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Kutsume osalema üldplaneeringu ideekorjes!
Saaremaa vald koostab esmakordselt ajaloos üldplaneeringut kogu Saaremaa ulatuses. Ideekorje
kaardiga on oodatud tutvuma kõik, kelle jaoks on
oluline avaldada oma arvamust Saaremaa tuleviku
osas või jagada infot, mis aitaks kaasa tulevikuruumi kavandamisele.

Marita Kallas

Mark Grimitliht

üldplaneeringuspetsialist

vallaarhitekt

Esimese ideekorje sisu on väga
üldistatult üldplaneeringu eesmärkide piiritlemine, et välja
selgitada, millisena soovitakse
Saaremaad näha tulevikus, millistes tingimustes tahetakse elada
ning mis võiks olla Saaremaa n-ö
suur siht.
21. veebruarist kuni 31. maini
toimuv esimene ideekorje on
abiks valla ruumilise arengu eesmärkide sõnastamisel. Saaremaa
üldplaneeringuga seonduv info ja
ideekorje kaart on leitav https://
uldplaneering.saaremaavald.ee/
lehelt.
Ideekorje näol on tegemist visioonikaardiga, millele soovime
koguda infot juba olemasoleva
ja planeeritava kohta. Ideekorje
kaardile on oodatud kõik ettepanekud ja mõtted Saaremaa kui
terviku väärtuste ning kasutamise
kohta.
Juriidiliselt tuleks eristada ideekorjet üldplaneeringu avalikustamistest, mis toimub ikka vastavalt
planeerimisseadusele ning millest
teavitatakse avalikkust nii ajalehekuulutuste kui ka muude

informatsioonikandjate abil ning
kus saab esitada oma
arvamusi ja vastuväiteid, millele vastame seaduses ettenähtud korras.
Andke ideekorjes
märku, mis on teile tähtis täna, mida
tuleks muuta ja
millised võiksid Saaremaa
suuremad vis i o on i d o l l a
lähitulevikus ja
pikemas perspektiivis!
Nimetage kohad, mis on teile
tähtsad. Andke märku, kus on
parimad supluskohad, ajalooga
lautrikohad, ilusamad metsarajad
nii jalutamiseks kui ka sportimiseks, kaunimad metsad metsasaaduste korjamiseks, ilusaimad
ehitised, kaunimad põllumaad,
väärtuslikumad jalutamise kohad,
luksuslikumad puhkamiskohad,
täiuslikumad olemise kohad,

Ideekorje kaardil on igal Saaremaa valla elanikul võimalus oma
tähelepanek, mure või idee valla kodulehel ideekorje kaardil
tähistada täpiga ja lisada kirjeldav jutt. Ideekorje kaardi leiab:
uldplaneering.saaremaavald.ee

meeldivaimad kohtumispaigad,
mõnusaimad ajaveetmise kohad,
suurimad kivid, tuntumad vaated,
külluslikumad kadakad, köitvamad jõekäärud, nõiduslikumad
allikad, põnevaimad tegutsemisvõimalused nii väikestele kui ka
suurtele.
Kõik see on oluline, et me oskaksime planeerides tähtsustada
ja väärtustada kõiki paiku. Ka
võib lisada kaardile erilaadseid

pärimustega
või ajaloosündmustega seonduvaid
ettepanekuid, mis aitaksid Saaremaa ajaloolist
identiteeti kaardistada ning
anda hoogu uutele mõtetele.
Märkige kaardile, mis võiks
teisiti olla. Näiteks, kas kuskil on
midagi valesti – kas mingil asukohal oleks mingiks tegevuseks
suur potentsiaal, aga mõni muu
tegevus või objekt on selle takistuseks. Või kas kusagil on lihtsalt
mingid kitsaskohad, millega
tuleks tegeleda.
Kus võiks olla otseläbipääs, kus
avatud tee, kus võiks olla avatud
vaade, kus on konfliktid tööstuse
või elamumaade vahel, kus on
puudu pinkidest, kus puuduvad
elamispinnad, kus ei ole looduslikele pühapaikadele tähelepanu
pööratud, kus on võimatu rattaga sõita, kuhu on planeerimata
jalakäiguteed, kus on konflikt
metsloomade ja inimeste vahel,
kuhu võiks rajada tuulikuid ja
kuhu võiks jätta need rajamata,
kus on rand ligipääsmatu, kus on
arvestamata jäetud erinevate osapooltega, kus näete täna konflikti
või kus näete tulevikus ruumilist
vastuolu.
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EESTI VABARIIGI 101. AASTAPÄEV
KURESSAARES

09.55

KAITSELIIDU JA NAISKODUKAITSE RIVISTUS

10:00

KÕNED JA PÄRGADE ASETAMINE Vabadussõja ausamba juures
Esinevad: Saaremaa Meeskoor SÜM /dirigent Ester Soe/
Kuressaare Linnaorkester /dirigent Matis Männa/

11:00

JUMALATEENISTUS Kuressaare Laurentiuse kirikus
Kaastegev: Saaremaa meeskoor SÜM /dirigent Ester Soe/

www.kultuurivara.ee

SAAREMAA VALLAVALITSUSE INFOLEHT

Saarlastel jäi selja taha
edukas juubeliaasta
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Saaremaa sündmuste
kalender nüüd avatud
Hea meel on teatada, et nüüdseks on avatud
internetilehekülg syndmused.saaremaavald.
ee, kuhu koonduvad kõik maakonnas toimuvad
sündmused.
Justnimelt sündmused – see tähendab
kultuuriüritused, sportlikud mõõduvõtmised,
messid, laadad, huvitegevused ja -kursused.
Sündmuste kalender annab parima ja mugavaima ülevaate Kuressaares ja Saare maakonnas
toimuvatest üritustest.
Värske sisu loovad korraldajad ise, kes saavad
sündmusi ja üritusi kalendrisse tasuta lisada.
Samuti vastutab korraldaja, et toimumisinfo
ning ürituse kirjeldus oleksid õiged ja ajakohased. Kohe on võimalik lisada ka link piletimüügi
keskkonda.
Uudne ja mugavalt lahendatud disain töötab
hästi nii nutitelefonis kui ka veebis ja pakub
parimat ülevaadet vaba aja veetmise võimalustest igal ajahetkel.
Meelepärased sündmused ja huvitegevused
saab salvestada personaalsesse kalendrisse ja
soovi korral saata endale või jagada sõbraga.
Lemmikvaldkonna sündmustest ja huvitegevustest saab tellida iganädalasi teavitusi.
Hea uudis ka turistidele – sündmuste kalendrisse saavad korraldajad lisada sisu ka
inglise ja vene keeles ning nii jõuab värske info
Saaremaal toimuvast ka meie väliskülalisteni.
Kuidas sündmusi lisada? See on tehtud
lihtsaks ja kõigile jõukohaseks. Minnes lehe
ülaribal asuvale „Korraldaja“ vaatele, saab end
Mobiil-ID või ID-kaardi abil sisse logida ning
asuda uut sündmust sisestama. Programm küsib järjest kõik vajalikud küsimused ning täites
väljad ja lisades meeldivad pildid, piisab vaid
„avalda“ klõpsust ja teie üritus on sündmuste
kalendris olemas.
Viisaka ja vigadeta sisu nimel vaatab valla
moderaator lisatud ürituse üle ja kinnitab.
Pärast seda on sündmus kalendris kõigile
külastajatele nähtav.
Kindlasti julgustame ettevõtjaid oma üritusi
sündmuste kalendrisse lisama, sest ühisest,
kõiki sündmusi haaravast leheküljest võidavad
kõik – nii külalised, kohalikud elanikud, ettevõtjad kui ka kõik teised, kes Saaremaal midagi
vahvat ette võtta tahavad.
Kristel Peel, kultuuritööspetsialist

Eerik Haameri kunstiauhinna
sai Karel Koplimets
15. veebruaril tähistati Kuressaare raekojas
Saaremaalt pärit silmapaistva kunstniku Eerik
Haameri 111. sünniaastapäeva, mille raames anti teistkordselt üle kunstniku nimeline
kunstiauhind. Samas avati eelmise aasta laureaadi Uno Roosvaldi maalinäitus „Lähedalt ja
kaugelt“.
Kümneliikmeline žürii, kuhu kuulusid vallavalitsuse ja kunstivaldkonna esindajad, valis
2018. aasta Eerik Haameri auhinna laureaadiks
kunstnik Karel Koplimetsa, leides, et tema kahe
viimase aasta looming – visuaalsed, installatiivsed kompositsioonid – väärivad kunstiauhinda
muljetavaldava mere ja rändeteemade käsitlemise eest Eesti kunstis.
Kuressaare linnavalitsus algatas Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna 2017. aastal.
Auhinna eesmärgiks on tunnustada Eesti
kunstnike silmapaistvaid saavutusi ja jäädvustada Haameri mälestust. Auhind koosneb
2000-eurosest stipendiumist ja klaasikunstnik
Eeva Käsperi kujundatud klaasmeenest.
Tänavuse auhinna nominentideks olid veel
Mai Levin, Aet Ollisaar, Mare Saare, Raul Meel
ja Jass Kaselaan.
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud

Raietöödest riigimetsas
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on Saaremaa
vallavalitsust teavitanud RMK poolt planeeritavatest
raietöödest riigimetsamaal Kudjape jäätmejaama, Praakli
küla ja Kudjape-Vaivere teega piirnevatel aladel.
Kudjape aleviku ja Praakli küla vahelisel alal kasvav riigimets on jõudnud vanusesse, kus seda on vaja uuendada.
Seetõttu on RMK-l plaanis metsade uuendamiseks teha
käesoleva aasta augustis ja septembris uuendusraiet.
Metsamaterjali väljavedu toimub mööda Kudjape-Vaivere teed.
Kinnistuid, kuhu raie on planeeritud, on mitu ja raiuda
plaanitakse metsaeraldiste kaupa mitmes erinevas kohas.
Planeeritavale raiele kõige lähemale jääv elamupiirkond
on Praakli küla Kaarli tee idapoolsed kinnistud ja paar
majapidamist Pähklimetsa tee ja Kuressaare-Püha-Masa
tee vahelisel alal.
Täpsema info saamiseks pöörduda RMKsse (jaan.
prants@rmk.ee) või Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonda.

Enampakkumine maa rendile andmiseks
Abruka saarel
Saaremaa Vallavalitsus annab avalikul kirjalikul enampakkumisel rendile Abruka saarel vallale kuuluvast Vesiaia
maaüksusest (katastritunnus 34801:014:0154 pindala
7,29 ha) ca 6,0 ha maad kolmeks aastaks põllumajanduslikuks otstarbeks heina varumiseks. Rendi alghind on
100 eurot aastas.
Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 27. veebruariks
2019 kell 11 märgusõnaga „Abruka Vesiaia“ kinnises
ümbrikus aadressil Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa
vald, Saare maakond 93819 või e-posti teel vald@
saaremaavald.ee. Täpsem info ja tingimused: www.saaremaavald.ee/valdmuub, telefonil 452 5108 Tormis Lepik
või 520 8011 Tiit Põld.

Raie Smuuli tänaval
Kuressaare Linnamajandus teostab J. Smuuli 7
esisel 21.-22. veebruaril üheteistkümne saarvahtra
raiet. Tööde ajal on kõnnitee liikumiseks suletud, palume
mõistvat suhtumist ebamugavuste pärast.
Majandus- ja haldusosakond tegi sellekohase otsuse
kokkuleppel korteriühistuga Smuuli 7 juba 2018. aastal.
Kuna puude seisukord on halvenemas, mitmel puul on
murdunud oksaharusid, võrad on tugeva kaldega liikumisteede kohale, otsustati ohtlikuks kujunemas puud
asendada uutega.
Tänavu kevadel istutab Kuressaare Linnamajandus
samale joonele uued puud – kümme läänepärna. Istikud
tulevad Karukäpa puukoolist Jõgevamaalt.

Katrin Reinhold,
haljastuse peaspetsialist

Head valijad!
Tuletame meelde, et 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
Tallinna tn 6 Kuressaare linnas (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.
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 9–14 ka telefoni teel.
Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Saaremaa valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1:
Tallinna tn 6, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
(raamatukogu-konverentsikeskus).
Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha ja kontaktid
leiate Saaremaa valla veebilehelt www.saaremaavald.ee,
valijakaardilt või veebilehelt valimised.rahvastikuregister.ee.
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Kõrkvere küla Kõrgemäe detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6
alusel, et lõpetas 22.01.2019 korraldusega
nr 2-3/93 Kõrkvere küla Kõrgemäe katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Kõrgemäe katastriüksuse (katastriüksuse tunnus 63401:004:0130) detailplaneeringu eesmärgiks oli maakasutuse
sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine
eraldiseisvateks kinnistuteks, ehitusõiguse
määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks, juurdepääsuteede rajamine, vajalike
kommunikatsioonide lahendamine ja servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine.
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 detailplaneeringu
menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas
Saaremaa vallavalitsus Kõrgemäe katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Korraldusega saab tutvuda Saaremaa
valla kodulehel https://www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.
Kuressaare linnas Veski tn 9 ja 11
detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa vallavalitsuse 29.01.2019

korraldusega nr 2-3/122 kehtestati Veski
tn 9 ja 11 detailplaneering. Vastavalt Koppel
Koppel Arhitektid OÜ poolt koostatud detailplaneeringule jagatakse planeeringuala
kolmeks krundiks, millest Veski tn 9a ja Veski
tn 11 kruntidele määratakse elamumaa ja
Veski tn 9 krundile ärimaa katastriüksuse
sihtotstarve.
Veski 9 kinnistul asuvat olemasolevat
Kuressaare sadama kaubaaida hoonet võib
rekonstrueerida muinsuskaitse eritingimuste alusel. Krundile on lubatud ehitada
kuni 2 hoonet. Veski tn 9a ja 11 kruntidele
on määratud ehitusõigus ühe elamu ja ühe
abihoone püstitamiseks.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
valla kodulehel aadressil https://www.saaremaavald.ee/detailplaneering.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 12. veebruari istungil
otsustati:

• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse
kasutamise aruanne ja pikendada ühe toetuslepingu lõpptähtaega.
• Kinnitada KOP-i toetuse kasutamise aruanded (6), tegevustoetuste kasutamise aruanded (5) ja üks arengutoetuse kasutamise
aruanne.
• Suunata volikogu istungile otsuse eelnõu
„Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava
koostamise algatamine“.
• Anda luba Eesti Reformierakonnale „Bussikohviku“ ja Merike Liivile „Riigikogu valimiste
tänavakampaania“ korraldamiseks.
• Eraldada reservfondist MTÜ-le Saaremaa
Võrkpall 5000 eurot ja MTÜ-le Sörvemaa
Pärimuse Selts 500 eurot raamatu „Sörulase
aabits“ koostamiseks ja väljaandmiseks.
• Eraldada MTÜ-le Karujärve Tervisespordi
Keskus 1735 eurot tegevustoetuseks.
• Kuulutada välja Kihelkonna rahvamaja juhataja avalik konkurss.
• Tunnistada kehtetuks Lääne-Saare vallavalitsuse 25.05.2017 korraldus „Lääne-Saare
Vallavalitsuse hallatavate üldhariduskoolide eelarvestamise aluste kinnitamine“ ja
6.06.2017 korraldus „Lääne-Saare Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste
eelarvestamise aluste kinnitamine“.
• Kinnitada Saare Maakonna keskraamatukogu ja selle haruraamatukogude lahtiolekuajad.
• Kinnitada Salme põhikooli hoolekogu koosseis.
• Suunata volikogu istungile otsuse eelnõu
„Sihtasutuse Orissaare Spordihoone põhikirja
muutmine“.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingud (2 eraisikut).
• Seada hooldus (2 eraisikut).
• Muuta vallavalitsuse 22.01.2019 korraldust
„Vallavara enampakkumise korras rendile
andmine“.
• Muuta vallavalitsuse 03.07.2018 korraldust
„Vallavara rendile andmine“.
• Mitte algatada sundvalduse seadmist Kungla
külas asuva Antsu tee ja Tumala külas asuva
Kalju tee avalikuks kasutamiseks määramiseks.
• Koormata Saaremaa vallale kuuluv kinnistu
isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse kasuks.
• Tunnistada kehtetuks taksoveo tegevusluba
(FIE).
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuste

osutamiseks.
• Kuulutada välja Orissaare ja Leisi teenuskeskuse juhataja avalikud konkursid.
• Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud maa
maksumus ja määrata kompensatsioon.
• Seada hoonestusõigus Võhma küla Vanakuidu katastriüksusele.
• Muuta vallavalitsuse 20.11.2018 korraldust
„Kinnisasja liitmiseks sobiva maa erastamine“.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
• Suunata volikogu istungile otsuse eelnõu
„Kallasraja tõkestamiseks nõusoleku andmine“.
• Esitada muudatusettepanekud Saaremaa
valla 2019. aasta eelarve eelnõu III lugemiseks (lisada eelarvesse investeeringuna Salme-Läätsa kergliiklustee ehituse jätkamiseks
vajalikud vahendid).

Vallavalitsuse 14. veebruari istungil
otsustati:

• Suunata vallavolikogu istungile määruse
eelnõu „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut“.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse
eelnõud: „Riigigümnaasiumi rajamiseks
vajalike kinnistute omandamine ja võõrandamine“, „Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu kehtestamine“, „Ninase
küla Anne detailplaneeringu koostamise
lõpetamine“, „Kugalepa küla Täätsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, „Saaremaa Vallavolikogu 3. novembri 2017. a
otsuse nr 12 „Volikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine“.

Vallavalitsuse 19. veebruari istungil
otsustati:

• Pikendada hajaasustuse programmi ühe
toetuslepingu lõpptähtaega.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.
• Tunnistada vallavalitsuse avalike suhete
peaspetsialisti töökoha täitmiseks korraldatud avalik konkurss luhtunuks.
• Kinnitada tegevustoetuse kasutamise
aruanded (7) ja KOP-i toetuse kasutamise
aruanne.
• Kinnitada 2019. aasta XXVII laulu- ja XX
tantsupeo „Minu arm“ Saare maakonna
esinduse rongkäigu kujunduskontseptsiooni avaliku konkursi võitjaks võistlustöö
nimega „Piduline“, mille autoriks on kunst-

nik Anne Olop.
• Peatada kuni rekonstrueerimistööde lõpetamiseni Orissaare lasteaia „Päikesekiir“
tegevus Kuivastu mnt 34a hoones ja viia
see üle asenduspindadele. Korraldus rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.08.2018.
• Kinnitada riigieelarvest eraldatud 2019.
aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava
toetuse taotlusvooru tähtaeg – 15.03.2019
kl 15.
• Tunnistada kehtetuks vallavalitsuse
30.10.2018 korraldus „Raha eraldamine
reservfondist“.
• Suunata volikogu istungile otsuse eelnõu
„Nõusoleku andmine“ (haridus- ja teadusministeeriumile MTÜ Saarepiiga Koolitus
erakoolile Luce Kool tegevuskulutoetuse
eraldamiseks).
• Kinnitada hallatava asutuse Kuressaare
Hoolekanne tasuliste teenuste hinnakiri.
• Nimetada OÜ Orissaare Soojus nõukogu
liikmeteks neljaks aastaks Tambet Kikas, Kalle
Kukk, Rando Kubits, Tarmo Nook ja Toivo Alt.
• Kinnitada Saare maakonna vapimärgi ja
teenetemärgi saajad (avalikustatakse üleandmisel).
• Muuta maakonnaliinide sõiduplaane ja
lisada peatusi.
• Anda Rannarohu OÜ-le otsustuskorras
Leisi alevikus Mustjala mnt 3 vallale kuuluvas hoones rendile ruumid pindalaga 26 m²
(apteegiteenuste osutamiseks).
• Muuta vallavalitsuse 15.01.2019 korraldust „Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega“.
• Korraldada lihthange „Kahe tarbesõiduki
kasutusrendile võtmine”.
• Korraldada riigihange „9-kohalise mahtuniversaali kasutusrent”.
• Kinnitada Kuressaare Linnamajanduse töötajate koosseis alates 01.03.2019.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
• Nõustuda Võhma külas asuva Pumbajaama
katastriüksuse riigi omandisse jätmisega
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
• Võtta peremehetute ehitistena arvele riiklikusse ehitisregistrisse vallasvarana kantud
elamu ja laut Lümanda külas.
• Seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ
kasuks.
Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/.

Huvihariduse riikliku toetuse võimalused korraldajatele ja lapsevanematele
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus väikese
sissetulekuga peredele
Toetust makstakse eelarve võimaluste piires
väikese sissetulekuga peredele 7- kuni 19-aastaste laste ja noorte huvihariduse ja -tegevusega
kaasneva õppetasu katmiseks. Toetuse maksmise eelduseks on, et laps on rahvastikuregistri
andmetel Saaremaa valla elanik. Vald maksab
teenusepakkujale kinni ühe huviringi õppetasu
ühe lapse kohta kuni 50 euro ulatuses kuus.
Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine
Toetus on mõeldud Saaremaa valla 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses

osalemise toetamiseks ning makstakse perekondadele riiklikest vahenditest. Hüvitamisele
kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. Toetust saab taotleda
neli korda aastas.
Täpsem info ja blanketid valla kodulehel:
www.saaremaavald.ee/huviharidus
Huvihariduse ja -tegevuse projektikonkursi
esimene voor
Projektikonkursile on oodatud 7-19-aastastele
lastele ja noortele suunatud projektid. Toetust
saab taotleda huvihariduse ja huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja kaasaegsete
meetodite rakendamiseks huvihariduse ja

-tegevuse pakkumisel.
Projektikonkursi eesmärk on muuta huvitegevus ja -haridus võimalikult paljudele noortele
kättesaadavaks. Prioriteediks on tegevused,
mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades, kaasavad põhikooliealisi õpilasi,
toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist,
seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust.
Toetatakse ka huvihariduseks ja huvitegevuseks
vajalike vahendite soetamist.
Toetust saavad taotleda haridus- ja noorsootöö valdkonna tegevusi pakkuvad juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest
isikust ettevõtjad ja valla hallatavad asutused.
Toetust ei saa kasutada: projekt- ja püsilaag-

rite korraldamiseks, valla allasutuste puhul
oma eelarvest kaetavate kulude asendamiseks;
kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks
ja kasutusse võtmiseks; hoonete ja rajatiste
ehitamiseks; kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulude eest tasumiseks.
Vormikohane ja allkirjastatud taotlus tuleb
esitada 15. märtsiks vald@saaremaavald.ee või
tuua vallavalitsusse Tallinna 10, Kuressaare
märksõnaga „Huvihariduse ja huvitegevuse
projektikonkurss“.
Täpsem info ja blanketid valla kodulehel:
www.saaremaavald.ee/huviharidus
Lindia Lallo,
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist
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Kodude kohandamise
projekt algas edukalt
19. märtsil 2018 avanes meetme „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ esimene taotlusvoor, mille
eesmärgiks oli tagada
puuetega inimestele paremad elamis-, õppimisja töötamistingimused.

gelt näidanud projekti vajalikkust
liikumispuudega inimeste elutingimuste parendamiseks, kuna huvi
oli juba esimeses taotlusvoorus
piisavalt suur.
Saaremaa vallas on sotsiaalministeeriumi 2018. aasta andmetel 4757 puudega isikut, kellele
on määratud riigipoolse toetusena kokku projektiperioodiks
(2018–2023) 278 057 eurot, millest
2019–2023 aastateks jääb kulutada
veel u 200 000 eurot toetusraha.

Aarne Põlluäär

Avanenud on
uus taotlusvoor

arenduse peaspetsialist

Kohandamine projekti mõistes tähendab eluruumi ümberehitamist
sellisel viisil, et inimesele on loodud
nii tema erivajadustest tulenevad
spetsiifilised (näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne) kui ka puudest
tulenevad ümberehitused (nt pesemisruumis vanni asendamine
dušiga või vannitoa ja tualettruumi
üheks ruumiks kohandamine).
Kohandamise käigus võis rajada
ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust
tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja
tehnika madalamale tasapinnale.
Esimeses taotlusvoorus esitati
Saaremaa vallavalitsusele 25 nõuetekohast taotlust 36 kohanduse
kohta kogusummas 114 697 eurot.
Kohandustest kõige enam panustati tualettruumi ümberehitamisele
(sealhulgas nii pesemisruumi ja
WC ühes ruumis kohandusele kui
ka pesemisruumi kohandusele
eraldi).
Kokku 18 kohandust, millele
järgnes vaheplatvormita kaldtee
viie kohandusega, hoone välisukseava kolme ja siseukseava kolme
kohandusega, kahel korral sooviti
trepi käsipuu paigaldust, ühel
korral piirdeaeda, ühel korral WC
ruumikohandust ning ühel korral
laetõstuki paigaldust.
Kohanduste käigus sooviti puudest tulenevalt lisaks ruumiremondile kahel korral ka inva-WC-poti

Kodu on kohandatud puudega inimesele sobivaks.

paigaldamist. Kõik taotlused said
sotsiaaltöötajate ja ehitusspetsialistide poolt üle hinnatud.

Kümme kohandust
tänaseks tehtud
Kuna esitatud taotluste kogusumma ületas abikõlblikke kulutusi 7500 euro võrra, siis oli osade
kohanduste juures vajalik rakendada ka taotlejate omafinantseeringu
osa, mille tulemusena kujunes
abikõlblikuks projekti maksumuseks Saaremaa vallal 107 106 eurot,
millest 91 040 eurot tuli riigipoolse
toetusena ja 16 065 eurot valla
omafinantseeringuna. Kui taotleja
hinnapakkumised mahtusid riigi

poolt määratud ühikhinna sisse,
siis ei olnud taotlejapoolne omafinantseering nõutud.
Omafinantseeringuna panustasid vaid need taotlejad, kelle
kohanduse eelarve ületas riiklikult
määratud kohanduse maksumust.
Taotluste vastuvõtmine lõppes
Saaremaa vallas 11.05.2018 ja taotlus rahastamiseks esitati valla poolt
16.06.2018. Tänaseks on juba edukalt lõpetatud kümme kohandust.
Kohandusest loobunud on üks
inimene ja kahjuks kaks taotlejat
on siitilmast lahkunud. Aruande
perioodi lõpuks on vaja seega ellu
viia veel 12 kohandust.
Esimene vahekokkuvõte on sel-

Avanenud on ka „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ II taotlusvoor. Täpsemat infot taotlemise ja toetusteks
vajalike dokumentide kohta saab
peatselt Saaremaa valla kodulehelt
www.saaremaavald.ee/sotsiaal või
valla sotsiaaltööspetsialistidelt nii
vallamajas (Kuressaare, Tallinna tn
10) kui ka teenuskeskustes. Kindlasti konsulteerige oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialistiga taotlemise
võimalikkuse täpsustamiseks.
Kui esimeses taotlusvoorus oli
palju küsimusi ka veevärgi tööde
kohta, siis toon siinkohal eraldi
välja, et selle meetme kaudu ei ole
võimalik puuduvat veevärgisüsteemi rajada.
Veesüsteemide ja kanalisatsiooni
rajamiseks on olemas hajaasustuse
programm, mille kaudu on võimalik taotleda vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamist hoonete
välisseinani.
Tingimuste kohta jagab rohkem
infot Saaremaa valla arenduse
peaspetsialist Maire Käärid maire.
kaarid@saaremaavald.ee või telefonidel 513 1674 või 452 5169.
„Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ on meede,
mis on mõeldud just teile teie elu
väheselgi määral lihtsustamiseks,
sest hoolime oma inimestest. Julget
pealehakkamist!

Kutsume kõiki osalema Saaremaa
valla üldplaneeringu ideekorjes!
Algus lk 1
Teretulnud on ka kõik unistavad
ideed! Unistada tasubki suurelt.
Milline võiks olla tuleviku Saaremaa?
Kas meil võiks olla kogu Saaremaad ühendav matkarada, otseühendus merd pidi või lennates
Läti, Rootsi või Saksamaaga, kas
igas rannas võiks olla avalik kunstiteos, kas igas külas võiks olla
avalikud saunad, kas jalgrattateed
võiks läbida kogu Saaremaad, kas
meie tuhandete aastate pikkune
ajalugu võiks olla välja toodud
kõikjal ka füüsilises ruumis, kas
meil võiks olla välibasseinid ja
ujuvplatvormid randades, kas
avatud maastikel võiks olla ka
istumis-, pikniku-, ööbimis- ja
grillimiskohad, kas meil võiks olla
vabaõhu tantsulava, mis mahutaks
ära kõik soovijad?
Ettepanekute esitamise lihtsustamiseks oleme ideekorje kaardile
lisanud mõned teemavaldkonnad,
mis võibolla aitavad mõtteid suunata, kuid soovi korral võib ka
nende üleselt ettepanekuid teha.

Toome siinkohal
välja lühikese ülevaate
teemanuppudest:

•

„Ehitus ja arendustegevus“
– juhuks, kui on soov näidata,
kuhu ja millist arendustegevust
võiks kavandada (nt elamualad,
korterelamualad, ettevõtlusalad,
tööstusalad, puhkealad).
• „Liiklus ja ühistransport“ – kus
ja milliste liikumisteede järele on
vajadus, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad (näiteks
kergliiklusteed, parklad, bussipeatused).
• „Pargid ja rohealad“ – milliste
piirkondade või asumite haljastust
on vaja muuta või kuhu rohelust
juurde tuua? Kas Saaremaal on
loodusväärtusi, mis tuleks kohaliku kaitse alla võtta? Kus need
paiknevad ning mis on nende
kaitseväärtus? Kuidas tuleks need
väärtused säilitada?
• „Kultuur, sport ja vaba aeg“
– kuhu ja milliseid täiendavaid
võimalusi oleks vaja juurde kavandada vaba aja meeleolukaks ja

tervislikuks veetmiseks (näiteks
mänguväljakud, koerte jalutusplatsid, sportimisvõimalused).
• „Teenused“ – milliseid teenuseid
ja kuhu oleks juurde vaja luua (näiteks pood, juuksur, kohvik jne).
• „Väärtuslikud üksikobjektid ja
alad“ – milliseid üksikobjekte või
alasid on vaja kohalikul tasandil
väärtustada, mis on nende väärtus.
• „Avalik ruum“ – kuhu ja millist
avalikku ruumi luua, et see oleks
atraktiivne ning lihtsasti juurdepääsetav ja kõigi poolt kasutatav.
• „Rand“ – kus asuvad parimad
rannad, kus võiks olla avalik
rand, kus käite surfamas, purjetamas ja sukeldumas, kus asuvad
lautrikohad, kus arvate, et võiks
ehituskeeluvööndit suurendada
või vähendada.
• „Muu“ – muu teema. Kõikide
muude ettepanekute jaoks, mida
peate valla ruumi seisukohalt
oluliseks.
Ideekorje kaart on n-ö avatud
ajavahemikul 21. veebruarist 31.
maini. Seejärel vaatavad planee-

ringu koostajad esialgse ideekorje
tulemused üle ja teavitavad sellest
avalikkust. Ka analüüsivad väljapakutut ning otsustavad, kas ja
kuidas on neid võimalik kasutada
ruumilises planeerimises.
Soovime saada ideekorje kaudu
võimalikult mitmekülgset infot,
mis võiks olla üldplaneeringu koostamisel abiks. Tähtis on nii lühi- kui
ka pikaajaline perspektiiv.
Ootame ettepanekuid, mille tulem võib olla ruumis nii ajutine kui
ka püsiv. Iga mõte on tähtis, et saaksime üheskoos ülevaate teemadest,
mis lähevad saarlastele korda. Eriti
tänuväärne on, kui aega ettepanekute tegemiseks leiaksid inimesed
erinevatest vanusegruppidest ning
eluvaldkondadest.
Ruumil on oluline roll ühiskonna sidujana. Ruum põhineb meie
ja teiste (inimeste) ühiskondlikel
väärtustel. Selle ruumi loomine
algab meist endist. Oma arvamuse
välja ütlemisega austame nii iseennast kui ka kõiki meie kaaslasi ja
loodust. Kõik ideed ja ettepanekud
on teretulnud!
Marita Kallas, Mark Grimitliht
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KÜSIMUS

Saaremaa vald sõlmis koostööleppe
Tallinna tehnikaülikooli arhitektuuri
ja urbanistika akadeemiaga. Milles
koostöö seisneb?
Koostööleppe eesmärk on
valla arengu professionaalne
nõustamine ning diskuteerimine arhitektuuri ja linnaehituse küsimustes.
Koostööleppe sõlmimisel
lähtus vallavalitsus asjaolust,
Mark Grimitliht
et Tallinna tehnikaülikooli
vallaarhitekt
arhitektuuri ja urbanistika
akadeemia õppejõud on nii Eestis kui ka
rahvusvaheliselt tunnustatud arhitektuuri ja
linnaehituse erialal tegutsevad arhitektid ning
rajanud akadeemias kaasaja nõudeid arvestava
arhitektuuri ja linnaehituse õppe.
Käesolev koostöö tugineb arhitektuuri ja urbanistika akadeemia õppejõudude ja teadlaste
teadmistele ja oskustele, mis realiseeritakse
koostöös üliõpilastega erinevas vormis koostatud
projektide näol. Koostöös keskendutakse omavalitsuse ees seisvate linnaruumiliste ja arhitektuurialaste arengute ettepanekute ja lahenduste
koostamisele vastavalt Saaremaa vallavalitsuse
poolt antud lähteülesannetele.
Interdistsiplinaarsed uurimistööd ja projektid
(milleks on ka käesolev töö) on parim võimalus
mõlemal osapoolel õppida, panustada ja areneda.
Arvestades praeguseid väärtusi, võimalusi ja arenguid, on koostöö eesmärk panustada üheskoos
läbi ruumilise planeerimise alaste tööde Saaremaa
valla tulevikku parimal võimalikul viisil.
Euroopa regionaliseerumise protsessis mõjutab
linnade ja muude haldusüksuste arengut järjest
enam piiriülene koostöö. Praeguseid väärtusi ja
võimalusi ning arenguid arvestades on koostöö
eesmärk kavandada Saaremaa vallast Eesti kaasaegseim, kõige inimsõbralikuma ning keskkonnasäästlikuma töö- ja elukeskkonnaga omavalitsus.
Koostöölepingu esimese etapi pikkus on 5
aastat. Lepingu pikendamise soov ja vajadus lepitakse kokku pärast esimese etapi koostööleppe
tulemuste analüüsi.
Sel aastal võtavad koostööleppe raames urbanistika ja arhitektuuri kolmanda kursuse tudengid vaatluse alla Saaremaa rannajoone.
Rannajoon on saare identiteedi üks olulisemaid
osi. Rannikujoonest moodustubki saar, saarelisus.
Rannikul tekib ka tugev servaefekt. Servaefekt
on ökosüsteemi servaalal avalduv struktuuri
mitmekesistumine ja liigirikkuse suurenemine.
Samamoodi on inimeste, kultuuri ja konfliktialade
kontsentratsioon rannikualal teravam.
Tudengite ülesandeks on leida parimad võimalikud tulevikustsenaariumid rannikualadel – see on,
kuidas, kuhu ja mida võiks Saaremaa vald rannikualadel planeerida, ehitada, väärtustada või hoida.

Koostöö eesmärk on kavandada
Saaremaa vallast Eesti kaasaegseim,
kõige inimsõbralikuma ning keskkonnasäästlikuma töö- ja elukeskkonnaga omavalitsus.
Rannik, maastik ja ruum on oma olemuselt
kultuurilis-kommunikatiivne nähtus. Mistõttu
üheks oluliseks punktiks ka kursusetöös on suhtlus kohalikega ja nende arusaamade mõistmine,
et seda tuleviku planeerimises arvesse võtta.
Tähelepanelikkus, kuulamisvõime, uudishimu,
avatus ja empaatiavõime on uue elukeskkonna
loomise lähtepunktiks.
Lisaks on soov koos üliõpilastega tabada
ära üleriigilise, maakonna, üldplaneeringu ja
detailplaneeringu vahelised suhted. Täpsustada
maakonnaplaneeringuga seatud ettepanekuid ja
vajadusel need ümber mõtestada.
Lõpptulemusena loodame leida koostöös üliõpilastega rannikualale ajutisi ja püsivaid ideid,
teostatavana lühemas ja pikemas perspektiivis.
See, kas õpilased planeerivad uusi ehitusmahte,
uusi piiranguid, väärtustavad olemasolevat loodust
läbi maastikuarhitektuuri lahenduste, avavad uusi
vaateid või pakuvad Saaremaa rannikualade tulevikuks muid lahendusi, saab selgeks juba mai lõpus.
Koostöö üliõpilastega toimub Coast4us projekti ja üldplaneeringu koostamise raames.
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ARVAMUS
Külavanem –
kohustus või
võimalus?
Vallavolikogu tuleva nädala istungil on üheks päevakorrapunktiks Saaremaa
valla aleviku- ja külavanema statuut, mis määratleb
vanema valimise korra,
Kristiina Maripuu õigused ja kohustused ning
vanema volituste kehtimise
abivallavanem
aja. Ehkki olen istungil selle punkti ettekandja, olen eelnõud algusest peale
vaadanud külaelaniku pilguga ja saan kinnitada,
et minu kodukülas oleks selline statuut praktikas
kasutatav ja toimiv – eriti nüüd, kus sisse on viidud
kogukondadelt tulnud konstruktiivsed ettepanekud ja parandused.
Statuudiga seonduv on tekitanud väga elavat
arutelu ning küsitud on, kas Saaremaa vallavalitsus
tahab nüüd hakata kogukonnaelu korraldama ja
suunama. Ühinenud Saaremaa omavalitsustest
oli samasugune statuut üheksal, seega on uue
statuudi puhul ennekõike tegu seniste kordade
ühtlustamisega. Vanema valimine ei ole kohustuslik, kuid kodukoha kõneisiku määramine loob
võimalused kiiremaks infoliikumiseks ja külaraha
taotlemiseks.
Eelnõu tööversiooni saatsime arvamuse
avaldamiseks osavallakogudele ja Lääne-Saare
kogukonnakogule. Olen mitmel korral öelnud,
et see eelnõu on heaks näiteks, kuidas esmalt
koguda nende arvamusi ja ettepanekuid, kes selle
dokumendi alusel toimetama asuvad. Sel moel
on statuut saanud olulisi täiendusi ja täpsustusi.
Vallavalitsusele laekus 145 ettepanekut, millest sai
kokku enam kui 30-leheküljeline tabel. Arvamusi
kogunes rohkem, kui oskasime oodata, ja aktiivne
kaasamõtlemine teeb suurt heameelt.
Otsustasime, et vallavolikogus arutatakse seda
eelnõud kahel lugemisel – nii on kaasamisprotsess
veelgi ulatuslikum ja see annab võimaluse täiendavaid muudatusettepanekuid esitada.
Olen nõus nendega, kes ütlevad, et tegelik
külaelu on enamasti palju lihtsam ja mitmeid
olukordi, mis on statuudis kirjeldatud, tuleb ette
harva. Ometi on Saaremaa valla ühisel statuudil
vaja korraga olla parajalt üldine ja piisavalt täpne,
et selle saaks võtta aluseks nii kõige väiksemate
külade kui ka alevike esindajate määramise puhul.
Ühe osavallakogu juht tõdes, et kogukondades,
kus koostöö ja omavaheline suhtus toimib, ei ole
vanema valimisega raskusi. Küll aga on tema sõnul
mõistetav, et statuudis tuleb arvestada võimalusega, et igas külas vanema valimine nii lihtsalt ei
suju ning selleks tulebki võimalikud kitsaskohad
lahti kirjutada.
Käisin eelnõud tutvustamas Pihtla, Torgu, Valjala, Pöide ja Laimjala osavallakogu koosolekul,
kogude juhtide ümarlaual Leisis ning vallavolikogu komisjonide koosolekutel. Kõigil nendel
koosolekutel on statuudiga seonduvat arutatud
väga süvitsi. Enim kõneainet on pakkunud näiteks küsimused, miks ei võiks vanema valimisel
hääleõiguslikud olla ka suvesaarlased, miks peab
vallavalitsus valimistulemuse kinnitama ja miks
ei saa vanem töö eest tasu.
Küsitud on ka seda, kas vanemates nähakse
vabatahtlikke, kes lihtsustaks vallavalitsuse tööd,
ja öeldud on, et inimest, kes soovib vanemaks
valitud saada, on kohati raske leida.
Olen aastaid tegelenud vabatahtliku tööga ning
korduvalt kogenud äratundmist, et vabast ajast ja
tahtest tehtud töö pole tingimata kohustus, vaid
võimalus oma kodukoha heaks midagi ära teha.
Siin on määravaks kaks tegusõna: pean või tahan.
Töö, mille puhul tunneme, et peame seda tegema,
muutub ajapikku koormavaks. Kui mõtestada
sama tegevus lahti nii, et tegelikult me ju soovime
tulemust, mida selle tööga saavutatakse, tekib ka
tahe oma panus anda.
Nii on ka külaliikumise eestvedamisega – suures vallas seda enam. Selles saab näha võimalust
olla olulises infoväljas, edastada vallavalitsusele
teavet kodupaiga murede, soovide ja ettepanekute kohta ning hoida oma kogukond aktiivselt
pildil. See on miski, mida ei pea tegema, aga
see võiks olla miski, mida oma kodukoha heaks
käekäiguks tahame.
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Jäätmete üleandjaks
olgu korteriühistu
Ühinemiseelses Saaremaa vallas on kasutatud erinevaid praktikaid
kortermajades tekkivate jäätmete üleandmiseks.

Vallas on mitmeid kortermaju,
kus igal korteril on oma konteiner.
See ei ole enam otstarbekas ega
vajalikki, kui majades on korteriühistud.
FOTO: Meriliis Metsamäe

Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Kuressaares on valdavalt tegemist
suurte kortermajadega. Igal kortermajal on kolm-neli konteinerit,
mida kasutavad kõik majaelanikud
ühiselt.
Vallas leidub aga mitmeid kortermaju, kus igal korteril on oma
konteiner. Nii võib näha kortermaja servas tervet rida väikseid
konteinereid. Varasemalt on omavalitsuste poolt üksikuid kortereid
jäätmeveost vabastatud, kui korteriomanik on tõendanud, et ta oma
korterit ei kasuta.

Selliste erandite tegemine on
korteriühistu, mitte vallavalitsuse
pädevuses, sest korteriomanikud
teavad oma majas olevat olukorda
kahtlemata vallaametnikest paremini. SeniSoovitame kortermajadel,
sed üksikute korterite
jäätmeveost vabaskus seni on igal korteril
tused ja ühismahuti
olnud oma konteiner, minna kokkulepped loetakse
lõppenuks selle aasta
lähiajal üle ühisele konteidetsembri lõpuks, sest
nerile ja leppida kokku,
uuel aastal algab uus
jäätmeveoperiood.
kuidas jäätmekulud
Ilmselt tuleb lisaks
korterite vahel jagatakse.
segaolmejäätmetele
hakata üle andma ka
liigiti kogutud jäätSelline korraldus oli loogiline meid.
Praegu on näiteks endise Kaarsiis, kui kortermajas puudus
ühistu ja üle tuli anda vaid se- ma valla enam kui 10 korteriga
gaolmejäätmeid. Tänaseks on majadel kohustus pidada ka
pea kõigis kortermajades olemas vanapaberi ja biojäätmete konteikorteriühistu. Kui korteriomani- nerit. Oleks mõeldamatu, et need
kud pole ühistut ise loonud, siis konteinerid on igal korteril eraldi.
Soovitame kortermajadel, kus
tegi riik seda eelmise aasta alguses
nende eest eesmärgiga parandada seni on igal korteril olnud oma
konteiner, minna lähiajal üle
kortermajade haldamist.
Seoses sellega, et nüüd on ühisele konteinerile ja leppida
olemas korteriühistud, lõpetab kokku, kuidas jäätmekulud korvallavalitsus üksikute korterite terite vahel jagatakse.
Kui ostetakse või renditakse
jäätmeveost vabastamise ja ühismahuti kokkulepete sõlmimise. korteriühistule uus konteiner, siis

Kuressaares ja Kudjapel minnakse lõplikult
üle pakendijäätmete kodudest kogumisele
Sügisel asendati Kuressaares TVO ja EPRi avalikud pakendipunktid uue,
kodudest kogumise teenusega. Märtsis alustab ka ETO pakendijäätmete
kogumist kodude juurest ja sellega seoses viib ära oma seitse Kuressaares asuvat ja ühe Kudjapel asuva avaliku pakendipunkti.
Kuressaarde jääb alles kolm avalikku pakendipunkti ja nende asukohad
on Kihelkonna mnt 3 (mini-Rimi), Mooni tänava ja Marientali tee ristil
olev parkla ning Kitzbergi 2a asuv busside parkla.
Kuressaare ja Kudjape elanikud saavad oma pakendijäätmed üle anda
oma kodust, kust need viiakse ära tasuta eeldusel, et pakendijäätmete
hulgas pole muid jäätmeid.
Teenuse kasutamise soovist palume teavitada pakendiorganisatsioone aadressil www.tvo.ee/saaremaa, e-posti teel eto@eto.ee
või Saaremaa vallavalitsust telefonil 452 5086. Soovitame varakult
pakendijäätmete kohtkogumisteenuse kasutamise soovist teada anda,
et pakendijäätmed ei hakkaks kodus kuhjuma.

Katrin Koppel
on soovitav mitte valida suuremat
kui 1100liitrine konteiner, sest aja
jooksul tuleb üha enam jäätmeid
liigiti koguda ja segaolmejäätmete teenustasu tõenäoliselt
suureneb.
Teenustasu küsitakse aga konteineri suuruse, mitte selle täituvuse järgi. Mõnedes kortermajades on jäätmeveoteenuse
kulu jagatud ruutmeetrite alusel,
teistes aga elanike arvu järgi.

Piirkondades, kus juba praegu on kortermaja juures oma
vanapaberi-, biojäätmete- või
pakendikonteiner, soovitame
kommunaalarvetel välja tuua
eraldi segaolmejäätmete teenustasu ja liigiti kogutud jäätmete
teenustasud. Kindlasti aitab nende numbrite nägemine jäätmete
sorteerimisele ja seeläbi jäätmekulu vähendamisele kaasa.

Rimi kutsub saarlasi
kilekotivabadusele
Saarlastel on märtsikuus võimalik
tervele Eestile eeskuju näidata,
käies poes kilekotivabalt – nimelt
toimub märtsis Rimi looduskampaania, mis kutsub kliente
üles valima kilekoti asemel mõni
loodussõbralik kott. Kuressaare
Rimides aga maksavad märtsis
seni hügieeni eesmärgil tasuta
jagatud kilekotid 5 senti.
„Me teame, et saarlased ja eelkõige Kuressaare on mõlgutanud
mõtet kilekotivabast Saaremaast,
mille nad ühel päeval ka teoks
teevad. Just seetõttu valisime Kuressaare Rimid oma looduskampaania sõnumi kandjaiks,“ lausus
Rimi vastutustundliku ettevõtluse
spetsialist Katrin Bats. „Plastik on

saanud elu ebaloomulikuks osaks,
seda leidub kõiges ja kõikjal – nii
igapäevases söögis kui ka metsas
ja meres. Miks ei võiks just Saaremaa olla tulevikus esimene kilekotivaba saar Eestis? Loodan, et
saarlased on sama meelt ja jätavad
märtsikuus igasugused kilekotid
üldse ostmata,“ rääkis Bats.
Kui algatus võetakse hästi vastu,
siis kaalutakse Batsi sõnul edaspidi
taolisi ettevõtmisi Rimides üle
Eesti. „Summaga, mis koguneb
5-sendiste kilekottide müügist,
toetame aga „Teeme ära!“ ülemaailmse koristuspäeva koordineerimist,“ ütles Katrin Bats.
„Õhukesed läbipaistvad kilekotid on ilmselt kõige lühema kasu-

liku elueaga asjad, mis poest koos
soetatava kaubaga kaasa viiakse,“
märkis Saaremaa vallavalitsuse
keskkonnaosakonna juht Bert
Holm. „Parimal juhul jõuavad
need koos muude pakenditega
uuesti ringlusesse, kehvemal juhul
lõpetavad olmeprügi hulgas.“
Õhukeste kilekottide populaarsus tuleneb Holmi sõnul eelkõige
sellest, et need on mugavad poest
kaasa haarata ning vähemtähtis
pole seegi, et need on reeglina
tasuta.
„Iga meede, mis vähendab jäätmeteket, panustab meid kõiki
ümbritseva keskkonna hoidmisesse,“ tõdes Holm, lisades, et
Rimi planeeritav ettevõtmine

vähendada õhukeste kilekottide
kasutust on igati tervitatav.
„Sümboolse tasu kehtestamine
sellele pakendile suunab inimesi
kindlasti rohkem kaalutlema,
kas kasutada õhukest kilekotti
või mõnda jätkusuutlikumat viisi
meelepärase kauba liigutamiseks
poe ja kodu vahel,“ ütles Bert
Holm.
Keskkonnaosakonna jäätmete
peaspetsialist Katrin Koppel lisas,
et oma pakendiga poest toidu
ostmine on võimalus, mida paljud
keskkonnateadlikud elanikud on
ammu oodanud. „Loodame, et
Rimi ettevõtmine on edukas ja
nakatab ka teisi kauplusi.“
Rimi Eesti
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Õnnetus
ei hüüa
tulles

LUGEJA
KÜSIB

Minu kodu teeotsast asub bussipeatus
500 meetri kaugusel ja varasemalt on
bussijuhid mind kogu aeg tee otsas välja
lasknud, kuid enam mitte. Miks bussijuht enam mu tee otsas ei peatu ja kas
nõudepeatusi oleks võimalik liinidele
lisada?

Vahel helistatakse hädaabinumbrile
112 ka siis, kui linnud või loomad on
hädas. Sellel pildil päästavad mehed
korstnast hakipoega.
FOTO: Irina Mägi

Kui hüüaks, siis oleks enne õnnetust aega mõtteid
koguda, kuidas toimida ning kes võiks abiks olla.
Teen ettepaneku mõtteid vahetada juba praegu ja
kui ei teki kunagi vajadust helistada hädaabinumbril
112, siis on teil elus väga hästi läinud.

Margus Lindmäe
Saaremaa päästepiirkonna juhataja

Inimesed kipuvad mõtlema, et ega
minuga ju ei juhtu. Paraku pole see
aga tõsi – meie kõigiga võib aeg-ajalt
midagi juhtuda. Selleks, et müüdid
ja hoiakud ei takistaks olukordade
parimaid lahendusi, peame neist ja
valehäbist välja murdma.
Mina küll häirekeskusele ei
helista. Sealt küsitakse selliseid
küsimusi, millele ma vastust ei tea.
Alati tasub helistada. Küsimused,
mida häirekeskuse päästekorraldaja küsib, on hädavajalikud neile, kes
sõidavad teile appi. Neid vastuseid
ei soovi ainult häirekeskus, vaid eriti just väljakutsele sõitvad päästjad,
meedikud ja politseinikud.
Tuleb arvestada, et teile appi tõttavad inimesed on professionaalid,
ja selleks, et nad ei peaks hakkama
sündmuskohal asjaolusid välja
selgitama, vaid oleksid juba kohale
jõudes valmis abistama, on oluline
neid vastuseid teada.
Need küsimustikud on häirekeskusele koostanud päästeamet,
terviseamet ning politsei- ja piirivalveamet. Küsimused lähtuvad
vajadusest, mis on päästjatel ja
politseinikel.
Soovitan teil olla kannatlik, ära
kuulata kõik küsimused ja oma
teadmiste piires neile vastata.
Tänane töökorraldus võimaldab
väljakutse edastada juba kõne ajal:
teie vastate küsimustele, aga abi
on juba teie poole teel. Oluline
on alati teada, mis juhtus ja kus
juhtus. Mida selgemaid vastuseid
häirekeskus teie kõnest saab, seda
kiiremini ja efektiivsemalt saavad
abistajad valmistuda ning on
suurem lootus, et kõik saab rutem
lahenduse.

Abi kutsumiseks helistan tuttavale päästjale või vabatahtlikule
päästjale.
Siin annad küll informatsiooni
edasi, aga valele inimesele. Tema ei
saa välja saata ühtegi päästeautot,
kiirabi ega politseipatrulli. Parimal juhul hakkab üks vabatahtlik
jooksma oma päästeauto poole
ja ise helistama häirekeskusesse,
aga kas ta ka teab, kui suure õnnetusega on tegemist või mis teda
sündmuskohal ees ootab?
Ta ei tea, kui palju abi on vaja,
kas ohus on inimesed, kas õnnetus
ohustab veel kedagi või midagi.
Häirekeskusesse helistades küsitakse temalt samu küsimusi,
mille vastused otse allikast oleks
kindlasti täpsemad.
Häirekeskusse läinud kõne korral saab see vabatahtlik päästja
peatselt häirekeskusest väljasõidukorralduse, aga peale selle ka
teised lähimad vajalikud abistajad
või ressursid.
Vahe on selles, et siis on teada ohuhinnang ja see, millised
osapooled peavad olema selle
olukorra lahendamiseks kaasatud.
Valesti käivitatud õnnetuse
lahendamine võtab rohkem aega
ning sel puhul ei tarvitse olla
kaasatud piisavalt ressurssi (mitu
põhiautot, mitu paakautot, mitu
vabatahtlikku päästekomandot,

?

kas ka kiirabi ja politsei, aga
võib-olla veel keegi). Kõik need
vajadused saaks selgemaks, kui
õnnetuse avastanu ise annab
esmajoones häirekeskusele oma
teadmised edasi.
Õnnetuse korral helistan sõbrale, mehele, isale. Küll tema teab,
mida tuleks ette võtta.
Sageli nii ka tehakse, aga kui on
vaja kiiresti rohkem abi, kui see
inimene suudab pakkuda, siis on
see asjatu ajaviitmine. Enne selle
kõne tegemist oleks tark tegu teatada esmalt häirekeskusele telefonil 112, mis juhtus ja kus juhtus.
Laske häirekeskuse professionaalidel otsustada, kas see on küsimus, mis vajaks kiiret sekkumist
või mitte. See on oluliselt kindlam
ja efektiivsem viis.
Pole mõtet helistada, nagunii ei
saada aru, kus asun.
Seda väidet on kuulda palju,
suurem osa küll kaugemast minevikust. Viimaste aastatega on
tehnilised võimalused helistaja
asukoht kindlaks teha läinud üha
paremaks. Sellele vaatamata on
häirekeskusel kohustus kontrollida helistaja asukohta, et vältida
vigasid.
On olukordi, kus positsioneerimine on võimatu, helistaja asukoha piirkond liiga lai või suisa vale.
Helistaja asukoha väljaselgitamise
täpsus oleneb paljudest tehnilistest
asjaoludest: helistaja telefon, mobiilimastide paiknemine jne.
Seega – alati on hea oma asukohta teada või näiteks osata
seda oma nutitelefonist vaadata.

Kuidas tegutseda hädaolukorras?
• Taga enda ja võimalusel kannatanute ohutus.
• Tee kõne hädaabinumbrile 112. Ära katkesta kõne enne, kui see
vastu võetakse.

• Kuula tähelepanelikult, mida päästekorraldaja sinult küsib, ja vasta

küsimustele.
• Kuula päästekorraldaja juhiseid, sest tema ülesandeks on sind aidata.
• Päästekorraldaja annab sulle teada, kui võid kõne lõpetada.
• Kui ohus on kellegi elu või vara, saadetakse abi välja juba kõne ajal.
• Lisaküsimuste esitamise tõttu ei viibi abi saatmine – see on juba teel.
• Kui olukord muutub, anna sellest kindlasti teada.
• Hoia oma telefoniliin vaba, et sulle saaks vajadusel tagasi helistada.

Kui häirekeskus küsib, siis anna
teada maja number, tänava nimi,
teeviidad, talude nimesildid, mis
sinu vaateulatuses on. Kodustes
tingimustes on hea veidi ette
valmistuda.
Vaata oma kodukandis ringi,
kas tänavanimedega sildid ja majade numbrid on hästi nähtavad.
Kui need ei ole nähtaval, saad
paigaldada valgusti, kärpida oksi
või soetada uue sildi. Soovitan
õppida, kuidas just sinu telefoniga
saab helistada häirekeskusse. Ka
sellisel puhul, kui levi sinu telefonis puudub. Aadressi edastamine
häirekeskusele kinnistupõhiselt
on piisav.
Arvesta sellega, et häirekeskuse
päästekorraldajad vastavad kõnedele Tallinnas, Tartus, Jõhvis
ja Pärnus. Kuigi nende kasutada
on maa-ameti aluskaardid, tasub
teada ametlikke nimetusi, sest
kõnele vastavad inimesed ei ole
kohalikud. Abi kutsumine koos
teekirjeldusega tasub pereliikmetega eelnevalt läbi arutada.
Laste ja eakate puhul võiks
teekirjelduse näiteks oma koduni
lausa üles kirjutada, et see õnnetuse puhul ärevusest meelest
ei läheks. Maanteel toimunud
õnnetuse korral on aadressiks
maantee nimi.
Selleks on hea, kui teaksid, mitmendal kilomeetril paikned. Abiks
võivad olla veel bussipeatused,
teede ristumised ja viidad.
Saan ise hakkama, mingit abi
pole vaja. Alles siis, kui sündmus
on üle käte käinud, kutsutakse
abi.
Elu on korduvalt näidanud, et
eriti tulekahju korral tekib selle
„ise hakkama saamisega“ mitmeid
probleeme. Hiljem on sageli selgunud, et tekkinud kahjud on hulga
suuremad ning „kangelane“ vajab
arstiabi.
Mõnikord võib tõesti juhtuda,
et saate ise õnnetusest jagu või
olukord lahenes. Kui on selge, et
häirekeskusele tehtud kõne järgselt teele saadetud abi ikkagi vaja
ei ole, siis helistage uuesti ja abi
kutsutakse tagasi.
Samas – ise tulekahju kustutades
või muu ohtliku olukorraga silmitsi seistes ärge võtke liigseid riske
enda elu ja tervist ohtu seades!

Ühistranspordi seaduse järgi
peab buss teenindama liine
vastavalt sõiduplaanile. Väljaspool sõiduplaani märgitud
peatust saab bussist väljuda
ainult bussijuhi ja reisija
omavahelisel kokkuleppel. Ei
vald, reisija ega ka bussifirma Karl Tiitson
juht ei saa bussijuhti selleks transpordinõunik
kohustada.
Väljaspool bussipeatust peatudes võtab juht
riski sõiduplaani rikkumise eest ja teiseks on
ta vastutav, kui reisijaga peaks bussist väljumisel juhtuma liiklusõnnetus. Seetõttu on paljud
firmad oma sise-eeskirjades sõiduplaaniväliste
peatuste tegemise keelanud.
Tõsi, väljaspool ametlikku peatust peatumine ei
ole keelatud. Buss võib maanteel peatuda samade
reeglite järgi nagu kõik teised sõidukid. Kui aga
reisija väljub ametlikus peatuses, siis sellega lõpeb
bussijuhi vastutus tema ohutuse tagamisel. Väljaspool peatust peatumisel võidakse juht vastutusele
võtta isegi siis, kui pärast bussi lahkumist peaks
reisijaga teel õnnetus juhtuma.
Mis puutub nõudepeatustesse, siis sõiduplaani
saab lisada ainult ametlikke ühistranspordi peatusi, st et ka nõudmisel peatuse puhul peavad
olema täidetud vajalikud nõuded (märk, nimi,
koordinaadid, vajadusel bussitasku, platvorm
jne).
Kui on probleem, et buss ei peatu seal, kus
võiks, siis palume sellest meile teada anda ning
me üritame võimalusel lahenduse leida.

Millal hakatakse Kuressaares Torni
tänava puudele hoolduslõikust tegema?
Torni tänava allee korrastuslõikuse tegija on tänaseks
selgunud, Puuspetsialist OÜ
alustab tööd 25. veebruaril.
Tegemist ei ole väga suuremahulise tööga, sest põhjalik hoolduslõikus tehti viis
Katrin Reinhold
aastat tagasi. Kuid suuremat
haljastuse peaspetsialist
või väiksemat tähelepanu
pööratakse kõigile 97-le
puule. Teekoridorid tuleb vabastada nõuetekohasele kõrgusele, st kõnnitee kohal tuleb võimaldada vaba liikumisruum 2,5–3 m ning sõidutee
kohal 4,5–5 m kõrgusel.
Kuna valgus ei lange tänavavalgustuse mastidest maapinnale ning liiklusmärgid on pisut
varjatud, siis puhastatakse okstest ka mastide ja
märkide ümbrusi. Kindlasti eemaldatakse puuvõradest kuivanud oksi ning tehakse vajadusel
võra puhastust. Mõnede puude oksad ulatuvad
eluhoone või rajatise kohale, ka need likvideeritakse hea puuhooldustava kohaselt.
Palume kõigil liiklejail olla tähelepanelikud, kui
kõnni- ja sõiduteel on liikumist piiravad märgid
või lindid, ning ootame mõistvat suhtumist
ebamugavuste tõttu, mis tekivad seoses allee
hooldustöödega.
Torni tänava alleel on puude vahekaugused
väikesed, võrad tihedad ning üksteise sisse kasvanud, kuid tegemist on linna kõige kaunima ja
täiuslikuma alleega, mis on rajatud enam-vähem
samaaegselt piirkonna elurajooniga.
Liigiliselt esineb siin tamme, pooppuud ja
läänepärna, kõik väga väärikad ja pikaealised
liigid, mis vastupidavad linnatingimustele. Puude
majandamise suunda täiskasvanud vanuses enam
ei ole võimalik muuta.
St et vormilõikust neile puudele ei kavandata,
allee jääb kasvukuju poolest toimima liikidele
loomuomaste võrakujudega. Seetõttu langeb
ära ka lootus ja võimalus lõigata puid selliselt, et
hakid seal ei koguneks.
Vallaelanik, ootame sinu küsimusi e-posti
aadressil merike.pitk@saaremaavald.ee või
telefonil 452 5022.
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SAAREMAA KANDID

Saarlastel jäi selja taha
edukas juubeliaasta

Karala
külaseltsil
tihe koostöö
naabritega
7. veebruaril täitus Karala külaseltsil 23 kogukondliku ühistegevuse aastat, eesmärgiks oma
piirkonna külaelu arendamine.
Alustasime kümne asutajaliikmega. Praeguseks on liikmete arv kasvanud 45-ni. Seltsi juhib
viie-liikmeline juhatus: Lilian Maastik, Karin
Volkov,Tamur Maddisson, Jalmar Muruvee ja
Kaja Juulik.
Sellesse 23 aastasse mahuvad nii väiksemad kui
ka suuremad tegemised, olgu nendeks siis erinevate ürituste korraldamine, küla heakord kui ka
suuremahulised investeeringud.
Kõige suuremaks saavutuseks peame muidugi
oma uue külamaja ehitamist 2011. ja 2012. aastal
ning selle majandamist. Külamaja esisele platsile
püstitasime 2017. aastal mängulaeva, kiikede ja
liivakastiga laste mänguväljaku, kus käiakse mängimas kogu Lümanda piirkonnast.

EV 100.
sünnipäeval
jäädvustasime
ajalookroonika
jaoks pildi küla
kõige nooremast ja kõige
vanemast
elanikust –
Kelsi Ratasest
ja Amanda
Pussist.

Kõljala piirkonna 12 küla esindajad ja toetajad „EV100 igas külas“ üritusel Kõljala külamaja juures 18. augustil 2018.
FOTO: KADRI PAOMEES

Riigi sünnipäeva tähista- uhke pukktuulik ja Kuressaare
hoovil Arensburgi
mine on Saare maakon- gümnaasiumi
meridiaani skulptuur.
nas kogukondade poolt
Kõrkveres on terve seltsimaja
hästi vastu võetud ning aknad välja vahetatud ja Kavandis
aed uuendatud ning KiEV100 tõi lisaks hulgale seltsimaja
helkonna triipu värvitud. Kogukontunnusplaatidele juurde nad on välja andnud raamatuid –
nii mänguväljakuid kui „Ratla mosaiik II“ ja „Undva läbi
sajandi“. Kõike on tehtud
ka matkaradu, seltsi- nelja
suure rõõmuga.
majade korrastamisest
kogukondi
ja põnevatest sündmus- Suurim
liitev ühiskingitus
test rääkimata.

Eesti sünnipäeva tähistamine on
meile auasi. Saarlastel jäi selja taha
väga edukas juubeliaasta, mida
kinnitavad nii toimunud kui ka
tulevased sündmused. Meie maakonnale on välja antud 44 EV100
tunnusplaati – arvestatav hulk,
sest ühtekokku jagati üle Eesti 300
tunnusplaati.
Avatud on laste mänguväljakuid,
näiteks Nihatus ja Käeslas; tehtud
matkaradu, näiteks Püha Soobiku
avastusrada Pühas ja südamekujuline matkarada Kihelkonnal; püsti
pandud välijõusaale, näiteks lastele
Nihatus; külale kujundatud oma
lipp, näiteks Roobaka lastepere kujundatud oma küla lipp. Sõrves on
renoveeritud majakas, Kuressaares
on piiskopilinnuse lääne bastionil

Kogu Saare maakonna “EV100
igas külas” toredust saab näha
ühiskingituse veebilehel nii kronoloogiselt kui ka kaardil: www.
ev100.ee/et/ev100-igas-kylas.
“EV100 igas külas” on ainus
omariikluse 100. sünnipäevaks ellu
kutsutud suurprojekt, mis kestab
terve juubeliperioodi, 12.04.2017–
02.02.2020. Samuti on see suurim
kogukondi – nii maal kui ka linnas
– liitev ja kaasav EV100 ühiskingitus.
“EV100 igas külas” ühiskingituse
teeb eriliseks seegi, et igas liitunud
külas, asumis, linnas jääb meie
vabariigi sünnipäeva meenutama
kena ja väärikas nimeline tunnusplaat – riigi kingitus sellele tegusale
kogukonnale.
Saarlastel on põhjust igati uhke
olla. Esimene plaat tuli meie maakonda 2017. aasta jaanipäeval
Karala tegusale kogukonnale.

Veebruaris toimus Eesti Koolispordi Liidu egiidi all rida koolinoorte
võistlusi, kus selgitati välja parimad
koolid ja võistkonnad võrkpallis,
korvpallis ja rahvastepallis.
4.–6. klassi tüdrukute võrkpallis
saavutas esimese koha Kuressaare
gümnaasium (KG), teise koha
Saaremaa ühisgümnaasium (SÜG)
ja kolmanda koha Leisi keskkool.
Poiste arvestuses oli parim KG
esimene võistkond, teise koha
sai KG II võistkond ja kolmanda
koha SÜG.
7.–9. klasside võrkpalli parimad
olid tüdrukutest KG, teise koha
saavutas SÜG ja kolmanda koha
Kärla põhikool. Poiste arvestuses

saavutas esikoha KG, teise koha
Leisi keskkool ja kolmanda koha
SÜG.
8. veebruaril peeti Orissaares
Sportland 3x3 Saaremaa etapp
korvpallis poistele. 4.-5. klasside
arvestuses oli parim Valjala põhikooli II võistkond Valjala põhikooli
esimese ja Muhu põhikooli teise
võistkonna ees.
6.-7. klasside arvestuses pälvis
esikoha Orissaare gümnaasiumi
teine võistkond, teise koha Muhu
põhikooli esimene võistkond ja
kolmanda koha Orissaare gümnaasiumi esimene võistkond.
19. veebruaril toimus Kuressaare spordikeskuses 1.–3. klassi-

Reet Viira
Saaremaa Kodukandi juht

Nemad avasid pidulikult laste
mänguväljaku ja mälestuspingi
teenekale kooliõpetajale. Möödunud aasta “EV100 igas külas” esimene tunnustahvel kirjaga EV100
Ansekülas anti 4. jaanuaril väga
väärika sündmuse tunnustamiseks,
kui Sõrvemaa Pärimuse Selts andis
välja kümneaastase töö vilja –
„Sörulase aabitsa“. Kas see ei ole
suurim tegu ühele ilma äärel olevale kogukonnale, et tema lapsed
hakkavad oma tarkuseteri õppima
omakeelsest aabitsast!
Praeguse seisuga on viimase kingi tegijaks registreerunud samuti
väärikas Tagamõisa kogukond, kes
tähistab Tagamõisa seltsimaja 90.
aasta juubelit. Kingituseks renoveerivad nad seltsimaja aknad-uksed
ja annavad fassaadile uue kuue.
Ühine pidu peetakse 2019. aasta
detsembrikuus.

Ees on veel palju huvitavat
„EV100 igas külas“ ühiskink
aga kestab ja ootab tegusaid kogukondi liituma veel ka tänavu
ning lausa kuni 2. veebruarini
2020. Tore on tõdeda, et tänavuse
aasta esimene kingitus oli samuti
väärikas – nimelt tähistas Saaremaa ühisgümnaasium eestikeelse
hariduse 100. aastapäeva koos
meeleoluka pildigalerii avamisega
kooli välisfasaadil. Tulekul on aga
mälestuskivi avamine Jaagarahul
25. märtsil represseeritute mäles-

Koolisport veebruaris
de DUMLE rahvastepalliturniir.
Tüdrukute arvestuses sai esimese
koha Vanalinna kool, teise koha
SÜG ja kolmanda koha Orissaare
gümnaasium. Poistest sai esimese
koha SÜG, teise koha Vanalinna
kool ja kolmanda koha Kaali kool.
Turniiri kolm parimat tüdrukute
ja kolm parimat poiste võistkonda
esindavad Saaremaad 7. märtsil
toimuval finaaletapil Kohilas.
Aivi Auga,
spordinõunik
7.–9. klasside poiste võrkpall.
Rünnakul on Leisi mängija Mark
Jake Buchwald.
Foto: AIVI AUGA

tuseks, Orissaare laululava avamine
kevadel, 24. augustil valmib raamat
Külasema kogukonna tegudest ja
31. augustil toimub vabatahtliku
merepääste punkti avamine Mäebe
rannas.
Kindlasti on veel nii mõnelgi
Saare maakonna tegusal ja ühtehoidval kogukonnal häid EV100
plaane, mis just sel aastal teoks
saavad ja mis ühiskingitusega liitumise ja tunnusplaadi väärilised
on. Andke neist teada meie, teie
kogukonna ja meie 100-aastase
vabariigi auks ja rõõmuks. Ega
muud kui sajaga edasi!

44 EV100
tunnusplaati
2018. aasta tunnusplaadi saanud kogukonnad: Anseküla, Sakla, Nihatu, Soobiku, Panga, Sääre,
Asva viikingite küla, Vaivere,
Võhma, Suuremõisa, Jööri, Püha,
Soela, Kogula, Orbu, Undva, Kavandi, Jaagu, Kõrkküla, Mustjala,
Iide, Orinõmme, Käesla, Kõruse,
Paenase, Vanakubja, Roopa, Kuressaare kindlus, Mändre, Kõljala,
Salme, Sauvere, Kõõru, Roobaka,
Aste, Kihelkonna, Kuressaare
gümnaasium, Laimjala, Kõrkvere,
Ratla, Taritu.
Eelnevalt on saanud tunnusplaadi 2017. aastal Karala ja
Ruhnu ning tänavu Saaremaa
ühisgümnaasium.

Foto: Lembit
Michelson

Kolm traditsioonilist üritust
Külamaja ümber on üks hektar maad ja lillepeenrad, mida suveperioodil on vaja hooldada.
2018. aastal saime selle pühendumise eest nii Saaremaa valla kui ka regionaalministri tänukirjad.
Küla kolm suuremat traditsioonilist üritust,
kuhu ootame rahvast ka kaugemalt, on Karala
mõõkkala jooks, odagala ning Saaremaa saama- ja
saunapäev.
Meie jaoks on tähtis ka koostöö teiste piirkonna
seltside ja küladega. Viis aastat oleme koos Viidu
külaga pidanud ühist jõulupidu. Naaberkülale Atlale oleme lahkesti andnud oma külamaja võtmed,
et nad saaksid oma jõulupidu pidada. Leedri külaga korraldame ühiseid ekskursioone, et tutvustada
külaelu ja piirkonna tegevusi. Taritu Arenguseltsi
liikmed on rahvamaja juhataja Aili Salongi eestvedamisel meile tihti kultuurilist külakosti toonud
nii teatri, tantsu kui ka lauluga.

Küla moto on – püsik püüab
püsida, vanur väärikalt vananeda, noor noorust nautida, suvik sõprust sõlmida.
Hea koostöö on ka Lümanda kultuurimaja
juhataja Ulvi Põlluga. Sõpruskülad mandrimaalt
on Lustivere ja Pajusi külad ning rahvusvaheline
haare sõpruses on meil Prantsusmaa küla Tremont
sur Saulx´iga.

Eesti rahva lemmikküla
Seltsitegevuse kõige suuremaks tunnustuseks
peame 2013. aastal Saaremaa aasta küla ja Eestimaa rahva lemmikküla tiitli saamist.
24. veebruaril 2018. aastal, mil Eesti Vabariik sai
100-aastaseks, otsustasime ajalookroonika jaoks
teha pildi küla kõige nooremast ja kõige vanemast
elanikust, kelleks sel hetkel olid 3-kuune Kelsi Ratas Tuule talust ja 90-aastane Amanda Puss Silma
talust. Küla moto on – püsik püüab püsida, vanur
väärikalt vananeda, noor noorust nautida, suvik
sõprust sõlmida.
Tänavu 24. veebruaril kell 16 olete ootatud Karala külamajja, et tähistada EV 101. sünnipäeva.
Kaja Juulik,
Karala seltsi juhatuse esimees 23 aastat
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Eikla klubi

LEISI
Pärsama kultuurimaja

Esmaspäeviti kl 17–19
lastering, juhendaja Marina
Saukonen.
Kolmapäeviti kl 14–16 käsitööring.
Keraamikaring ette teatamisega, osalustasu 5 eurot,
juhendaja Viia Rohtla.

23. veebruaril kl 17–22
„Eesti Vabariik 101“. Kavas
pidupäevakõned, kontsert oma
kandi inimestelt, Karja kihelkonna aasta tegu 2018 väljakuulutamine, pidupäevatort, tantsuks
ansambel Kruiis.

KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
24. veebruaril vabariigi
aastapäev 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“.

LÜMANDA
Lümanda lubjapark ja
Karala külamaja
24. veebruaril Eesti Vabariigi
101. aastapäeva tähistamine.
Kl 12 rahvatantsurühmade
kontsert lubjapargi õuel. Kl
12.30 kringel ja kuum jook. Kl
13 pidupäevatervitus ja tunnustamine. Kl 13.15 huvikooli
Inspira laululapsed Pilvi Karu
juhendamisel.
Kl 16 jätk Karala külamajas

Üleskutse
25. märtsil möödub 70 aastat
suurest märtsiküüditamisest
ja 30 aastat represseeritute
ühenduse, Saare Maakonna
Memento Ühenduse, loomisest Saaremaal.
Et mitte unustada meie
rahvaga toime pandud kuritegu ja samas mälestada
hukkunud kaasmaalasi, oleme otsustanud sel kuupäeval
süüdata 1056 mälestusküünalt Kuressaare keskväljakul
Eesti Vabadussõjas langenute
mälestussamba jalamil, mälestuskivide juures Jaagarahul
ja Kudjapel ning Roomassaare sadamas.

Kutsume üles ettevõtteid
ja eraisikuid võtma sellest
mälestusaktsioonist osa ning
tegema annetuse mälestusürituse läbiviimiseks ja küünalde ostmiseks.
Kel on soov ja võimalus
Saare Maakonna Memento
Ühendust küünalde ostmisel
toetada, saavad teha ülekande ühingu arvelduskontole
nr EE731010602009499000
(SEB) selgitusega „Küünal“.
Ette tänades Saare
Maakonna Memento
Ühenduse juhatus

(ühislaulmine, viktoriin ja Vabariigi presidendi vastuvõtu
vaatamine).

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
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
24. veebruaril kl 12 Eesti
Vabariigi sünnipäeva tähistamine, esinevad Sirje ja Rein Kurg.

PIHTLA
Sandla kultuurimaja
8. märtsil kell 20 naistepäevapidu. Tantsuks mängib

ansambel K.T.K. Esinevad naislauluselts Piret, dirigent Marika
Mets, ja Eena Margi rahvatantsurühm. Pääse 10 eurot.
Kohtade broneerimine tel 5302
5620.

SALME
Salme kultuurimaja
22. veebruaril kl 20 stiiliõhtu „EW101“. Tantsuks mängivad
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

Seminar „Minu ja minu
organisatsiooni roll jätkusuutlikus arengus“

Juunis 2018 alustas Hiiumaa
ametikool rahvusvahelist koostööprojekti “Täiskasvanuharidus UNESCO biosfäärialadel
– Eesti, Läti, Rootsi koostöövõrgustik”.
Projekti eesmärk on analüüsida jätkusuutliku arengu
senist käsitlemist täiskasvanuõppes, erinevates õppekavades
ja haridusprogrammides ning
leida uusi rahvusvahelisi kontakte täiskasvanuõppe mitmekesistamiseks.
Lisaks katsetame projekti
käigus erinevaid õppemudeleid, mida tulevikus erinevate

koolituste või tasemeõppe õppekavade puhul edasi arendada.
Kutsume kõiki huvilisi projekti kokku võtvale põnevale
seminarile 7. ja 8. märtsil Suuremõisa lossis, kus räägime
enda ja oma organisatsiooni
rollist jätkusuutlikus arengus.
7. märtsil käsitleme teemat
praktilisel koolitusel “Biomajandus köögis – kohalik tooraine, low-waste´i põhimõtted
ja valikud serveerimisel”. Koolitust viib läbi Kuressaare ametikooli õpetaja Irina Arhipova.
8. märtsil leiab aset avatud
seminar, kus oma rolli jätku-

suutlikus arengus tutvustavad
ettevõtja Kulvo Pendra, Väätsa
kooli õpetaja Jonas Nahkor,
Litorina rahvaülikooli õpilased,
Vidzeme ülikooli õppejõud
Anda Arklina ja EMÜ tehnikainstituudi direktor Margus
Arak.
Täpse ajakava ja esinejad
leiab Hiiumaa ametikooli kodulehelt, seminari Facebooki
sündmuse kaudu või võttes
otse ühendust projekti eestvedajate Jane Üksiku: jane@
hak.edu.ee, 5690 7746, või Lia
Rosenbergiga: lia.rosenberg@
keskkonnaamet.ee, 5690 6205.

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.

KURESSAARE
Kuressaare tervisepark
24. veebruaril kl 12–14
Kuressaare tervisespordi päev.
Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja
sündmuste kohta järgmisesse
vallalehte hiljemalt 1. märtsiks,
leht ilmub 7. märtsil!

TEADE
Eesti Looduskaitse Seltsi Saaremaa osakond ja
Saaremaa Merekultuuri
Selts kutsuvad Vabariigi
hommikule pühapäeval, 24.
veebruaril kell 7.42.
Päikesetõus koos EV
101. sünnipäevaga Roomassaare linnutornis! Hommikune karge ilu, sõprade
toetav õlg ja maast kõrgem
vaade.
Tule, võta sõber ka kaasa
ja saa osa!
Lisateave Reet Viira 551
7502, Astrid Sepp 523
8240.
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KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
Neljapäeval, 21. veebruaril kell 13
„Eesti Vabariigi algusaeg Saaremaal“. Ajalugu meenutab Piret Hiie-Kivi Saaremaa
muuseumist.
Reedel, 22.veebruaril kell 12 kohtumine Reformierakonna riigikogu kandidaatidega.
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!

TRÜKIARV:
18 000

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

Teisipäeval, 5. märtsil kell 13 juhataja ümarlaud. Küsimustele vastab Kuressaare Hoolekande juhataja
Ene Vahter.
Kolmapäeval, 6. märtsil kell 13 Aili
Jungi kunstiringi näituse avamine.
Neljapäeval, 7. märtsil kell 13 naistepäevapidu, tantsuks mängib ja laulab
Taivo Parbus.
Reedel, 8. märtsil kell 13.30 laulame
Mariniga tuntud laule.
Veebruaris esitleb päevakeskuses enda
töid hobikunstnik Elje Laht.

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

Registreerime huvilisi märtsis algavatele
eakate arvutikursustele (algajad arvutikasutajad).
Anna oma osalemissoovist teada hiljemalt
27.02.2019 tel 514 5072, Janne Mets.
Päevakeskuse 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.
TOITLUSTAMINE: Kuressaare päevakeskuses saab lõunatada ning maitsvaid koduseid roogasid kaasa osta igal tööpäeval
kl 11.30–15.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

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

