid toetajaid!
Rein Sepp,
Saaremaa merekultuuri
seltsi esimees

Riigikogu valimisteks on
vallas 18 valimisjaoskonda
Riigikogu valimistel 2019. aastal toimub maakonnakeskuses
hääletamine 21.02.2019 kuni
24.02.2019 kell 12–20. Saare maakonnas korraldab maakonnakeskuses hääletamist valimisjaoskond
nr 1, mis asub Kuressaares Tallinna tn 6 (raamatukogu-konverentsikeskus).
Kõik valimisjaoskonnad on
avatud eelhääletuse ajal 25.02.2019
kuni 27.02.2019 kell 12–20 ja
valimispäeval 03.03.2019 kell
9–20. Elektrooniline hääletamine
toimub 21.02.2019 kell 9 kuni
27.02.2019 kell 18.
Väljaspool elukohta saab hääletada eelhääletuse ajal:
• valimisjaoskonnas nr 1 (Tallinna tn 6, Kuressaare linn (raamatukogu-konverentsikeskus));
• valimisjaoskonnas nr 2 (Tallinna tn 88, Kudjape alevik (Auriga
keskus)).
Valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses korraldavad
hääletamist eelhääletuse ajal
valimisjaoskonnad nr 1 (raama-

tukogu-konverentsi keskus), nr
2 (Auriga), nr 4 (Kihelkonna),
nr 10 (Leisi) ja nr 15 (Kärla).
Asukohas hääletamiseks tuleb
jaoskonnakomisjonile esitada
kirjalik taotlus hiljemalt 27.
veebruaril kl 14.
Kodus saab hääletada valimispäeval, 3. märtsil. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele
või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus
hiljemalt 3. märtsil kl 14. Taotluse
võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada valimispäeval kl
9–14 ka telefoni teel.
Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Saaremaa
valla täpsusega, saavad hääletada
valimisjaoskonnas nr 1 (Tallinna
tn 6, Kuressaare linn (raamatukogu-konverentsikeskus)).
Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha ja kontaktid
leiate valijakaardilt. Valijad, kes ei
ole saanud hiljemalt 16.02.2019
valijakaarti või kelle andmetes on
valijakaardil vigu, saavad pöörduda avaldusega vallasekretär

Liis Juuliku poole (liis.juulik@
saaremaavald.ee, tel 452 5000).

Valimisjaoskondade
asukohad:
nr 1 Tallinna tn 6, Kuressaare
linn (raamatukogu-konverentsikeskus);
nr 2 Tallinna tn 88, Kudjape
alevik (Auriga keskus);
nr 3 Hariduse tn 13, Kuressaare
linn (Saaremaa ühisgümnaasium);
nr 4 Lümanda mnt 1, Kihelkonna alevik (Kihelkonna rahvamaja);
nr 5 Vallamaja, Lümanda küla
(Lümanda vana vallamaja);
nr 6 Alevi tn 9, Mustjala küla
(Mustjala rahvamaja);
nr 7 Vallamaja, Laimjala küla
(Laimjala teenuskeskus);
nr 8 25.02.2019, 27.02.2019
ja 03.03.2019 Kuivastu mnt 33,
Orissaare alevik (Orissaare teenuskeskus), 26.02.2019 Tagavere
küla (Tagavere seltsimaja);
nr 9 Rahvamaja, Tornimäe küla
(Tornimäe rahvamaja);

nr 10 25.02.2019, 27.02.2019
ja 03.03.2019 Kooli tn 12, Leisi alevik (Leisi teenuskeskus),
26.02.2019 Pärsama küla (Pärsama kultuurimaja);
nr 11 25.02.2019 ja 03.03.2019
Soo tn 4, Aste alevik (Aste klubi),
26.02.2019 Kooli, Liivanõmme küla (Kaarma koolihoone),
27.02.2019 Külakeskuse, Eikla
küla (Eikla klubi);
nr 12 Sõrve mnt 53, Nasva
alevik (Nasva klubi);
nr 13 Sõrve mnt 5, Salme alevik
(Salme rahvamaja);
nr 14 Koolimaja, Iide küla
(Torgu teenuskeskus);
nr 15 Pargi tn 1, Kärla alevik
(Kärla teenuskeskus);
nr 16 Vallamaja, Pihtla küla
(Pihtla teenuskeskus);
nr 17 Lasteaia, Kõljala küla
(Kõljala seltsimaja);
nr 18 25.02.2019, 27.02.2019
ja 03.03.2019 Posti tn 15, Valjala
alevik (Valjala teenuskeskus),
26.02.2019 Sakla küla (Sakla
seltsimaja).
Liis Juulik,
vallasekretär

Linnas saab pöörduda Kuressaare Linnamajanduse
(tel 5340 0994), maapiirkonnas aga teenuskeskuste
poole: Kihelkonnal tel 5389
2435, Laimjalas 503 8029,
Leisis 522 7431, Mustjalas Mikk Tuisk
5322 9703, Orissaares 5621 majandus- ja haldus7728, Pihtlas 506 6193, Pöi- osakonna juhataja
del 509 6104, Salmel 511
6418, Torgus 5340 9472,
Valjalas 521 6672, Kaarma piirkonnas 515 4715,
Kärla piirkonnas 5850 4920, Lümanda piirkonnas
504 8513.
Kõik need kontaktid on olemas ka valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/majandus-haldus.
Kui tegemist on riigimaanteega, saab helistada
tel 1510 või kirjutada: info@mnt.ee. Saaremaal
hooldab riigimaanteid AS Eesti Teed.
Lumelükkamisega tuleb alustada hiljemalt ühe
tunni möödudes pärast lumesaju või tuisu lõppu
(ka öösel), nii et teed oleksid lumest puhastatud
10 tunni jooksul pärast saju või tuisu lõppemist.
Lumetõrjetöödel tuleb võtta aluseks maanteeameti 1. seisunditaseme nõuded (kohev lumi 10
cm, sulalumi 5 cm). Lumest tuleb hoida puhtad
ka ristmikud, ühissõidukipeatuste laiendused,
samuti avalike prügikonteinerite esised alad ja
tuletõrje veevõtukohtade juurdepääsud. Teed tuleb puhastada vähemalt teekatte laiuselt, selliselt,
et tee oleks sõiduautoga läbitav ja tagatud oleks
mõlemasuunaline ohutu liiklemine.
Linnatänavatel sõltub lumelükkamine sellest,
kas tegemist on põhi-, jaotus- või kõrvaltänavaga. Reageerimisaeg olenevalt teest on kaks
kuni 12 tundi ja lubatud koheva lume paksuseks
3–8 cm.
Tegelikult ei oodata kellaaja ega lume piirnormi paksuse saabumist, vaid lund hakatakse lükkama siis, kui on juba, mida lükata. Näiteks kui
maas on 5 cm lund, mida võiks paksuse poolest
juba lükkama hakata, kuid prognoosid näitavad,
et sadu kestab veel kaks tundi, oodatakse saju
lõpp ära ning minnakse siis lund lükkama.
Kui aga maas on 5 cm lund ja prognoos näitab,
et sadu kestab veel järgmised 5 h, mille tulemusel
oleks maha sadanud lume hulk juba väga suur, siis
minnakse kohe välja. Samuti on lumel ja lumel
vahe. Pehme ja kohev lumi on oluliselt kergem
liiklusele kui märg lumi.
Linnas on väga raske päevasel ajal toimetada,
kuna liiklus on tihe. Seepärast tehakse päeval ära
hädapärasemad tööd, põhitöö ja n-ö viimistlus
öösel. Mis muidugi ei tähenda, kui päeval paksu
lund tuleb, et siis lund ei lükataks või soola ei
puistataks. Tehakse ikka, kuid põhiline töö, kaasa
arvatud suurem lumevedu, käib öösel, kui pole
segavat liiklust.
Kindlasti paneks liiklejatele südamele – kui
näete vilkuritega hooldemasinat toimetamas,
andke talle ruumi oma tööd teha.

Mida on tehtud, et Kuressaare
kesklinnas turvalisem oleks?
Juba aastaid on regulaarselt
kohtunud vallavalitsuse, politsei ja baaride esindajad
ning seda ka detsembris ja
jaanuaris. Kohtumiste eesmärgiks on olnud erinevatele
probleemidele väga konkKarel Koovisk reetsete lahenduste leidmine.
järelevalveteenistuse Valla poolt oleme täiendavalt
juhataja
lisanud kesklinna valgustust
ning lähiajal lisandub kesklinna kuude erinevasse kohta 16 valvekaamerat,
mis aitavad turvatunnet veelgi tõsta.
Lisaks on politsei hoidnud kesklinna piirkonnas nädalavahetustel suuremal hulgal patrulle ja
seda jätkatakse. Ettevõtjad on lubanud veel enam
kontrollida, et inimesed ei saaks alkohoolsete
jookidega baaridest väljuda ja hoida veelgi sagedamini oma turvameeskondadega silma peal ka
sellel, mis toimub baaride ees tänaval.
Vallaelanik, ootame sinu küsimusi e-posti
aadressil merike.pitk@saaremaavald.ee või
telefonil 452 5022.
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50 aastat Lümanda
lasteaia lugu
Lümanda Karu-Kati lasteaed tähistas oma esimest juubelit laupäeval,
2. veebruaril. 30. jaanuaril 1969.
aastal avas lasteaed oma esimestele
kasvandikele uksed. Tolleaegne Lümanda sovhoos nägi vajadust majandi töötajate peredele lastehoidu
korraldada. Lasteaias oli kaks
rühma, sõimerühm ja aiarühm,
ning juba esimesel aastal muututi
ööpäevaseks lasteaiaks, kuhu lapsed toodi esmaspäeva hommikul
ja koju saadi alles reede õhtul.
Sõimerühmas lõpetati ööpäevane
hoid 1979. aastal ja aiarühmas
1981. aastal.
Aastate jooksul on lasteaia lõpetanud 457 last ja töötanud veidi üle
kahesaja töötaja, sh juhte on seni
olnud kümme. Lasterikkaim aeg
oli 1987. aasta 69 lapsega ja kõige
vähem lapsi, 29, oli 1999. aastal.
Lasteaias on olnud nii kaks ja kolm
rühma kui ka üks rühm. Viimasel
paarikümnel aastal on laste arv
olnud küllaltki stabiilne, jäädes 30
ja 40 vahele. Praegu käib lasteaias
34 last ja peaaegu kõik elavad
Lümanda piirkonnas. Lasteaed on
kandnud mitut nime, olles algselt
Lümanda sovhoosi lastepäevakodu, seejärel Lümanda lasteaed ja
nüüd juba kümme aastat Lümanda
Karu-Kati lasteaed. Lasteaed asub
väga erilisel ja rikka looduskeskkonnaga maa-alal, millele annavad
kinnitust suured põlispuud ja väga
rikkalik taimestik, mis on laste
loodusõppeks nagu loodud.

Lasteaia juubelipeol esinevad Linda Maastik, Miina-Eliise Koppel, Reiko Ratas, Robi Pokk ja Elsa Põld.
Kaasa aitavad õpetajad Triin Hendrikson ja Merle Õunap.
Foto: SANDRA MÕTTUS

Lasteaia juubelit hakkasime tähistama juba sügisel, mil algas „Tagasi lasteaias“ projekt, kus endised
vilistlased tulevad lastega tegelema
ja oma praegust tööd tutvustama
või lähevad lapsed neile külla.
Neljandat aastat oleme sünnipäevaks välja andnud ajalehte Karu-Kati Meepott, kus on avaldatud
lasteaia lood. Sel aastal pöörasime
rõhku lasteaia vilistlaste ja endiste

Ootame ideid laulu- ja tantsupeo
rongkäigu kujunduskonkursile
2019. aasta kannab tähist „Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta“ ning selle tippsündmuseks
on Tallinna lauluväljakul ja Kalevi
staadionil 4.–7. juulil toimuv XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu
arm“ ning sellele eelnev üle-eestiline tuletulemine.
Tänavu saab tuletulemise traditsioon juba 50-aastaseks. Seekordsel
juubelilaulu- ja tantsupeol on
tuletulemisel tule hoidjad ja edasikandjad taas maakonnad, nii nagu
ka 1969. aastal.
Saarlased on valmistanud ette
tuleteekonna, kus laulupeotuli
liigub nii maal kui ka merel läbi
kihelkondade, mille piiril antakse
tuli pidulikult edasi. Laulupeotuli
saab teekonnal mitmeid kordi anda
uue alguse teistele tuledele, kui igas
kihelkonnas süüdatakse samast
tulest küünlad selle kandi laulu- ja

tantsupeo arengule kaasa aidanud
inimeste haudadel. Teekonnal on
ka neli suuremat pidu, mis toimuvad Muhus, Kärlal, Kuressaares ja
Triigis.
Suurele peole minekuks korraldas vallavalitsus laulupeo rongkäigu kujunduskonkursi. Konkursi
tingimused leiab https://www.
saaremaavald.ee/sport-ja-kultuur .
Osalema on kutsutud nii eraisikud
kui ka organisatsioonid.
Korraldame laulupeoaasta tähistamiseks ka fotonäituse eesmärgiga
anda läbilõige 150-aastasest lauluja tantsutraditsioonist Saaremaal.
Siinkohal üleskutse kõigile, kel
on alles vanu fotosid, palun võtke
kultuuri- ja spordiosakonnaga
ühendust ajaloo jäädvustamiseks.
Anneli Teppo-Toost,
kultuuritööspetsialist

töötajate mälestustele-meenutustele. Mõnda aega on üleval fotonäitus
„50 aastat meie lasteaia lugu“. Lasteaiale kinkisime sünnipäevaks trükise „Karu-Kati õueraamat“, kuhu
kogusime oma viimaste aastate
õuemängud ja -tegemised. Väga
erilise kingituse, lasteaia lipu, tegi
lasteaiale MTÜ Karu-Kati Õpituba.
Lümanda piirkonna kogukond
on eriline, hooliv ja toetav. Väga

paljud lapsevanemad on panustanud lasteaia heasse käekäiku, igal
aastal aidatakse talgutööga ümbrust kenamaks muuta. Suur rõõm
on tänada kõiki, kes on lasteaeda
pannud oma südant ja hoolt. Suur
aitäh kõikidele, kes meie lasteaeda
sünnipäeval meeles pidasid!
Elle Viira,
Lümanda Karu-Kati
lasteaia direktor

Tornimäel jagati tunnustusi
23. jaanuaril toimus Tornimäe
rahvamajas Eesti Rahvamajade
Ühingu (ERMÜ) tunnustamisüritus „Kaheksakand 2018“, kus
pärjati tublimatest tublimaid kultuuritöötegijaid üle Eesti.
Üritus sai teoks tänu Saaremaa
kultuuritöötajatele, Saaremaa
Rahvakultuuri Seltsile ja ERMÜ
esinduskogule.
Kaheksakand 2018 laureaat oli
Põlva lõõtspilliseltsi juhatuse esimees, pillimängija ja pillimeister
Heino Tartes. 2017. aastal pälvis
kaheksakanna tiitli Taritu rahvamaja juhataja Aili Salong ja 2016.
aastal Saaremaa rahvakultuurispetsialist Krista Lember.
Noore tegija 2018 auhinna
pälvis Mustvee kultuurikeskuse
rahvakultuurispetsialist Diana
Siirak. Aasta tegijaks tunnistati
Võhma vabaajakeskuse juhataja
Sirje Fedjuk, aasta teoks aga Vil-

jandimaa öötantsupidu.
Aasta koostööpartneri tiitli
pälvis tänavu ka raadio Kadi
vastutav toimetaja Tõnis Kipper
– pikaaegse sujuva koostöö eest
Hiiu-, Lääne-, Ruhnu, Muhu ja
Saaremaa kultuurirahvaga.
Aasta tegija auhinnale oli nomineeritud ka Kärla kultuurijuht
Virge Varilepp – pikaajalise ja
järjepideva rahvatantsualase tegevuse eest Saare maakonnas.
Kaheksakand 2018 nominent
oli ka Salme rahvamaja juhataja
Maire Sillavee – pikaaegse pühendunud ja tulemusliku töö eest
paikkonna kultuuri ja teatrielu
eestvedamisel, viikingikultuuri
populariseerimisel ning märkimisväärse panuse eest maakondlikesse ühisüritustesse ja
harrastusteatrite tegevusse Saare
maakonnas.
Anneli Teppo-Toost

Saaremaa vallas tulijaid rohkem kui lahkujaid
VALD ARVUDES
Seoses uue rahvastikuregistri seaduse jõustumisega 2. jaanuaril 2019
kadusid elukoha andmed registris
neil isikutel, kelle elukoht oli määratud vaid omavalitsuse täpsusega.
Saaremaa vald jäi sel põhjusel ühe
hetkega ilma 230 elanikust.

Jaanuaris sündis Saaremaa valda
juurde 36 last (võrdluseks: 2018. a
sündis valda ühes kuus keskmiselt
26 last), kuu jooksul suri 47 valla
elanikku (2018. a kuu keskmine
36).
Negatiivse loomuliku iibe (-11)
tasakaalustas positiivne rändesaldo (+11): valda asus elama 53 uut
elanikku, lahkujaid oli 42.
13 endist Saaremaa valla elanikku 230-st, kes jaanuari algul oma

elukoha andmed registris kaotasid,
taastasid jaanuarikuu jooksul valla
elaniku staatuse, esitades vallale
täpse elukoha andmed registrisse
kandmiseks.
Elukoha andmed registris kustutati viiel valla elanikul elukoha
aadressijärgse ruumi omaniku
õigustatud nõudmisel.
Selgituseks: neil juhtudel, erinevalt eelmistest aastatest, kui isikutel
kustutati registrist täpne aadress,

kuid omavalitsuse täpsusega aadress säilis, kustutatakse registrist
kõik aadressandmed, mis tähendab ka väljaarvamist Eesti elanike
hulgast.
Seega suurenes Saaremaa valla
registrijärgne elanike arv jaanuaris
8 inimese võrra. 1.02.2019 seisuga
on valla elanike arv 31 462.
Avo Levisto,
vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialist

7. veebruar 2019

SAAME
TUTTAVAKS
Sotsiaaltranspordi
projektijuht
Aare Voksepp
Aare Voksepp on põline saarlane, sündinud ja koolis käinud
Saaremaal. Pärast Saaremaa
ühisgümnaasiumi lõpetamist
läks ta õppima toonasesse Tallinna polütehnilisse instituuti
(praegune tehnikaülikool),
kus valis oma erialaks autod
ja automajandid, autovedude
korraldamise suunitlusega.
Pärast kõrgkooli lõpetamist naasis Aare kodusaarele ja asus tööle Saaremaa autobaasis. Hiljem
on ta pikemalt töötanud kindlustusvaldkonnas.
21. jaanuarist vallavalitsuses töötava Aare põhiülesandeks on sotsiaaltranspordi süsteemi väljatöötamine ja korraldamine, rakendades projekti
„Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite
testimine“ tööjuhiseid.
Projektijuhi igapäevane töö on alguses sotsiaaltranspordi hanke materjalide välja töötamine
ja erinevate osapoolte kaasamine ning hiljem, kui
vedu juba toimub, aruandluse koostamine ja süsteemi parendamine ning klientidega suhtlemine.
Projektijuhi töö on tähtajaline, kestes 2021.
aasta 31. maini.
Kuressaares elav Aare tegeleb vabal ajal tervisespordiga, ujudes, suusatades ja sõites jalgrattaga,
samuti meeldib talle looduses viibida ja kalal käia.
„Sügistalvisel ajal käin koos abikaasaga kord
nädalas seltskonnatantsus,“ ütles Aare.

Vallavalitsuse
arhitekt Sander Kask
Sander on üles kasvanud Sõrve
tipus Sääre majaka kõrval ja
õppinud kunagises Torgu põhikoolis, Saaremaa ühisgümnaasiumis ning Eesti kunstiakadeemias arhitektuuri ja
linnaplaneerimise erialal.
Ta ütles, et on arhitektina
töötanud aktiivselt alates aastast 1999, kui teda nimetati Harjumaal Jõelähtme
valla vallaarhitektiks. „Sealt alates olen olnud
rakenduses erinevates ettevõtetes kuni omaenda
projekteerimisbürooni,“ lisas Sander.
Peamiselt on ta projekteerinud ja planeerinud
objekte Tallinna lähiümbruse valdades.
„Umbes kolm aastat tagasi otsustasin teha
midagi täiesti erinevat ja sõitsin mõnda aega
raskeveokijuhina Norra ja Rootsi vahet,“ rääkis
Sander. Viimane aasta enne vallavalitsusse ametisse asumist töötas ta aga pärast ligemale 25 aastat
mandril elamist taas Saaremaal, Arens Ehitustööd
OÜ-s objektijuhina.
Vallavalitsuse arhitektina väljastab ta projekteerimistingimusi ja kooskõlastab ehitusprojektide
arhitektuurseid lahendusi.
Oma hobide kohta ütleb Sander, et kahjuks jäid
need enamasti kõik mandrile maha. „Aga elu jooksul olen ma tegelenud rohkemal ja vähemal määral
rahvatantsu, kiirendusspordi, airsoft’i, lauataguste
ja päriselu rollimängude, ajaloo taaskehastamise,
ajaloolise relvastatud võitluse ning traditsioonilise
puutöö harrastamisega.“
Sander töötab Saaremaa vallavalitsuses arhitektina 7. jaanuarist.
Saaremaa Teataja

Liikudes tervemaks V-VI etapp:

16. VEEBRUARIL kl. 12.00

PÄEV DISCGOLFIGA
Musumänniku discgolfi rajal
24. VEEBRUARIL kl. 12.00 -14.00

KURESSAARE TERVISEPARGI PÄEV
Kuressaare tervisepargis
www.saaremaaspordikool.ee
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste raamatukogu
7. veebruaril kl 13.20 kohtumine ränduri, giidi ning reisikirjaniku
Marko Kalduriga.
Aste klubi
7. veebruaril kl 18 kohtumine
ränduri, giidi ning reisikirjaniku Marko
Kalduriga.
Eikla klubi
Esmaspäeviti kl 17–19 lastering, juhendaja Marina Saukonen.
Kolmapäeviti kl 14–16 käsitööring.
Keraamikaring etteteatamisega, osalustasu 5 eurot, juhendaja Viia Rohtla.

KIHELKONNA
Kihelkonna raamatukogu
8. veebruaril kl 12 kohtumine
ränduri, giidi ja reisikirjaniku Marko
Kalduriga.
Kihelkonna rahvamaja
15. veebruaril sõbrapäeva kinoja mänguõhtu noortele ning täiskasvanutele.
Kl 18 kino „Klassikokkutulek 3:
ristiisad“.
Kl 19.30 lauamänguõhtu.
24. veebruaril vabariigi aas-

tapäev Kihelkonnal
Kl 10.30 pärja asetamine Vabadussõja ausambale kalmistul.
Kl 11 muusikaline palvus kirikus.
Kl 12 pidulik kontsert-aktus
rahvamajas. Pärast kontserti tordisöömine ja seejärel on kõigil huvilistel
võimalus tasuta vaadata uut eesti filmi „Johannes Pääsukese tõeline elu“.

LEISI
Pärsama kultuurimaja
13. veebruaril kl 18.30–19.30
kolmapäevane mälumäng peredele.
Igas võistkonnas vähemalt kolm
liiget.
14. veebruaril kl 11–14 väärikate kohvihommik. Külas Ülle ja Enos
Rand, Annes Meister, Kairit Lindmäe.
Jutud-lood sõbralt sõbrale. Anna
enda tulekust teada 11. veebruariks
Ainale, tel. 457 3633, 5397 7524.
16. veebruaril kl 13–15 lustiline
laupäev. Kogupereüritus – mängud,
tantsud, võistlused, meisterdamised
ja palju muud põnevat.
23. veebruaril kl 17–22 Eesti
Vabariik 101. Kavas pidupäevakõned, kontsert oma kandi inimestelt,
Karja kihelkonna aasta tegu 2018
väljakuulutamine, pidupäevatort,

TEATED
Ootame nominente:
Kaarma kandi tegu 2018, Kaarma kandi
inimene 2018 ja Kaarma kandi küla 2018.
Nominente saab esitada koos põhjendusega 17. veebruarini e-mailile laanesaareleht@gmail.com.
Laureaadid kuulutatakse välja 24. veebruaril kl 14 toimuval tänuüritusel Aste
klubis.
Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa
vallas Ariste külas Rehepõllu kinnisasja
(71401:001:0464) kasutamiseks andmi-

tantsuks ansambel Kruiis.

LÜMANDA
Lümanda raamatukogu
8. veebruaril kl 10 kohtumine
ränduri, giidi ning reisikirjaniku Marko
Kalduriga.

MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
7. veebruaril kl 19 Saaremaa
teater „Naised meeste maailmas“,
pilet 5 eurot.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
10. veebruaril kl 13 „Lõbus
lõõtsakontsert“, pääse 3 ja 5 eurot.
12. veebruaril kl 19 kino „Klassikokkutulek 3“.
13. veebruaril kl 19 kino „Klassikokkutulek 3“.
14. veebruaril kell 12–21 Orissaare kultuurimaja 60. sünnipäev
„Sõpradelt sõpradele“.
16. veebruaril kl 19 Kalle Sepp ja
Mikk Tammepõld kontserdiga „Unes
või ilmsi“.
19. veebruaril kl 17.30 valimiskohvik. Külas Silvi Teesalu, Heiki
Hanso, Madis Kallas ja Kairit Lindmäe.

seks. Kasutusala pindala on 1,5163 ha, maa
sihtotstarve maatulundusmaa, alghind 126
eurot, tagatisraha 32 eurot. Pakkumiste
esitamise tähtaeg on 19.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
AS Kuressaare Soojus osutab lisaks Kuressaare linnale alates 01.01.2019 tänavavalgustuse hooldamise teenust endise
Lääne-Saare valla territoorimil ning Salme
ja Läätsa külades. Tänavavalgustuse riketest
teatada telefonile 453 3340 (automaatvastaja 24h).
Salme piirkonna tegija 2018”
Tunnustame inimest, ettevõtet, ühendust,
kes on 2018. aastal midagi väga olulist Salme
kandi jaoks ära teinud!

SAAREMAA VALLAVALITSUS

21. veebruaril kl 18 EV 101
kontsert-aktus – laulab Horele, mängib Orissaare Brass. Külalised Eesti Kontserdist Kärt Tomingas (vokaal), Külli-Katre Esken (klahvpillid), Raimond Mägi
(bass), Elvis Jakobson (löökpillid).
26. veebruaril kl 10 doonoripäev.
26. veebruaril kl 14 laste animafilm „Väike draakon Kokosaurus“.
26. veebruaril kl 19 kinoõhtu
„Tõde ja õigus“.
27. veebruaril kl 14 kino lastele „Papa Molli šokolaadivabrik“.
27. veebruaril kl 19 kinoõhtu „Tõde
ja õigus“.
28. veebruaril kl 14 kino lastele
„Maadeavastaja Pulkson“.
9. märtsil kl 14 Alle-Saija teatristuudio „...ja õunapuud õitsevad“
– ühe Võrumaa pere lugu.
11. märtsil kl 10.30 teater Reky
lastele „Buratiino“.
13. märtsil kl 11.30 Altai palsami müük.

TORGU
Torgu kogukonnamaja Iidel
18. veebruaril kl 13 kohtumine
Saaremaalt riigikokku kandideerijatega.

Memento ühendus tähistab juubeleid
Saaremaa vallavalitsus ja Saare maakonna

SAAREMAA VALLAVALITSUS
SAAREMAA HALDUSE JUHATAJA

Omalt poolt pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;
• erialast täiendkoolitust.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult
15. veebruariks 2019 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee
või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819
Kuressaare, märgusõna „Lastekaitsespetsialist“.
Lisainformatsioon: Monika Sarapuu,
monika.sarapuu@saaremaavald.ee, tel 452 5050.

Kuressaare spordikeskus
7. veebruaril kl 10 koolinoorte

VÕTAME TALVEST VIIMAST!
Talvine noortelaager toimub taas Kaarma
laagrikeskuses ja kestab 25.–28.veebruarini. Talvelaager ootab osalema ja lustima kõiki
12+ vanuses noori. Osalustasu 48 eurot.
Osalemiseks saata noore nimi, vanus ja lapsevanema kontakt merle.simmer@saare.ee.

LASTEKAITSESPETSIALISTI

Kandidaadilt eeldame:
• head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
• kõrgharidust ja erialast ettevalmistust;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• dokumentide koostamise oskust;
• oskust kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid;
• oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;
• soovituslikult varasemat erialast töökogemust;
• B-kategooria juhilubade omamist.

KURESSAARE

Saaremaa piirkondade 27. mängud saavad alguse Karujärvel 23. veebruaril kl 11
SUUSATAMISEGA.

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on lastekaitsealase
töö koordineerimine Saaremaa vallas Ida-Saaremaa
piirkonnas, samuti selles valdkonnas abivajajate
nõustamine, taotluste menetlemine, sotsiaalteenuste
osutamine jm sisuline tegevus.

Salme kultuurimaja
13. veebruaril koguneb Salme
keskpäevaklubi, info Valve Reedelt
tel 5622 5577.
22. veebruaril kl 20 stiiliõhtu
„EW101“. Tantsuks Henry Tali ja
Madis Ligi, õhtut juhib Urmas Mägi.
Anseküla Teelistemaja buffet pakub
kooki ja jooki. Kinotoas film „Noored
kotkad“. Vali kostüüm läbi 101 aasta,
moestiilsematele auhinnad! Pääse
6 eurot sulle ja temakesele 10+1
eurot, info tel 511 2757.
24. veebruaril kl 12 vabariigi
aastapäeva pidulik kontsert-aktus,
noorkotkaste lipuvalve, vallavanema
tervitus, Salme kandi tegija 2018
väljakuulutamine, Taritu Tubateatri
etendus H. Raudsepp „Pöörase aru
õnnistus”, kohvilaud.
9. märtsil kl 19 Alle-Saija teatritrupi etendus „...ja õunapuud õitsevad“.
Salme kirikumaja
24. veebruaril kl 11 vabariigi
aastapäevale pühendatud teenistus.

Saatke oma arvamus: rita.magi@saaremaavald.ee, andrus.raun@gmail.com või
telefonil 452 0350 Rita Mägi

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse
ametikohale.

SALME

teenistuskohale.
Teenistuskoha eesmärk:
Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus
töö juhtimine ja korraldamine.
Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust, kasuks tuleb eelnev töökogemus
teenistuskoha töövaldkonnas;
• eesti keele oskust kõrgtasemel;
• suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
• oskust käsitada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme,
andmekogusid ja andmebaase;
• asjaajamiskorra tundmist, oskust koostada ja vormistada
dokumente ning oma töövaldkonna üksikakte;
• oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada.
Kandidaadil esitada:
• CV;
• motivatsioonikiri ja palgasoov;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
• Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

maakonna MV võrkpallis, 4.–6. kl.
7. veebruaril kl 19 Credit24
meistriliiga võrkpallis 2019, Saaremaa VK vs. BigBank Tartu.
9. veebruaril kl 10 maakonna MV
meeste minijalgpallis 2019.
9. veebruaril maakonna MV
korvpallis,
kl 13 Orissaare Träx vs. BC Käsa;
kl 14.45 Tesman vs. Estlant.
10. veebruaril kl 10 maakonna
MV kiirmales, 6. osavõistlus.
11. veebruaril kl 19.15 seeniorid 50+ maakonna MV korvpallis,
SO3K vs. Tesman.
12. veebruaril kl 19.15 Seeniorid 40+ maakonna MV korvpallis,
SO3K vs. Pihtla.
15. veebruaril kl 10 koolinoorte
maakonna MV võrkpallis 7.–9. kl.
Musumänniku ketasgolfirada
16. veebruaril kl 12 „Liikudes
tervemaks – päev discgolfiga“.
Kuressaare tervisepark
24. veebruaril kl 12–14 Kuressaare tervisespordipäev.
Ootame teie infot piirkondades
toimuvate ürituste ja sündmuste
kohta järgmisesse vallalehte hiljemalt
15. veebruariks. Leht ilmub 21.
veebruaril!

Memento ühendus korraldavad 25. märtsil
2019 märtsiküüditamise 70. ja Memento
ühenduse 30. aastapäeva tähistamise puhul
vastuvõtu.
Kogume eelnevalt infot Saare maakonna
represseeritute (kõigi, kes omavad represseeritu tunnistust) andmete kohta. Selleks
palume edastada oma kontaktid (nimi, aadress, telefon). Info on vajalik, et edastada
personaalsed kutsed ja teada saada osavõtjate arvu ürituse planeerimiseks.
Anna endast teada aadressil vald@saaremaavald.ee või telefonil 452 5000 hiljemalt
1.märtsiks.

Rein Väli,
Saare maakonna Memento
ühenduse esimees

SAAREMAA VALLAVALITSUS
Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse

SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI
ametikohale.

Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistuskoha eesmärk on
sotsiaal- ja võlanõustamine Saaremaa vallas.
Nõuded kandidaadile:
• Juriidiline või sotsiaaltööalane kõrgharidus ja lisaks peab
vastama ühele järgmistest ettevalmistusnõuetest:
- kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
- läbitud võlanõustaja täienduskoolitus;
• hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel;
• asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide
vorminõuete tundmine, oskus koostada dokumente
ning oma töövaldkonna üksikakte;
• kasuks tuleb B-kategooria juhilubade omamine.
Omalt poolt pakume:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;
• erialast täiendkoolitust.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada märgusõna all „Saaremaa
Halduse juhataja konkurss“ hiljemalt 18.02.2019 kell 12
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, 93819
Kuressaare linn või digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt
21.02.2019 kell 12.00 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee
või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819
Kuressaare, märgusõna „Sotsiaaltöö peaspetsialist“.

Täiendav info: Saaremaa Vallavalitsuse abivallavanem
Jüri Linde, tel 452 5137, juri.linde@saaremaavald.ee.

Lisainformatsioon: Reelika Murd,
reelika.murd@saaremaavald.ee, tel 452 5056.
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7. veebruar 2019

Autogramm iseseisvuspäevaks

UMA ja Guido Kangur
UMA
19.02 kell 19:00
Kuressaare
kultuurikeskuses

Õhtu vestlust juhib
Tõnis Kipper, eesti
luulet loeb armastatud näitleja Guido
Kangur ja musitseerib ansambel UMA

Pääsmed 5 EUR
müügil
ja
Kuressaare
kultuurikeskuses

KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
Reedel, 8. veebruaril kell 13.30 laulame Mariniga tuntud laule.
Kolmapäeval, 13. veebruaril kell 12
„Kuidas kõlab minu hääl riigikogus?“.
Vestlusringis on riigikogu kandidaadid
Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast:
Madis Kallas, Kairit Lindmäe ja Heiki
Hanso. Räägime valimistest ja lubadustest ning pakume kohvi ja kringlit.
Kolmapäeval, 13. veebruaril kell 13
„Laulame neid laule jälle – Heli Lääts“.
Korraldab Elja Parbus.

Neljapäeval, 14. veebruaril kell 13
esineb tantsuansambel Marleen.
Reedel, 15. veebruaril kell 13 filmipärastlõuna.
Esmaspäeval, 18. veebruaril kell 13
tervislike toodete esitlus (koduhooldus,
ihu-ja nahahooldus, toit ja tervis).
Neljapäeval, 21. veebruaril kell 13
„Eesti Vabariigi algusaeg Saaremaal“.
Ajalugu meenutab Piret Hiie-Kivi Saaremaa muuseumist.

Reedel, 22. veebruaril kell 13.30
laulame Mariniga tuntud isamaalisi laule.
Teisipäeval, 26. veebruaril kell 13
luulepärastlõuna iga kuu viimasel teisipäeval. Võta kaasa oma lemmikluuletus
ning tule loe seda ka teistele.
Veebruaris esitleb päevakeskuses enda
töid hobikunstnik Elje Laht.
Saun on avatud:
*naistele E 9–16.30, N 9–16.30
*meestele T 9–16.30 R 9–16.30
*peresaun K 9–16.30

11. ja 25. veebruaril

TRÜKIARV:
18 000

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

TOIMETAJA: Merike Pitk
Tel 452 5022, 52 16 653; merike.pitk@saaremaavald.ee

