Saaremaa Teataja
Nr 4 II aastakäik

Jäätmete liigiti
kogumine mugavamaks

Neljapäev, 7. märts 2019

Millised valla teed
saavad mustkatte?

Saaremaa valla eelarve
ulatub üle 60 miljoni
Saaremaa vallavolikogu
võttis eelmisel neljapäeval vastu valla 2019.
aasta eelarve. See on
esimene ühinemisjärgne
eelarve, mis pandi kokku
uutel alustel.

Alo Heinsalu
tugiteenuste osakonna juhataja

2018. aasta eelarve oli üleminekuperioodi eelarve, koosnedes
summana ühinenud valdade eelarvetest. Tänavuse eelarve maht on
62,8 miljonit eurot, seega võrreldes
2018. aastaga 12% suurem.

Valla tulud 47 mln eurot
Valla tulude poolel omab esikohta – 56% põhitegevuse tuludest – laekumine füüsilise isiku
tulumaksust. Eelarvesse on prognoositud füüsilise isiku tulumaksu
laekumist 25 miljonit eurot, mis on
2018. aasta laekumisest 2,5% enam.
Teiseks oluliseks eelarve tululiigiks on riigipoolsed toetused.
Seda antakse erinevate valdkondade rahastamiseks, nagu näiteks
koolide ülalpidamine, lasteaia personali töötasu, sotsiaaltoetused,
teede korrashoid. Toetused on 17
miljonit eurot, mis moodustavad
36% valla tulubaasist. Lisaks sellele
teenib vald neli miljonit eurot tulu
läbi teenuste osutamise, nagu lasteaedade õppetasud ja toitlustustegevus, muusikakoolide õppetasud
ja hooldekodude kohamaksud.
Veel võib ära märkida üüri- ja
renditulu valla omandis olevate
eluruumide ja mitteeluruumide

Tänavustest suurematest investeeringutest on Pargi lasteaia ehituse lõpetamine Kuressaares.
Foto: Saaremaa Vallavalitsus

ning maa rendile andmisest. Valla tulud moodustavad kokku 47
miljonit eurot.

Kuhu see raha kulub?
Kõige suurem kuluvaldkond
vallale on teadagi haridus, mis
moodustab 52% põhitegevuse
kuludest, kokku 23 miljonit eurot. Lisaks koolide ja lasteaedade
ülalpidamisele kuuluvad siia alla
noorte huviharidus, koolitoit ja
-transport.
Suuruselt järgmine on kultuurija spordivaldkond: rahvamajad,
raamatukogud, noortekeskused,
sporditegevus. Kõigele sellele kulub 5 miljonit eurot ehk 12% eel-

arve kuludest. Sotsiaalsfäär (nagu
hoolekandeasutuste ülalpidamine,
sotsiaaltoetused ja -teenused)
hõlmab 3,8 miljonit eurot ning
moodustab 9% kuludest.
Lisaks kuulub suuremate valdkondade hulka veel majandus –
4,5 miljonit eurot, millest lõviosa
läheb ühistranspordi korraldamiseks. Vallavolikogu ja -valitsuse
ülalpidamine võtab eelarvest 5,4
miljonit eurot ehk 12% kuludest.
Mittetulundusühinguid toetatakse kokku 959 000 euro ulatuses.
Sealhulgas on üle valla ette nähtud
jaotada külaraha kokku 40 000
eurot. Vald osaleb hajaasustuse
programmis 150 000 euroga,

mittetulundustegevuse projektide
oma- ja kaasfinantseerimist toetatakse 31 000 euroga.

Eelarve rõhuasetused
Vald on käesoleva aasta eelarves
märkimisväärselt panustanud
avaliku sektori töötajate palkade
suurendamisse. Seeläbi tõuseb
lasteaia õpetajate palk vähemalt
1125 euroni, õpetajate abi alampalgamäär 700 euroni, kokkade
alampalgamäär 600 euroni.
Üldhariduskoolide tugispetsialistide alampalgamäär on uuel
aastal 1250 eurot, koduhooldajatel
700 eurot.
Järgneb lk 3

Algab hajaasustuse programmi taotlusvoor
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste vee- ja/või kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja
autonoomsete elektrisüsteemide
rajamiseks.
Taotlusi võetakse vastu 11.
märtsist 13. maini. Taotlused
koos lisadokumentidega tuleb
esitada Saaremaa vallavalitsusele
allkirjastatuna paberil või digitaalselt.
Tähtpäevast hiljem esitatud
taotlused tagastatakse läbi vaatamata.
Riigi Tugiteenuste Keskuse
(RTK) koostatud taotlusvormid ja
juhendmaterjalid on leitavad valla

veebilehelt www.saaremaavald.ee/
hajaasustuse-programm10.
Programmi sujuvaks rakendamiseks Saaremaa vallas nõustab
ja pakub taotlejatele vajalikku
infot meetme tingimuste kohta
Maire Käärid, tel 513 1674; 452
5169, e-post: maire.kaarid@saaremaavald.ee.
Toetuse taotlejaks saab olla
füüsiline isik, kelle alaline ja ka
rahvastikuregistri järgne elukoht
on alates taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist majapidamine, millele toetust küsitakse.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad
samad tingimused, mis taotle-

jalegi.
Projekti eelarve koostamiseks
peab taotleja võtma vähemalt
kaks (võrreldavat) hinnapakkumist. Hinnapakkumiste täpsem
loetelu on valla kodulehel.
Projekti maksimaalne toetus
ühe majapidamise kohta on 6500
eurot (programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist
saadud toetuse summa).
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja
kaasfinantseering peab kokku
moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Projekti eelarves sisalduvad
tegevused peavad tagama taotleja

Saaremaa vald
tänas oma inimesi
Loe lk 6

Loe lk 4

Loe lk 3
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majapidamises nõuetekohase
joogivee kättesaadavuse, elamus
tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi,
aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele
vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.
Saaremaa vallas ei ole 2019.
aasta taotlusvooruks kehtestatud
eelistatud sihtrühmi ega toetatavate valdkondade prioriteetsust.
Projekt algab toetuslepingu
sõlmimisest ning selle elluviimine
peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.
Maire Käärid,
arenduse peaspetsialist

Vald alustab
1. klassi taotluste
vastuvõtmist
Saaremaa vallavalitsus alustab 15. märtsist
taotluste vastuvõttu järgmise, 2019. aasta
septembrist algava õppeaasta esimeste klasside lastele elukohajärgse kooli määramiseks.
Lapsevanem saab esitada taotluse oma
lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas
elektrooniliselt valla hariduse registrite keskkonna kaudu https://haridus.saaremaavald.
ee/haridus/ või paberkandjal, edastades
allkirjastatud taotluse kas vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnale (Tallinna
tänav 10, 2. korrus Kuressaares) või koolile,
kuhu ta taotleb lapse vastuvõtmist.
Vanem, kes soovib oma lapsele koolikohta
Kuressaares, peab taotluses ära märkima kaks
eelistust; kui koolikohta soovitakse väljaspool
Kuressaare linna, võib piirduda ühe eelistuse
märkimisega. Vastuvõttu erakooli Luce korraldab kool ise ning vanemad ei pea oma lapse
sellesse kooli panekuks elukohajärgse kooli
määramist vallalt taotlema.
Elukohajärgse kooli määramise taotluste
vastuvõtt kestab 15. märtsist kuni 31. märtsini.
Kõik õigeaegselt, ka paberkandjal, esitatud
taotlused registreeritakse ühtses hariduse
registrite keskkonnas ning pärast 31. märtsi
algab kohe ka taotluste läbivaatamine.
Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli
Saaremaa vallas registreeritud elukohta
omavale lapsele, lähtudes põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest, arvestades esmajärjekorras õpilase
registreeritud elukoha lähedust ja ühe pere
laste õppimist samas koolis. Vabade kohtade
olemasolul saab arvestada ka lapsevanema
soove ning võtta kooli väljaspool Saaremaa
valda elavaid lapsi.
Lapsevanem saab vastuse lapsele määratud
elukohajärgse kooli kohta taotluses märgitud
suhtluskanali kaudu. Kui vanem on saanud
teate elukohajärgse kooli määramise kohta,
tuleb tal hiljemalt 30. aprilliks teate saamine
ja koolikoha vastuvõtt või sellest loobumine
veelkord kinnitada, et koolid saaksid teha
ettevalmistusi uueks õppeaastaks.
Sel aastal saab koos elukohajärgse kooli
määramise taotlusega esitada ka taotluse
ranitsatoetuse väljamaksmiseks. Toetuse
suurus on 175 eurot iga esmakordselt koolimineva lapse kohta. Ranitsatoetust ei maksta
enam sotsiaaltoetuste üldise korra alusel, vaid
volikogus ootab vastuvõtmist ranitsatoetuste
kord, misjärel saavad paika ka toetuste väljamaksmise tingimused ja ajakava.
Loomulikult saab esimesse klassi minevale lapsele taotleda koolikohta ka pärast 31.
märtsi, kuid siis määratakse lapsele koolikoht,
võttes arvesse vabade kohtade olemasolu
koolis.
Rahvastikuregistri veebruarikuu andmeil
elab Saaremaa vallas 324 last, kes jõuavad
sügisel koolikohustuslikku ikka või kelle
koolikohustuse täitmise algust on pikendatud. Kaheksa last neist on juba koolilapsed,
kuid meie valla lasteaedades käib ka lapsi,
kelle elukoht on väljaspool Saaremaa valda.
Lisaks on registris lapsi, kelle lasteaiakoha
kasutamise kohta andmed puuduvad ning kes
võib-olla Eestis ei elagi. Seega ei saa üksnes
registri andmetele tuginedes uute koolilaste
arvu prognoosida. Oluline on, et lapsevanem
oma pere soovidest õigeaegselt teada annab,
et uus kooliaasta saaks rõõmuga alata.
Õilme Salumäe,
üldharidusnõunik
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud

TEATED
Peremehetu ehitise
hõivamise teade
Saaremaa vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu
ehitisena arvele elamu (ehitisregistri kood 120775754)
ja lauda (ehitisregistri kood 120775793) Lümanda külas. Viimane teadaolev omanik on Kalev Rannala.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku
omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada
kirjalikult kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest
Saaremaa vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, 93819
Kuressaare, Saare maakond, tel 452 5000, info@saaremaavald.ee.
Info: Inge Aru, maakorraldusspetsialist, tel 452 5084,
inge.aru@saaremaavald.ee.

Avatakse puuetega inimeste
eluruumide kohandamise
II taotlusvoor
Erivajadustega Saaremaa valla elanikel on taas võimalik
taotleda oma eluruumi vajadustele vastavaks kohandamist.
Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada 25.03.–
07.04.2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee, posti teel Saaremaa vallavalitsuse
aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819. Samuti võtavad
kohapeal taotlusi vastu valla sotsiaaltööspetsialistid nii
vallamajas (Kuressaare, Tallinna tn 10) kui ka teenuskeskustes.
Taotluse kohustuslikud andmed:
Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed,
esindusõiguse alus;
Kohandatava eluruumi andmed;
Eluruumi omanik või kõigi kaasomanike või korteriühistu
nõusolek kohandamise tegemise kohta;
Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud
toimingute, hügieeni- või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
Kohandamise liik (platvormtõstuki, laetõstuki, ukseautomaatika paigaldus; vaheplatvormita kaldtee rajamine;
hoone välisukse, korteri välisukse, siseukseava kohandus;
uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava, tualettruumi
(st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi),
WC-ruumi kohandus; inva-WC-poti, käsipuude paigaldus, muu);
Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel).
Koos taotlusega esitatakse: koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist; koopia esindaja isikut tõendavast
dokumendist (vajadusel); koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (vajadusel; kohtumäärus, volikiri);
eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu
kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja
ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike
ühiskasutuses olevaid ruume; kaks võrdlevat hinnapakkumist koos eskiisjoonisega.
Täpsemat infot taotlemise ja toetusteks vajalike dokumentide kohta saab valla kodulehelt www.saaremaavald.
ee/sotsiaal või sotsiaaltööspetsialistidelt nii vallamajas
(Kuressaare, Tallinna tn 10) kui ka teenuskeskustes.

Aarne Põlluäär,
arenduse peaspetsialist

KOPi kevadvoor on avatud
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on
toetada tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teket ja püsimist. Toetusi saab taotleda kogukonna
arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu.
Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama
koostöö tekkesse.
Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste
pakkumisse.
Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot, minimaalne omafinantseeringu määr on 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.
Taotlused koos lisadega tuleb esitada digitaalselt
allkirjastatult e-posti aadressil kop@saaremaavald.ee
hiljemalt 1. aprillil kella 16.30-ks.
Täpsem info (ka taotlusvormid) on valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm).
Infopäev toimub vallavalitsuse saalis (Lossi tn 1)
15. märtsil kell 11, eelregistreerimine aadressil kop@
saaremaavald.ee.
Lisainfo: Veiko Viil, tel 452 5031, veiko.viil@saaremaavald.ee või SA Saare Arenduskeskus, Helje Pent, tel
452 0573, helje@sasak.ee.

Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik väljapanek ja
avalik arutelu.
Uuekõrtsu-Tõnsu II detailplaneering algatati Saaremaa vallavolikogu 26.10.2018
otsusega nr 1-3/102. Planeeringuala
hõlmab Saaremaa vallas Tagaranna külas
Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0120).
Detailplaneeringu eesmärgiks on Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksuse jagamine elamumaa
kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamute ja
abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine,

tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine,
servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse Ninase panga teeni.
Planeeringuala suuruseks on arvestatud
u 6 ha ja planeeringu nimetus on „Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneering“. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Mustjala
valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringu
muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ja
ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2
ja § 82 lg 5 teatame, et Uuekõrtsu-Tõnsu
II detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

toimub 22. märtsist kuni 22. aprillini. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik
tutvuda 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/detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu toimub 29. aprillil kell 16 Tallinna
tn 10 II korruse väikeses saalis.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt
on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul
õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.

Kuressaares Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneeringu
avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused
Saaremaa vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 2-3/27 võeti vastu ja suunati
avalikule väljapanekule Kuressaare linnas
Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine riigigümnaasiumi püstitamiseks. Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul
01.–14.02.2019.
Avaliku väljapaneku ajal avaldati kolme
kirjaga detailplaneeringu kohta arvamust.
Esitatud ettepanekutele vastamise järel
nõustusid arvamuste avaldajad vallavalitsuse poolt antud selgitustega ning esitatud
arvamustest loobuti. Kokkuvõte esitatud
arvamustest/küsimustest ja vallavalitsuse
seisukohtadest/vastustest on järgmised:
Miks ei ole planeeringus näidatud kooli
spordihoone asendit?
Haridus- ja teadusministeeriumi praktika
üle Eesti on riigigümnaasiumide juurde spordihoonete või -saalide mitte rajamine ning
omavalitsuste olemasolevate spordirajatiste

kasutamine. Käesolev detailplaneering ja
arhitektuurikonkursi võidutöö „Sirge“ seavad olulisele kohale sportimisvõimalused
riigigümnaasiumi välialadel.
Väljaku tänava lõppu planeeritud ümberpööramise platsi soovivad kasutada
lisaks detailplaneeringus märgitud päästesõidukitele ka Väljaku tänava ääres elavad
inimesed.
Detailplaneeringu seletuskirja täiendati
ning kinnitatakse, et ümberpööramise võimaluse rajamisel võib platsi kasutada Väljaku
tänava äärsete kinnistute teenindamiseks.
Kas Väljaku tänava elanikele ja nende
külalistele jääb võimalus seal erandkorras
parkida?
Detailplaneeringuga on parkimine lahendatud planeeritava riigigümnaasiumi
teenindamiseks. Tänavatel toimub parkimine jätkuvalt vastavalt liikluskorraldusele
ja -märkidele. Tulenevalt eelnevast ei ole
Väljaku tänaval parkimine keelatud.
Kuidas tagatakse alal väärtuslik kõrghal-

jastuse säilimine? Ettepanek luua endisele
kooliaia alale mitmekesine istutusala.
Täpne haljastus selgub riigigümnaasiumi
projekteerimise käigus koostöös vallavalitsuse arhitektide ja haljastuse peaspetsialistiga. Detailplaneeringus on ette nähtud
kõrghaljastuse osakaalu tõus. Konkursi
võidutöö „Sirge“ pakub välja Garnisoni 18
krundile haljastatud pargi ja rekreatsiooniala
teket.
Lisaks eeltoodule tehti detailplaneeringus
muudatused vastavalt järgmistele tähelepanekutele:
Põhiplaanil oli kajastamata sõidukite juurdepääs Väljaku tn 2 kinnistule.
Detailplaneeringu põhiplaanil märgitud
kinnistute aadressid ei vasta osaliselt kinnistusraamatu ja maakatastri andmetele.
Detailplaneeringu avaliku arutelu ajal arvamusi lisaks ei esitatud.

Katrin Kuusk,
planeeringuspetsialist

Saaremaa vallavalitsuse ja -volikogu istungite ülevaade
Vallavalitsuse 26. veebruari istungil
otsustati:
• Pikendada hajaasustuse programmi
2017 toetuslepingu lõpptähtaega.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
2017 toetuse kasutamise aruanne.
• Kinnitada kohaliku omaalgatuse programmi toetuse kasutamise aruanne (MTÜ
Kõrkvere Selts).
• Muuta vallavalitsuse 04.12.2018
korraldust „KOP projektitoetused 2018
sügisvoor“.
• Eraldada MTÜ-le Saaremaa Kodukant
150 eurot transpordi kulude katmiseks seoses II külavanemate foorumil osalemisega.
• Suurendada laste arvu Valjala lasteaia
rühmades.
• Anda avaliku ürituse luba Saare Maakonna Memento Ühendusele märtsiküüditamise
aastapäeva korraldamiseks ning Eesti Keskerakonnale tänavakampaania korraldamiseks.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping (eraisik).
• Anda välja korraldus asenduskoduteenusele suunamise kohta (eraisik).
• Tagada eluruum (eraisik).
• Kinnitada hallatava asutuse Kuressaare
Hoolekanne struktuur ja teenistuskohtade
koosseis.
• Kuulutada välja meetme „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
taotlusvoor.
• Kuulutada välja sisekonkurss lastekaitsenõuniku ametikoha täitmiseks.
• Pikendada rendilepingut (loomade karjatamine Imara külas Pagila maaüksusel).
• Tunnistada kahjunõuet summas 125
eurot.
• Tunnistada osaliselt kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 20.12.16 korraldus nr 717
(taksoveo sõidukikaart).
• Koormata vallale kuuluv kinnistu isikliku
kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks.
• Kinnitada hallatava asutuse Kuressaare
Linnamajandus poolt osutatavate teenuste
hinnad.
• Korraldada riigihange „Kütuse ostmine“.
Väljastada teenindajakaart taksoteenuste
osutamiseks (2).
• Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.

Vallavolikogu 28. veebruari istungil
otsustati:
• Kinnitada Saaremaa valla 2019. aasta
eelarve.
• Algatada Saaremaa valla hariduse, kultuuri, spordi ja siseturvalisuse arengukava
koostamine.
• Muuta sihtasutuse Orissaare Spordihoone põhikirja.
• Suunata otsuse „Riigigümnaasiumi rajamiseks vajalike kinnistute omandamine ja
võõrandamine“ eelnõu teisele lugemisele.
• Lõpetada Muraja küla Kuke ja Uue-Udriku katastriüksuste detailplaneeringu,
Ninase küla Anne detailplaneeringu, Ninase
küla Adamsi detailplaneeringu, Ninase küla
Vahe detailplaneeringu, Kugalepa küla Täätsi
detailplaneeringu, Küdema küla Riido detailplaneeringu ja Kotlandi küla Pihla-Ranna
detailplaneeringu koostamine.
• Kehtestada Merise küla Kordoni detailplaneering.
• Tunnistada osaliselt kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 04.11.2003. a korraldusega
nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp“ (Lagle tn 9, Laugu tn
10 ja Luige tn 24 kruntide osas).
• Suunata otsuse „Kallasraja tõkestamiseks nõusoleku andmine“ eelnõu teisele
lugemisele.
• Anda välja määrus „Pädevuse delegeerimine“ (keskkonnaseadustiku üldosa seaduses
sätestatud ülesanded).
• Suunata määruse „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut“ eelnõu teisele
lugemisele.
• Suunata määruse „Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 16
„Saaremaa Vallavolikogu töökord“ muutmine“
eelnõu teisele lugemisele.
• Teha muudatused volikogu komisjonide
koosseisudes (arvata arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni liikmeks Andi Humal ning
arvata haridus- ja noorsootöökomisjonist
välja Riho Humal ning liikmeks Anita Siimer).
Vallavalitsuse 5. märtsi istungil otsustati:
• Pikendada hajaasustuse programmi
2017 toetuslepingu lõpptähtaega (2).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
2017 toetuse kasutamise aruanded (3).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi

2018 toetuse kasutamise aruanne.
• Kuulutada välja avalike suhete peaspetsialisti konkurss.
• Tagada eluruum (eraisik).
• Seada hooldus (eraisik).
• Korraldada Saaremaa valla lastekaitse- ja
sotsiaalhoolekande arengukava 2020–2030
koostamine.
• Nimetada Pöide Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liikmed.
• Tunnistada lootusetuks ja kanda bilansist välja rahalised nõuded kogusummas
7497,87 eurot.
• Koormata Saaremaa vallale kuuluvad kinnistud (4) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks.
• Tunnistada kahjunõuet summas 592,15
eurot.
• Muuta maakonnaliinide sõiduplaane nr
2302-2 ja nr 5801.
• Hüvitada transpordikulud (eraisik).
• Väljastada taksoveoluba ja sõidukikaart
(2).
• Väljastada sõidukikaart taksoveoteenuse
osutamiseks ning tunnistada kehtetuks varasem taksoveoluba ja sõidukikaart.
• Anda kooskõlastus Pärsama lasteaia
2018. a sisehindamise aruandele.
• Anda välja määrus „Saaremaa vallas
rakendatavad meetmed koolikohustuse
täitmise tagamiseks“.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Lõpetada Merela katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.
• Lõpetada Jõiste küla Kalda kinnistu detailplaneeringu koostamine.
• Korraldada avatud hankemenetluses riigihange „Kuressaare gümnaasiumi staadioni
rekonstrueerimine”.
• Kinnitada lihthanke „Leisi aleviku Kooli
tänava kergliiklustee ehitamine“ tulemused,
tunnistada edukaks AS-i Eesti Teed pakkumus.
• Jätta rahuldamata Saaremaakera OÜ
poolt esitatud vaie.
• Tunnistada luhtunuks üldplaneeringuspetsialisti töökoha täitmiseks korraldatud
avalik konkurss.
• Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa
vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/.
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Jäätmete liigiti
kogumine mugavamaks
Saaremaa vallavalitsus
soovib teha liigiti kogutud jäätmete üleandmise inimestele mugavamaks. Selleks on kavas
muuta jäätmehoolduseeskirja enne uue jäätmeveohanke läbiviimist.

Inge Jalakas
huvihariduskonverentsi projektijuht,
Kuressaare gümnaasumi huvikooli
Inspira juhataja

jäätmete peaspetsialist

Kodudest hakatakse koguma ka suurjäätmeid
Biojäätmeid, mille hulka kuuluvad aiajäätmed, köögiviljade
koored, tahked toidujäätmed,
kohvipaks, lõikelilled, majapidamispaber jmt, on kõige keskkonnahoidlikum kompostida oma
kinnistul. Kui seda mingil põhjusel
teha ei saa, siis kogutakse edaspidi
biojäätmed eraldi konteinerisse,
mida jäätmevedaja hakkaks tühjendama vähemalt korra kuus,
kuid vajadusel sagedamini.
Vanapaberit hakkaks kava kohaselt jäätmevedaja igalt kinnistult ära
viima kliendi soovitud sagedusega.
Vanapaberi, mille hulka kuuluvad

Suurjäätmete kodust kogumisega saab vältida nende põletamist lõkkes.

ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed,
vanad vihikud ja raamatud, kontoripaber jmt, üleandmiseks peaks
kortermajadel olema konteiner.
Teistel kinnistutel võiks olla võimalik vanapaberit tellitud päeval
üle anda ka pappkastis või kilekotis.
Korraldatud jäätmeveoga on
kavas liita ka suurjäätmed. Nii
saab igale kinnistule tellida suurjäätmete veoteenuse vastavalt
vajadusele ega pea enam ootama
kogumisringi toimumist, muretsema järelkäru suurjäätmete
jäätmejaama viimiseks vmt.
Suurjäätmete hulka kuulub vana
mööbel, sanitaartehnika, vaibad,
madratsid ja muud suuremõõtmelised jäätmed. Suurjäätmete
liitmine jäätmeveoteenusega aitab
kindlasti vähendada nende põletamist lõketes, mis on kahjulik
keskkonnale ja meie tervisele.

Pakendijäätmete vastuvõtt laieneb üle valla
Vabatahtliku lisateenusena soovime liita jäätmeveoteenusega
pakendijäätmed. Hetkel on võimalik pakendijäätmed oma kodust
tasuta ära anda vaid Kuressaare
linnas ja Kudjape alevikus. See

teenus ei ole seotud korraldatud
jäätmeveoga, sest seda pakuvad
pakendiorganisatsioonid ise.
Endise Lääne-Saare valla territooriumil on võimalik pakendeid
oma kodu juures üle anda väikse
tasu eest. Peame vajalikuks seda
võimalust laiendada nii, et kõigil
Saaremaa valla elanikel, ettevõtetel
ja asutustel oleks väikse tasu eest
võimalik pakendeid nende tekkekohas ära anda.
Nimetatud muudatusi peame
vajalikuks, kuna täna veel leidub
segaolmejäätmete konteinerites
väga palju selliseid jäätmeid, mida
tuleks koguda liigiti. Seda aga sageli ei tehta, kuna liigiti kogutud
jäätmete üleandmiseks puuduvad
käepärased võimalused või on
segaolmejäätmete äravedu lihtsalt
niivõrd odav, et jäätmete liigiti kogumiseks puudub motivatsioon.
Liigiti kogutud jäätmeid on
võimalik võtta ringlusse ehk teha
jäätmetest toormaterjal uutele
toodetele. Segaolmejäätmete puhul on ringlussevõtt praktiliselt
võimatu. Teatavasti tuleb Eestis
alates 2020. aastast 50% olmejäätmetest ringlusse võtta. Praegu võetakse aga ringlusse vaid

Saaremaa valla eelarve
ulatub üle 60 miljoni euro
Algus lk 1
Mitmetes valdkondades toimub
palkade ühtlustamine, kuna enne
ühinemist oli ühinenud valdades
töötasu erineva suurusega.
Oma osa nõuab ka riigi poolt
määratud alampalga tõus 540
euroni. Palkade kasvuga seonduv
võtab valla rahakotist ligi miljon
eurot.
Valla raha kasutamise eelistuste
hulka kuulub teede parendamine.
Teedele ja tänavatele plaanib vald
kulutada 3,2 miljonit eurot, mis
on 52% enam kui eelmisel aastal
(2,1 miljonit eurot). Seejuures
moodustavad investeeringud
teedesse (mustkatte rajamine,
korduspindamine, kruuskatte
remont) 2,5 miljonit eurot. Lisaks
sellele parendatakse teid hööveldamise, tolmutõrje ja aukude
lappimise teel veel 0,7 miljoni euroga. Raha on jaotatud Saaremaa
vallaks ühinenud omavalitsuste
ehk piirkondade kaupa. Konkreet-

KÜSIMUS

25.-26. märtsil toimub Kuressaares
üle-eestiline huvihariduskonverents
„Mis tuuled puhuvad?“. Mis tuleb
arutlusele?

Katrin Koppel
Hankega leitakse vedajad kolmele
jäätmeveopiirkonnale. Need on
Kuressaare linn koos Kudjape
alevikuga, Lääne-Saaremaa ja
Ida-Saaremaa. Põhilised muudatused puudutavad biojäätmete, vanapaberi, suurjäätmete ja pakendijäätmete mugavamat üleandmist.
Kavas on teha võimalikuks
kõikide nende jäätmeliikide üleandmine oma kinnistul segaolmejäätmetest odavama teenustasuga,
olenemata sellest, kas kinnistu
asub linnas või maal, kas tegemist on eluhoone, ettevõtte või
asutusega.
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sete objektide osas on arvestatud
kogukonna- ja osavallakogude
ettepanekutega.

Investeerimine laenu abil
Selleks et investeerida, tuleb
vallal võtta laenu. Praegune laenukoormus on 15,4 miljonit eurot. 2019. aastal on plaanis võtta
täiendavat laenu 10,2 miljonit
eurot. Laenu tuleb sel aastal tagasi
maksta 3,1 miljonit eurot.
2019. aastal lõpetatakse suurematest objektidest kesklinna
ehitus, Lümanda keskusemaja,
Kuressaare Pargi lasteaed, Orissaare lasteaed ja kooli hostel.
Samas alustab vald muu hulgas
Kuressaare haigla juurde helikopteriplatsi rajamisega, Vilsandi saarel päästevõimekuse tõstmisega,
tänavavalgustuse uuendamisega
Valjalas, Mustjalas, Iidel, Leisis ja
Pärsamal, Kuressaare Tuulte Roosi
lasteaia ehitusega.
Märksõnadena võib eelarve-

Suuremad investeeringud 2019. aastal
Kuressaare Pargi lasteaed
3,1 miljonit eurot
Lümanda keskusehoone
1,7 miljonit eurot
Kuressaare gümnaasiumi
staadion 0,8 miljonit eurot
Orissaare lasteaed
0,6 miljonit eurot
Kuressaare kesklinna ehitus
2,1 miljonit eurot

kavast välja tuua objektid, nagu
Salme–Läätsa kergliiklustee, lemmikloomade varjupaik, Laimjala Käo küla veevärk, Tornimäe
kortermaja, Abaja sadam, Leisi
Kooli tänava kergliiklustee, Valjala välitreeningkeskus, Torgu
kogukonnamaja, Kuressaare Linnateater, Aste lasteaed, Mustjala
päevakeskus, Kuressaare Ida-Niidu ja Ristiku lasteaed, Kihelkonna
kool, Kuressaare Vanalinna kool,

Foto: Katrin Koppel

Täpsustus
17. jaanuari Saaremaa Teataja
artiklis „Korraldatud jäätmevedu
laieneb vallas oluliselt“ oli selline
lõik: „Tiheasustusaladel, nagu
Salme alevik ja Kihelkonna alevik,
antakse jäätmeid üle sagedusega
kord nelja nädala jooksul, mujal
kord 12 nädala jooksul.“
Tegelikult üldplaneeringutest
lähtuvalt loetakse Salme alevik
tervenisti hajaasustusalaks ning
Kihelkonna alevikust loetakse
tiheasustusalaks vaid aleviku
keskmine osa, mis jääb Mustjala maantee ning Kiriku, Pargi
ja Kooli tänava vahelisse alasse.
Hajaasustusalal võib oma prügi
üle anda sagedusega üks kord 12
nädala jooksul ja selleks ei pea
vallavalitsusele taotlust tegema.
Kihelkonna aleviku tiheasustusalal antakse segaolmejäätmeid
üle ikka üks kord nelja nädala
jooksul.

30% olmejäätmetest. Eesti riiki
võidakse kokkulepitud eesmärgi
täitmata jätmise eest trahvida.
Seega on viimane aeg teha olulisi
muudatusi, millega saame tagada
suurema hulga olmejäätmete liigiti
kogumise ja ringlussevõtu.

Konverents toimub juba viiendat korda ja selle eesmärgiks on
kaasa aidata noorsootöö kvaliteedi tõstmisele ning
toetada koostöövõrgustike arengut. Konverentsi
kaudu on hea võimalus õppida teiste kogemustest
ning mõelda üheskoos nii praegusele hetkele kui
ka tulevikule.
Viis aastat tagasi olid suurimateks probleemideks huvihariduse rahastamine ja kvaliteedi parandamine. Enamikul Eestis peetud hariduskonverentsidel kõneldi mitmesugustel põhiharidust
puudutavatel teemadel, kuid see, millised tuuled
puhuvad huviharidusmaastikul, millegipärast
kõneainet ei pakkunud. Just need, õhku jäänud
küsimused olid ajendiks 2014. aastal Kuressaare
linnavalitsuse haridusosakonna ja Kuressaare
gümnaasiumi huvikooli Inspira koostöös sündinud esimese vabariikliku huvihariduskonverentsi
korraldamisel. Tegemist on ainukese omanäolise
konverentsiga Eestis. Aasta-aastalt on konverents
muutunud populaarsemaks ning oodatud sündmuseks valdkonna tegijate seas.
Osalejad, kes tulevad kokku Eesti eri paigust,
kiidavad nii esinejate valikut kui ka kogu ürituse
korraldust. Meile on pakutud isegi huvihariduse
pealinna tiitlit!

Kaks märksõna
Tänavuse huvihariduskonverentsi sisu loomisel
mõlkusid korraldajate meelel märksõnadena aeg
ja suhted. Nende kahe vahele mahub omajagu
näiteid elust enesest, positiivseid kogemusi ja
õppetunde, õpetlikke ülesastumisi, noorte omapoolset nägemust ja palju muudki. Konverentsi
programmi kokku pannes hakkas järjest enam
selgeks saama, et tegelikult oleme huvihariduspõllu kündmisel jõudnud juba väga kaugele.
Mitmeid aastaid projekti juhtinud Marii Kõrgesaar arvab, et noorsootöö valdkond on viimastel
aastatel tohutult arenenud nii rahastuse, sihiseadmise kui ka motiveerituse poolest. Presidentki
mainis noorsootöötajaid oma aastapäevakõnes.
Oleme õnnega koos, et meil on suurepärane
tiim, kellele on antud võimalus nii ägedat konverentsi juba viiendat aastat korraldada ning just
seetõttu valisime juubelikonverentsi alateemaks
saarlasele iseäraliku „Önnega koos”. Seame fookusesse õnne olemuse erinevatest vaatenurkadest
ja valdkondadest lähtudes.

Mida arutame

Lümanda kool, kellele kõigile on
raha kavandatud.
Vald tegeleb ka riigigümnaasiumi rajamise ettevalmistamisega,
ostes selleks maa ja alustades
piirkonna arendusega. Kaasava
eelarve projekt laieneb senise
Kuressaare asemel üle Saaremaa
ja saab pea poole rohkem raha.

Kokkuvõtteks
Saaremaal on kahtlemata valdkondi, mis vajavad suuremat
rahastamist. Aga kõike korraga ei
saa. Meenutuseks, et 12 ühinenud
omavalitsusest kümne eelarve
maht jäi alla 3,5 miljoni euro, ühinenud valla eelarve on üle 60 miljoni euro. Seega annab ühinenud
Saaremaa valla eelarve suuremaid
võimalusi ja tulevikus saab ka kitsaskohtadele samm-sammult leida
lahendused.
Alo Heinsalu,
tugiteenuste
osakonna juhataja

Kohtumispaigaks on endiselt Kuressaare linnateater. Konverentsi juhib meie tiimi kindlasti kõige
professionaalsem ja suurimate kogemustega huvihariduse ja noorsootöö n-ö tippkirurg Triino Lest.
Esimesel päeval arutame, kuidas külvata õnneTERA ehk kuidas planeerida huvitegevust
õppekava osana ning kuidas olla ise oma õnne
disainer. Rootsi näitel anname psühholoogi
vaatenurga erisusest – kas tegemist on õnne
või õnnetusega. Eesti aasta kutseõppeasutuse
õpetaja jagab meiega mõtteid õppimise või õpetamise õnne teemal ning päeva lõpus kuuleme
Hanna-Liisa Võsa muusikalikooli loomislugu.
Konverentsi teisel päeval saame teada noorsootöö
valdkonna värskeimad uudised, filosofeerime
teemal, kus võiks olla formaalse ja mitteformaalse
hariduse kohtumispaik. Valga kohaliku omavalitsuse näitel saame teada, milline peaks olema õnne
valem, et noorsootöö toimiks hästi. Lõpetuseks
jagame nippe, kuidas jätta õnneliku esineja muljet.
Ootame osalema huvikoolide pidajaid, sh
kohalike omavalitsuste esindajaid, huvikoolide
juhte, huviharidusjuhte ja -ametnikke, koolide
huvijuhte, noorsootöötajaid, ringijuhendajaid ja
kõiki teisi huvilisi.
Registreerimine, konverentsi kava, esinejad
jm oluline on leitav kodulehelt https://haridus.
saaremaavald.ee/huvihariduskonverents/, samuti
leiab infot Facebookist.
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Peatähelepanu
on mustkatete
rajamisel
Üks inimeste jaoks kõige olulisemaid kokkupuutepunkte
vallaga on kõik see, mis puudutab teid ja tänavaid ning
nende hooldust ja remonti.
Oleme üle vaadanud ja
Mikk Tuisk
kaardistanud kõik valla avaMajandus- ja haldus- likud teed ning selle alusel
teinud valikud 2019. aasta
osakonna juhataja
teede remontideks. Nii palju
kui võimalik võtsime aluseks endiste valdade teehoiukavad, kuid enamasti olid need tehtud jooksvaks aastaks. See on ka mõistetav, kuna teetööde
vajadused muutuvad seoses nende lagunemisega ja
ka inimeste vajadused muutuvad. Seetõttu on just
teede osas väga pikaajalisi plaane keeruline teha.
Küll aga saab natuke pikemalt ette vaadata tolmuvabade katete ehitusele, kuid päris kõiki tolmuvabade
katete soove paraku korraga rahuldada ei õnnestu.
2018. aastal keskendusime pigem olemasolevate
katete korduspindamistele ja tänavuste tolmuvabade katete aluste ettevalmistamisele. Kui mullu sai
tehtud ligi 20 km tolmuvabu katteid, siis tänavu
on plaanis rajada rohkem kui 50 km tolmuvabu
katteid. Suureks abiks on siin Riigikogu poolt
eraldatud nn katuseraha 400 000 eurot, mis on
määratud tolmuvabade katete ehituseks just maapiirkondades.
Tänavu on valla teedele investeeringuteks ette
nähtud u 2,5 miljonit eurot ja vastavalt ühinemislepingule jagatakse see summa endiste valdade piirkondade vahel samade proportsioonide järgi, nagu
oli riigi rahastus valdadele avalike teede hoolduseks
2016. aastal. Täpsemad 2019. aasta mustkatte
ehitamise objektid on välja toodud kõrval olevas
kirjutises. On piirkondi, kus ei tehta kas üldse
või tehakse väga vähe tolmuvabu katteid seoses
sellega, et tehakse palju muid hädavajalikke töid,
nagu korduspindamine või kruusateede remont,
et saaks teed läbitavaks teha või panna antud teele
edaspidi mustkate.
Kuna Kuressaares on väga paljud tööd seotud
Kuressaare Veevärgi vee- ja kanalitorustike
ning Kuressaare Soojuse küttetorustike rekonstrueerimisega, mille kõik kaasmõjud Kuressaare
tänavatele ja kõnniteedele ei ole veel teada, siis
Kuressaare osas ei saa veel lõpuni täpset plaani
kinnitada. Kindlasti korduspinnatakse mitmeid
teid, korrastatakse kõnniteid ning tehakse muud
vajalikku. Samuti toetatakse Kuressaarele ette nähtud vahenditest Pika tänava, Sepa ja Kopli tänava
vahelise lõigu sadevee probleemide lahendamist,
mille lõplik hind ei ole veel selgunud.
Leisi piirkonnale ette nähtud vahenditest tehakse valmis Kooli tn kergliiklustee. Samuti on
plaanis rajada Salme–Läätsa kergliiklustee, mis
ka saab osalise rahastuse Salme piirkonna teede
rahast, kuna see läheb tunduvalt kallimaks ühinemislepingus ette nähtust.
Lisaks investeeringutele tehakse teedel ka väiksemaid töid, nagu avariiliste truupide vahetus,
üksikute kruusakoormate vedamine vajalikesse
kohtadesse, tolmutõrje kaltsiumkloriididega,
mustkatte aukude paikamine, teede hööveldamine jne.
Praegu saame välja tulla inimesi kõige rohkem
huvitava nimekirjaga, milleks on tolmuvabade
katete rajamine kruusateedele. Siin nimekirjas on
need teed, mille juriidiline pool on korras ehk mis
on kas valla omad või antud avalikku kasutusse
kas läbi notariaalse isikliku kasutusõiguse lepingu
või sundvalduse. Mitmed sundvalduse seadmised
on veel pooleli ja enne, kui need ei ole korda
saanud, ei saa me ka lubada, et sinna tolmuvaba
katte rajame.
Mustkatete potentsiaalsete objektide osas on
menetlusi pooleli rohkem kui kuuel kilomeetril
plaanitavatel lõikudel ja need ei kajastu praegu välja
toodud nimekirjas. Täpsema kruusateede remondi
ja korduspindamiste tabeli saame kokku siis, kui
on selgunud esimesed hangetest tulenevad hinnad.
Kokkuvõtteks: 2018. aastal tegime ära suure töö,
et tänavu saaks teha suures ulatuses mustkatteid
kruusateedele. Samuti tuleb säilitada juba tehtud
mustkatteid korduspindamisega ja kindlasti ei
tohi unustada kruusateid, sest inimesed peavad
saama liikuma.

Millised valla teed
saavad mustkatte?
Mustkatteid rajatakse
kokku rohkem kui 50
km. Tekstis tee nime
järel sulgudes on tee
number ja meetrid.

Foto: Valmar Voolaid
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Lääne-Saare piirkond
Mu r a t s i k ü l a , S a a r e t e e
(2700142, 130); Anepesa küla
Anepesa (3730107, 270), Põlde
(3730108, 560); Atla küla Loretsi
tee (4400410, 495); Kärla-Kirikuküla Kirikuküla tee (3730111,
1 650), Jõe küla Kiriku-Jõe tee
(2700075, 911); Asuküla, Kuke
Asuküla–Kuke tee (2700057,
1 000); Kudjape alevik Mündi
tänav (2700127, 350), Kannikese
tänav (3490180, 100); Praakli küla
Viiumäe tee (2700091, 570); Upa
küla Upa külatee (2700047, 500);
Leedri küla Põllu tee (4400530,
360), Kabeli–Leedri (4400005,
488), Kabeli–Leedri (4400005,
140), Vanakopli tänak (4400006,
415); Lümanda küla Männiku–Vahva osaliselt (4400004,
430), Männiku–Vahva osaliselt
(4400004, 280), Männiku–Vahva
osaliselt (4400004, 315), Leedri
küla Liivavälja tee (4400029, 230);
Kärla alevik Tiigi tänav (3730028,
90); Pärni küla Ansi–Pärni tee
(2700018, 1100); Kuuse küla
Kuuse tee (3730100, 150), Saatu
tee (3730102, 220); Kungla küla
Kungla külatee (2700003, 618),
Kungla külatee (2700003, 742);
Randvere küla Randvere–Irase
(2700020, 1800); Koidu küla Koidu–Ansi tee (2700023, 842); Nasva
alevik Tiigi tänav (2700097, 265);
Praakli küla Nigula tee (2700461,
470); Kotlandi küla Kotlandi–Tõnuma (4400019, 2054); Saia küla
Saia külatee (2700026, 640), Saia

külatee (2700026, 190); Muratsi
küla Sepamaa tee (2700472, 665);
Kogula Vana tee (3730130, 880).

Mustjala piirkond
Võhma küla Asuka–Raudtee
(4030356, 550); Kugalepa küla
Kugalepa tee (4830051, 370);
Mustjala küla Mustjala–Rahtla
tee (4830037, 2 500); Võhma küla
Albi–Võhma koolitee (4830107,
400); Selgase küla Selgase külatee
(4830041, 600), Selgase–Abula
(4830032, 450), Selgase–Abula külatee (4830140, 1030); Liivaranna
küla Endu talutee (4830233, 400).

Kihelkonna piirkond
Kõruse küla Kõruse–Harilaiu
tee (3010019, 360); Pajumõisa
küla Pajumõisa külatee (3010024,
840), Pajumõisa tee (3010023, 680),
Kihelkonna alevik Minnuse tänav
(3010057, 535); Tammese küla

Kurevere–Läägi–Kehila–Tammese
tee (3010063, 1 125).

Leisi piirkond
Karja küla Karja mõisahoone juurdepääs (Kuuri kü 40301:001:0492
idaserva, tee nr puudub, 50); Laugu
küla Allküla tee (4030026, 740).

Valjala piirkond
Ku n g l a k ü l a Ku n g l a t e e
(8580025, 2260); Tamme–Lööne
tee (8580003, 1675); Valjala–Võrsna tee (8580009, 530).

Laimjala piirkond
Mustla küla Mustla küla tee
(3860015, 980); Kingli küla Karjääri
tee (3860024, 340); Randvere küla
Kõiguste–Randvere tee (3860005,
1100); Kingli küla Laheküla tee
(3860022, 629); Ruhve küla Pärdi tee
(3860006, 505), Peetri tee (3860123,
612); Kõiguste küla Kõiguste–Sääre-

tirbi tee (3860004, 345).

Torgu piirkond
Lü l l e k ü l a Tü r j u – Hä n g a
(8070011, 1200).

Orissaare piirkond
Tumala küla Liiva–Mehama tee
(5500041, 375), Saikla–Nõmme
kalmistu parkla ja sissesõit; Mäeküla küla Jäätmejaama tee kogu
tee pikkuses, v.a 2 pinnatud lõiku
(5500033, 1000); Kavandi küla
Kavandi–Raugu (5500002, 833),
Kavandi–Ranna mnt (5500003,
500); Orinõmme küla Ranna
mnt–Orinõmme (5500027, 645).

Pöide piirkond
Muraja tee (6340003, 2060);
Neemi küla Neemi tee (6340013,
800); Iruste küla Kahutsi–Iruste
(6340027, 790); Levala küla Pöide–
Levala, v.a munakivi (6340029, 450).

Saaremaal on lootust saada
kiire internet 3600 majapidamisel
Elektrilevi kiire interneti võrgu
ehitus on jõudnud projekteerimise
faasi. Äsja lõppesid projekteerimishanked, mille alusel leidis
Elektrilevi selleks aastaks projekteerijad ligikaudu 500 kilomeetri
sideliinide ehitamiseks. Saaremaale jõuab võrguehitus eelduste
kohaselt 2020. aastal.
„Kõik projekteerimisse antud
liinid ei pruugi veel sel aastal
ehituseni jõuda, kuid eesmärk on
Eestis 2019. aastal kiire interneti
võrku ühendada kokku vähemalt
10 000 majapidamist,“ ütles Elektrilevi sidevõrgu ehituse juht Mario
Vee ning täpsustas, et esimestes
piirkondades peaks kiire interneti
võrgu ehitus algama mais.

Sooviavaldusi saab esitada
Saaremaal toimub käesoleval
aastal võrkude planeerimine, kus
võetakse arvesse ka juba laekunud
võrguga liitumise sooviavaldusi.
Elektrilevi loodab Saaremaal võrgu ehituseni jõuda 2020. aastal.
„Liitumisvõimalust tahame
klientidele pakkuda sel hetkel,
kui saame täpselt öelda, millal
võrk valmis saab. Me ei sõlmi lepinguid ennatlikult ja raha ette ei
küsi,“ ütles Elektrilevi sideteenuste
juht Oliver Ruus. „Seni on kõigil
võimalik Elektrilevi kodulehel
esitada sooviavaldus kiire inter-

neti võrguga liitumiseks. Anname
esmajärjekorras sooviavalduse
esitanud inimestele teada liitumisvõimalusest, kui hakkame
piirkonnas võrku ehitama. Ühtlasi
suurendab sooviavalduse esitamine võimalust, et konkreetse majani
ka jõuame,“ lisas ta.
Sooviavalduse Elektrilevi kiire
interneti võrguga liitumiseks saab
esitada aadressil elektrilevi.ee/
kiireinternet.

nust osutada võrdsetel tingimustel
kõik sideoperaatorid.
„Esimene aasta on uue mudeli
käimasaamise aasta – järgmistel
aastatel on kavas ehitustempot
suurendada. Nii tegime ka hanked
varuga, arvestades, et intensiivse
projekti käigus ei pruugi kõik
projektid lõpuks kiiresti vajalikke kooskõlastusi saada ja kohe
ehituseni jõuda – projekteerime
teadlikult rohkem, kui on valmisehitamise eesmärgid,“ selgitas Vee.
Ta rõhutas, et sideSaaremaalt on viimastel and- võrgu ehitamise võtmekohaks on koostöö
metel tulnud kokku 1598
nii kohalike omavalitsooviavaldust kiire interneti
suste kui ka maaomavõrguga liitumiseks. Elektrinikega, kelle valdusi
sidevõrk läbima haklevi soovib aastaks 2023
kab. „Kuna me paiSaaremaal kiire interneti
galdame valguskaabli
valdavalt õhuliinina
võrku ühendada ligikaudu
olemasolevatele elekt3600 majapidamist.
rimastidele, siis paljude maaomanike jaoks
on ainsaks muutuseks
Elektrilevi tahab viie aasta jook- see, et nende maal asuvate mastisul Eestis kiire interneti võr- de vahel on üks juhe lisaks. Kuid
ku ühendada ligikaudu 100 000 osal juhtudest tuleb meil rajada ka
hoonet ja viia valguskaabli teh- täiesti uus trass, mis nõuab kasunoloogial põhineva sidevõrgu tusõiguse sõlmimist maaomanikõikidesse Eesti maakondadesse. kuga,“ ütles Vee ja avaldas lootust
Avatud ehk operaatorineutraalse maaomanike mõistvale suhtumivõrgu kaudu saavad internetitee- sele. „Teavitame kõiki asjaosalisi

ette ja püüame otsida võimaluste
piires kompromisse, kuid kindlasti
mängib sujuv koostöö kõikide
osapooltega olulist rolli selles,
et jõuaksime viie aastaga kiire
interneti võrgu tuua võimalikult
paljude inimesteni,“ sõnas Vee.

Aprillis pilt selgem
Täpsed asukohad, kuhu Elektrilevi kiire interneti võrk 2019.
aastal jõuab, saavad paika aprillis.
Esimesel aastal on kavasse võetud
need piirkonnad, kus tulenevalt
elektrivõrgu parameetritest on
võimalik ehitust kiiremini ja
soodsamalt korraldada, samuti on
arvestatud sooviavalduste hulka.
Saaremaalt on viimastel andmetel tulnud kokku 1598 sooviavaldust kiire interneti võrguga liitumiseks. Elektrilevi soovib aastaks
2023 Saaremaal kiire interneti
võrku ühendada ligikaudu 3600
majapidamist, kus täna kvaliteetne
interneti püsiühendus puudub.
Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu
60 000 kilomeetrit elektriliine ja
24 000 alajaama. Lisaks haldab
Elektrilevi tänavavalgustusvõrku
Tallinnas ja Tartus ning ehitab
kiire interneti võrku üle Eesti.
Peeter Liik,
Elektrilevi OÜ
kommunikatsioonispetsialist
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Tööharjutus aitab
soovija tagasi tööle
Töötuks jäämine on
üldjuhul inimese jaoks
emotsionaalselt väga
raske ja mida kauem
töötus kestab, seda
keerulisem võib olla
leida sobivat tööd ja
tihtilugu kaob ka motivatsioon tööd otsida.

Kairi Käsk

Reelika Murd

Eesti Töötukassa
Saaremaa osakonna
teenusekonsultant

Saaremaa valla
sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

Mõnikord on vaja inimesel kõigepealt iseennast leida ja alles seejärel hakata seadma samme edasiseks. Sooviga panustada üheskoos
pikaajaliste töötute tööharjumuse
taastamisse sõlmisid Saaremaa
vald ja Eesti Töötukassa eelmise
aasta novembris koostöölepingu.
Selle raames pakuti Saaremaa valla
elanikele, kes on pikalt töölt eemal
viibinud, tööharjutuse teenust.
Tööharjutus toimus Kuressaare
päevakeskuse ruumides 5. novembrist 2018 kuni 7. veebruarini
2019. Alustas kümme osalejat,
juhendajaks Juta Levin. Teenusele
sobivad inimesed leidsid töötukassa juhtumikorraldajad ja valla
sotsiaaltöötajad üheskoos.

Valmistati jõuludekoratsioone ja helkureid
Tööharjutuspäeva pikkus oli
viis tundi, mis hõlmas nii teoreetilisi tunde kui ka praktilisi
tegevusi. Juta Levini sõnul käsitleti teemasid tööotsingutest, tööle
kandideerimisest, toimetulekust
terviseprobleemidega, koostööst
ja eneseväljendusoskusest. Tutvust
tehti tööohutust ja töövaidlust
puudutavate teemadega.

naasiumi külastamist.
Eesti Töötukassa juhtumikorraldajate sõnul lähevad kliendid
vahel tööharjutusele eelarvamusega ja vastumeelselt, hiljem on aga
rahul. Juhtumikorraldaja roll on
julgustada kliente alati ise proovima ja katsetama. Tööharjutus
andis inimestele võimaluse enda
jaoks põhjalikult läbi analüüsida
sobiva töö mõiste, millele aitas
kaasa arutelu nii juhendaja kui ka
teiste osalejatega, lisaks väljasõidud tööandjate juurde erinevate
töötamise võimalustega tutvuma.
Lisaväärtusena andis pikemat
aega toimuv teenus turvalise rutiini, mille sees toimetada – igal
päeval kindlal kellaajal toimuv
tööharjutus on hea sissejuhatus
töisesse ellu. Kui pikemalt kodus
olles võib päevarežiim muutuda
teinekord üsna ebaregulaarseks,
siis tööpäeval kindlal kellaajal
tekkiv kohustus muudab inimese
päevarutiini stabiilsemaks. Seda
tõid välja ka teenusel osalejad.

Pooled osalenutest
said tööle

Tööharjutuse käigus valmistati jõuluehteid.

Praktilised tegevused olid valitud teenusel olijate arenguvõimalusi silmas pidades. Nende
mõte oli pakkuda uute oskuste ja
teadmiste omandamise võimalust
ning võimalust luua midagi n-ö
suuremale ringile vaatajaskonnale. Nii valmistati Kuressaare
kultuurikeskuse saali jõuludekoratsioone ja anti oma panus saali
kaunistamisel. Taaskasutatavatest
materjalidest valmisid helkurid
mitmetele maakonna helkur-

Foto: erakogu

puudele ja kuused koos ehetega,
mis kaunistasid Eesti Töötukassa
Saaremaa osakonna ja Saaremaa
vallavalitsuse sotsiaalosakonna
fuajeesid.
Jaanuaris ja veebruaris said osalejad panna end proovile õmblusmasinate ja põletusaparaadi taga.
Valmisid vildist kinkekotid, millel
puidule põletatud tekstiga märgid.
Tööharjutus hõlmas ka kuue
tööandja, Kuressaare ametikooli
ja Kuressaare täiskasvanute güm-

Positiivse aspektina nimetasid
nad ka tekkinud meeskonnatunnet. Kuna osalejate arv ei olnud
väga suur, tekkis väike mini-kollektiiv, kus oli kõik nii, nagu uude
kollektiivi tööle minnes – tutvumine, rollide jaotus jne. Teenuse
lõppemisel oli kuulda, et kahju on
üksteisest lahkuda.
Heaks üllatuseks oli juhtumikorraldajate sõnul see, et tegevused kogukonna hüvanguks (nt
kultuurimaja kaunistamine jõuludeks) kõnetasid osalejaid väga.
Tundub, et oma panuse andmine
kogukonna heaks on inimeste
jaoks oluline.
Tööharjutuse abiga on tänaseks
kümnest osalejast tööle asunud
viis ja üks plaanib lähiajal alustada
eraettevõtjana. Koostöös toimunud tööharjutuse korraldamine
andis häid tulemusi ja kindlasti
jätkame ka edaspidi sarnaste ettevõtmistega.

Mida teha, et saada hoolduspereks

I

ga laps vajab kodu ja perekonda. Paraku ei ole kõigil lastel
võimalik kasvada üles oma
sünnivanemate juures. On väga
oluline, et need lapsed, kel mingil
põhjusel pole see võimalik, saaksid elada mõnes teises, just neile
sobivas peres.
Perel, kes soovib ja on valmis
pakkuma neile lastele hoolt, tuge
ja armastust oma kodus, on võimalik saada hoolduspereks.
Hoolduspere last ja hoolduspere
vanemat toetatakse rahaliselt ning
pakutakse igakülgset psühholoogilist toetust ja mentorlust.

Otsus peab olema
läbi kaalutud
Saaremaa vallast on praegu
hooldusperes kolm last. Ühes
peres elab üks ja teises kaks koolilast. Oleme neile peredele väga
tänulikud! Meie lapsed elavad
hooldusperedes mandril. Saaremaal on praegu üks hoolduspere
ja ootame väga, et neid peresid
tuleks juurde.
Kui pere otsustab saada hoolduspere vanemaks või lapsendajaks, on see tõsine otsus. Selleks,

et kõik oleks läbi kaalutud, peab
hoolduspere olema ette valmistatud ja teadlik, mida päritoluperekonnast eraldatud lapse kasvatamine endast kujutab.
Pered, kes soovivad saada
hoolduspereks, läbivad PRIDE´i
koolituse. Selle käigus saab pere
võimaluse arutluste, harjutuste,
rollimängude ja õppuste käigus
mõelda oma valmisolekule hakata
hoolduspereks või lapsendajaks.
Eelkoolitusel käsitletakse erinevaid teemasid, nagu näiteks
hoolduspere/lapsendaja roll ja vastutus, kiindumussuhete olulisus ja
nende kujunemine, kaotus, lapse
arengu mahajäämuse põhjused ja
abistamise võimalused.

Asenduskodu
pole ainuke lahendus
PRIDE on pädevustepõhine
koolitus, mis usub, et lapsendajatel või hoolduspere vanematel
peavad olema kindlad tugevused,
teadmised ning oskused, et olla päritoluperekonnast eraldatud lapsele
edukas lapsevanem.
Oleme väga tänulikud kõigile
inimestele, kes tunnevad, et hool-

Mis on hoolduspere juures kõige olulisemad teadmised?
Kuidas lapsed saaksid tunda end kaitstuna ja hoolitsetuna.
Peredelt oodatakse valmidust pakkuda lapsele tema vaimset, füüsilist ja sotsiaalset
arengut toetavat hoolitsust ja kasvatust ning turvalist keskkonda ja vajalikku tuge.
Kuidas toetada lapse arengut
Vanematelt oodatakse mõistmist, et iga laps on ainulaadne. Oluline on toetada lapse
igakülgset arengut. Vanemad peavad mõistma trauma kogemuse mõju lapse arengule
ja kiindumussuhtele ning tegelema mahajäämustega lapse arengus.
Kuidas toetada last suhetes bioloogilise perekonna ning teiste talle oluliste inimestega.
Päritolu ja minevikusuhted on olulised lapse jaoks. Vanemad peavad oskama aidata
lapsel toime tulla tunnetega, mis on seotud bioloogilise perekonna ja teiste lähedaste
inimestega (sh eelmised hoolduspered, asenduskodu töötajad jm) ning toetama neid
suhteid füüsiliselt ja emotsionaalselt.
Kuidas lapsele pühenduda ja luua usalduslikud suhted kogu eluks.
Vanemad peavad mõistma, et vanemliku hooleta lapse perre võtmine tähendab
suurt muutust nii lapsele kui ka perele ja eeldab pühendumist kogu perekonnalt.
Perel peab olema valmidus pakkuda lapsele turvalisi ja toetavaid suhteid kogu eluks,
kaasates selleks kogu pere ja lähedased. Nad peavad toetama kogu eluks kestma
jäävate suhete loomist lapse huve arvestades.

duspereks saamine puudutab ja
kõnetab neid.
Laste hoolekanne liigub kõikjal selles suunas, et vanemliku
hoolitsuseta lapsed ei peaks ainsa võimalusena minema elama
asenduskodusse, vaid meie seas
on pered, kes neile lastele tuge ja
hoolitsust pakuvad.
Mõttevahetuseks ja teema aruta-

miseks olete alati oodatud Saaremaa vallavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja Monika Sarapuu
poole, tel 452 5050, e-post: monika.
sarapuu@saaremaavald.ee.
Artikli koostamisel on kasutatud
Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise
Arengu Instituudi infot.
Monika Sarapuu,
lastekaitseteenistuse juhataja

LUGEJA
KÜSIB
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Mida teha, kui naabri suured puud
varjavad mu aias päikese? Mure on
selles, et õunapuud ei saa päikest ning
ka kasvuhoone jääb varju. Samuti mädandavad naabri puud oma okstega mu
kõrvalhoone seina.
Üle piiri ulatuvate okste teemat käsitleb asjaõigusseadus (AÕS), mille
§ 149 „Üle piiri ulatuvad
juured, oksad ja viljad“ lg
1 sedastab järgmist: „Kinnisasja omanikul on õigus
Katrin Reinhold ära lõigata ja endale võtta
haljastuse peaspetsialist
naaberkinnisasjalt tema
kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need
kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei
ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku
aja jooksul kõrvaldanud.“
Siinkohal on mõistlik leppida naabriga okste
lõikuses kokku. Spetsialisti soovitusena ei ole
tõepoolest mõistlik ega visuaalselt esteetiline
lõigata kinnistu piiri ületavas osas ära kõiki
oksi, vaid võimalusel piirduda mõne oksaharu
likvideerimisega jämedama oksa küljest, võra
harvendamisega välispiirilt või sobivusel mõne
oksa likvideerimisega tüve küljest.
Erinev on olukord Kuressaare linnas, kus
looduskaitseseadusest tulenevalt on kehtestatud
täpsem raieloa andmise kord, mille kohaselt tuleb
ka puuokste raieks taotleda kirjalik luba Saaremaa vallavalitsuselt. Puuhooldusteadmisi omava
spetsialisti pädevuses on öelda, millises mahus ja
millise lõikusviisiga on lubatud konkreetse puuliigi oksi likvideerida, kinnistuomaniku kohus on
aga teavitada naabrit, järgides asjaõigusseaduse
sätteid.
Vallavalitsuse nimetatud spetsialist ei ole pädev
hindama puude poolt tekitatud kahju.
Selgituseks veel, et naaber võib oma kinnistule
istutada milliseid puid soovib, kuid ta peab alati
arvestama sellega, et need ei tohi kahjustada
naaberkinnistu omaniku vara.
Kui kõrged puud või heki piiri läheduses paiknemine toob kaasa kahjulikud mõjud naaberkinnistule, tuleb tekkinud probleemid lahendada kas
naabriga kokkuleppel või selle mittesaavutamisel
kohtu kaudu.

Millal on õige aeg oksi kärpida?
Mis puutub üleüldiselt puuokste lõikust, siis
oksalõikus ei pea ilmtingimata toimuma kevadel,
vaid parim aeg selleks puu tervist arvestades on
alates juuni keskpaigast, kui puud on lehtimise
lõpetanud. Suure mahlajooksuga liikide, nagu
kaskede, vahtrate, pähklipuude ja viinapuude
oksalõikuseks ei sobi raagusperiood absoluutselt
mitte.
Tuletan veelkord meelde, et Kuressaare linnas kehtib endiselt raieloa andmise kord, mille
kohaselt tuleb ka puude oksalõikuseks, v.a viljapuude oksad, taotleda vallavalitsuselt kirjalik
luba. Ilma loata võib likvideerida kuivanud oksi,
väheharunenud vesivõsusid ja tormimurru oksi.
Ennekõike on sellise regulatsiooni eesmärk anda
kodanikele professionaalset nõu ning ära hoida
teadmatusest põhjustatud lõikusvigu, mis toob
kaasa hilisemad suured hoolduskulud, rikub võra
tasakaalu ja puu tormikindluse. Kõige rohkem
aga mõjutab puu rikutud välimus meeleolu.

Kuhu peavad pöörduma oma küsimuste
ja muredega Kaarma piirkonna inimesed, kuna neil oma teenuskeskust pole?
Kõigi küsimustega, mis puudutavad valla teid,
heakorda, vallavara jne, võib pöörduda Saaremaa
Halduse juhi kt Jüri Ränga poole, tel 515 4715
(25. märtsist on Saaremaa Halduse juhataja Ainer
Tiitson), sotsiaalhoolekandelistes küsimustes aga
Kuressaare linnas asuvasse valla sotsiaalosakonda
aadressil Tallinna 10. Samas saavad elanikud
pöörduda kõigi küsimustega ka neile sobivasse
teenuskeskusesse.
Vallaelanik, ootame sinu küsimusi e-posti
aadressil merike.pitk@saaremaavald.ee või
telefonil 452 5022.
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Saaremaa vald tänas
oma tublisid inimesi

Lümanda piirkonna rahvas pidas Eesti Vabariigi aastapäeva 24. veebruaril Lümanda lubjapargis. Osalejate sõnul oli väga armas ja rahFoto: erakogu
varohke sünnipäev.

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva puhul jagasid
vallavalitsus ja osavallakogud tunnustusi.
*Margus Muld – Saaremaa
aasta inimene 2018;
*MTÜ Saaremaa Võrkpalliklubi – Saaremaa aasta tegu 2018.

Kaarma piirkonna tänukirjad:
*Pille Mägi – Kaarma kandi
inimene 2018;
*Hakjala küla – Kaarma kandi
küla 2018;
*Kaarma külade selts – Kaarma
kandi tegu 2018 (bussipeatusi valgustavad päikesepaneelid).

Kärla piirkonna tänukirjad:
*Milja Mäeorg – Kärla piirkonna aasta tegija 2018 (asjatundlik ja
pühendunud pereõde);
*MTÜ Sauvere Arendusselts
– Kärla piirkonna aasta tegu 2018
(Sauvere piirkonna ühteliitmine,
kogukonnaelu elavdamine);
*Ülar Tänak – Kärla piirkonna
aasta tegija 2018 nominent (suurepärane tööandja);
*Tiit Mägi – Kärla piirkonna
aasta tegija 2018 nominent (ettevõtja ja tööandja);
*Ain Koplimäe – Kärla piirkonna aasta tegija 2018 nominent
(külapoodide käigushoidmine);
*Ingrid Leemet – Kärla piirkonna aasta tegija 2018 nominent
(kooli hoolekogu esinaine);
*Korteriühistu Pargi 3 – Kärla
piirkonna aasta teo 2018 nominent (korterelamu tervikrenoveerimine);
*Saaremaa seikluspark Hallikivi – Kärla piirkonna aasta teo
2018 nominent (noorte seiklus- ja
matkaringi ellukutsumine);
*MTÜ Käesla Arenguselts –
Kärla piirkonna edendaja (puuskulptuuride ja laste mängunurga
rajamine Käesla külaväljakul);
*Kärla lasteaed – Kärla piirkonna edendaja (mudilaste talvise
tantsupeo traditsiooni hoidmine);
*Sven Aavik – Kärla piirkonna
edendaja (suvelavastuse „Kodukandilood” autor ja lavastaja);

*Maris Õispuu – Kärla piirkonna edendaja (aktiivne noorte
eestvedaja);
*Ivar Tänak – Kärla piirkonna
edendaja (noorte rallihuviliste
projekti eestvedaja);
*Koit Voojärv – Kärla piirkonna edendaja (Kärla piirkonna
arengust hoolimine);
*Villi Pihl – Kärla piirkonna
edendaja (suveürituse Kärla Triip
korraldustoimkonna juht);
*Ülle Vallaste – Kärla piirkonna
edendaja (muusikaline tegevus
Kärlal);
*Imbi Kolk – Kärla piirkonna
edendaja (Kärla muusikakooli
juht);
*Estra Hüüdma – kauaaegse
ja kohusetundliku teenistuse eest
Kärla spordihallis;
*Viine Mesila – kauaaegse ja
kohusetundliku teenistuse eest
Kärla spordihallis;
*Anneli Rand – kauaaegse ja
kohusetundliku teenistuse eest
Kärla spordihallis;
*Jüri Tõru – kauaaegse ja kohusetundliku teenistuse eest Kärla
spordihallis.

Leisi piirkonna tänukirjad:
*Elve Rozenkron – Karja kihelkonna aasta tegija 2018 (Leisi
teenuskeskuse lastekaitse spetsialist, Naiskodukaitse Saaremaa
ringkonna side- ja staabigrupi
juht, kodutütarde rühmavanem
Leisi piirkonnas);
*Karja kihelkonna aasta tegu
2018 nominendid:
tantsutrupp Lips; Maire Rumm;
Leisi perearstikeskus, pereõde Ave
Reis; Lii Mägi; Tiina Oks; Taimi
Kangur; Aina Tomson; Leisi vabatahtlik päästekomando; Leisi valla
kommunaalamet – Jaak Grepp;
Monika Kanemägi; MTÜ Leisi
Selts – Leisi jaanitule traditsiooni
taastamine, etendus „Karja mõisa
vaim“.

Lümanda piirkonna
tänukirjad:
*Tõnis Reitalu – Lümanda piirkonna aasta säravaim tegu 2018
(saavutas õpilasleiutajate riiklikul
konkursil 1.–4. klassi kategoorias

ühe neljast esimesest preemiast
oma leiutisega „Mahlapump“).
*Janno Tuulik – Lümanda
piirkonna aasta noorte juhendaja
2018.

Mustjala piirkonna
tänukirjad:
*Saale Reinsalu – kogukondliku tegevuse eest Mustjala piirkonnas;
*Janar Auväärt – kogukondliku
tegevuse eest Võhma piikonnas;
*Jorma Ihalainen – turismi
arenduse eest Mustjala piikonnas;
*Malve Kolli – Mustjala teenetemärgi kavaler 2019.

Orissaare piirkonna
tänukirjad:
*Kaire Reimal – ettevõtlikke
naisi koondava ning Orissaare
piirkonnale laiema tuntuse andnud „Musta pitsi öö“ korraldamise
eest kümne aasta jooksul;
*Taavi Kand – Orissaare teenuskeskuse tegevusele aluse panemise
ning piirkonna arengute planeerimisel tehtud tubli töö eest.
Teenetemärgi pälvisid:
viiuliõpetaja Riina Juul, MTÜ
Kavandi Kandi Selts esinaine Krista Riik, Orissaare kultuurimaja
kauaaegne perenaine Katrin Kand
ja Orissaare kultuurimaja juhataja
Anu Viljaste.
Orissaare gümnaasiumi sihtasutuse stipendiumi “Minu õpetaja”
pälvisid algklassi- ja majandusõpetaja Siiri Vaht ning emakeele
ja kirjanduse õpetaja Katrin Kirs.
Spordipere tiitli pälvis perekond
Laul. Poeg Oliver osaleb spordikooli korvpallitreeningutel ja FC
Kuressaare jalgpallitreeningutel.
Tütar Lisell käib kergejõustiku- ja
tantsulise võimlemise trennis.
Ema Liis on võrkpalli- ja erinevatel rühmatreeningutel osaleja.
Isa Aivo aga Orissaare korvpalli
esindusmeeskonna üks liidermängijatest. Pesamuna Lisann on
hetkel veel aktiivne käruspordi
harrastaja.

Pöide piirkonna tänukirjad:
*Mari Pihl – Pöide piirkonna
aasta tegija 2018;

*MTÜ Pöide Spordiselts –
Pöide piirkonna aasta tegu 2018
(Pöide terviserada).
Tornimäe rahvamaja tunnustas
Tõnu Kula Tornimäe rahvamaja
sõbra tiitliga.

Salme piirkonna
tänukirjad:
*Maire Sillavee – Salme piirkonna aasta tegija 2018 (Salme
rahvamaja juhataja ja kohaliku
kultuurielu alustala, hinnatud
lavastaja ja teatritöö edendaja);
*Gaili Tiitma – Salme piirkonna aasta tegija 2018 (noor ettevõtja, Salme veterinaarpunkti asutaja
ja abivalmis veterinaar);

Torgu piirkonna tänukiri:
*Nadežda Tolmatšev – suure
panuse osutamise eest Jämaja
kalmistul mahajäetud haudade
korrastamisel ja hooldamisel.

Valjala piirkonna
tunnustused:
*Alain Sivous ja Vabatahtlik
Tuletõrjeselts Valjala Pritsumehed – aktiivse arengu ja kogukonna turvalisuse tagamise eest
(tunnustuseks K. Järvila graafiline
leht „Valjala“ koos ühe liitri kodukandi meega);
*Heli Kuusk, alevi heakorratöötaja ja kalmistuvaht – suure
silmnähtava panuse eest avalike
alade korrastamisel (tänuks ja tervisekosutuseks 1 kg kodukandi mett).

Kihelkonna piirkonna
tunnustused:
Kihelkonna piirkonnas tunnustati väikese kingituse ja lilleõiega
aasta jooksul sündinud lapsi –
Sofia-Maria Nõmm, Lara Martin,
Aron Joshua Kaerma, Oskar Pihl,
Victoria Kunder, Grete Kapsta,
Roland Nahkur, Hardi Heinlaid –
ja nende vanemaid.

Laimjala piirkonna
tunnustused:
Laimjalas valiti 2018. aasta tegijateks Tuula ja Erkki Pennanen,
kes avasid kasside turvakodu
Nurrunurk. Tunnustus anti neile
üle juba möödunud aasta lõpul.

7. märts 2019

SAAME
TUTTAVAKS
Vallavalitsuse
meediaspetsialist
Risto Kaljuste
18. veebruaril valla meediaspetsialistina tööd alustanud
Risto Kaljuste on viimasel
aastal töötanud Euroopa Parlamendis, olles praktikant nii tõlkedirektoraadis Luxembourgis
kui ka sekretariaadis Brüsselis.
Praegu 25-aastane Risto on sündinud Kuressaares. Kuigi teismeeas elas ja õppis ta mõned aastad
ka Sitsiilias, omandas ta keskhariduse Kuressaare
gümnaasiumis, kus kunagi ka oma kooliteed
alustas.
Keskkooli ajal tekkis tal ka suurem huvi poliitika
ja ühiskonnas toimuva vastu, seda ka tänu õpetaja
Maidu Varikule. Nii otsustas ta jätkata haridusteed
Tallinna ülikooli riigiteaduste erialal, keskendudes
ennekõike rahvusvahelistele suhetele.
Pärast bakalaureusekraadi omandamist töötas
Risto Mustamäe avatud noortekeskuses, kus tema
tööülesannete hulka kuulus ka sotsiaalmeediakanalite ja kodulehe haldamine ning visuaalse identiteedi, nagu infomaterjalid, plakatid jms, loomine.
Seejärel täitus tal aga soov näha lähemalt Euroopa
Liidu toimimist – nimelt asus ta praktikale esmalt
Luxembourgis ja seejärel Brüsselis.
Kui aga pärast gümnaasiumi lõpetamist 2013.
aastal polnud Ristol mõtteski niipea naasta kodusaarele, siis kodumaalt kaugel viibides võttis
ta ometigi koos elukaaslasega vastu otsuse tulla
pärast Euroopa kogemust tagasi koju.
„Soov edendada Saaremaa asja just Saaremaal
kerkis esile ka endale üllatuslikult kiiresti,“ tunnistas Risto. „Kindlasti on selleks ka nüüd parim
võimalus, kus meie saar on ühinenud üheks omavalitsuseks.“ Ta leiab, et erinevate suhtluskanalite
kaudu peab tutvustama Saaremaa idülli ka meie
külalistele ning võimalikele uutele (või naasvatele) saareelanikele. Lisaks tööle vallavalitsuses
omandab Risto Tallinna ülikoolis magistrikraadi,
õppides ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks.

Sotsiaaltöö
peaspetsialist
Teele Talk-Kõdar
4. märtsist vallavalitsuses eeskätt sotsiaal- ja võlanõustajana
tööd alustanud Teele on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna.
Ta ei ole küll Saaremaal sündinud, kuid ta isa on saarlane
ja Teele veetis lapsena ka ise oma koolivaheajad
ja pühad Saaremaal vanaisa ja tädi juures. „Juba
lapsena mõtlesin, et tulevikus võikski siin päriselt
elada,“ ütles ta.
Pärast Tartu ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri lõpetamist arutas ta abikaasaga, kas jääda
Tartusse, minna Tallinnasse või hoopiski Saaremaale. „Mõlema sooviks oli kolida emma-kumma
perele lähemale. Kuna me nägime end tulevikus
pigem maal või rahulikus väikelinnas elamas, siis
otsustasime Saaremaale kolida,“ rääkis Teele, tunnistades, et otsustavaks sai asjaolu, et siin on tema
lähisugulased, lisaks rahu, vaikus ja ilus loodus.
„Tänapäeva maailmas on lausa luksus elada
mere ääres puhta looduse keskel. Enamikul maailma elanikel puudub selline võimalus,“ nentis Teele.
2017. aastal läbis ta võlanõustajate baaskoolituse ja hakkas Saaremaal võlanõustamisteenust
osutama. „Ma ei arvanud, et selle teenuse vajadus
Saaremaal nii suur on. Aastas jõuab võlanõustamisteenusele umbes 60 inimest, kuid tegelikkuses
on teenuse vajadus palju suurem,“ ütles Teele.
Nüüd saavad Teele poole vallavalitsusse pöörduda kõik inimesed, kel on küsimusi seoses
laenulepingutega; kes ei suuda tasuda igakuiseid
laenulepingutest tulenevaid osamakseid või muid
arveid; kellel on küsimusi seoses täitemenetlusega
või kes näiteks alles planeerivad laenu võtta.
Võlanõustamisteenus on kõigile valla elanikele
tasuta. Vajadusel kohtub Teele teenust soovivate
inimestega neile lähimas osavallakeskuses.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Eikla klubi
Esmaspäeviti kl 17–19
lastering, juhendaja Marina
Saukonen.
Kolmapäeviti kl 14–16
käsitööring.
Keraamikaring ette teatamisega, osalustasu 5 eurot,
juhendaja Viia Rohtla.

KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
9. märtsil naistepäevapidu.

Uksed avatakse kl 20, eeskava
kl 21. Loosikingid, üllatusesineja, tervitusjook. Bänd Kruiis.
Laud kata ise. Stiil – kollane,
pilet 5 eurot.
30. ja 31. mail kl 19 Eesti
Draamateatri etendus „Isamaa
pääsukesed“ (autor Andrus
Kivirähk). Piletid www.piletimaailm.com.

LEISI
Pärsama kultuurimaja
13. märtsil kl 18.30–19.30
kolmapäevane mälumäng. Mä-

lumäng peredele, igas võistkonnas vähemalt 3 liiget.
23. märtsil kl 13–15 lustiline laupäev. Kogupereüritus
– mängud, tantsud, võistlused,
meisterdamised ja palju muud
põnevat.
28. märtsil kl 19–21 suur
teatriõhtu. Taritu Tubateater:
„Tädi Teresa“. Laval Aili Salong.
Autor ja lavastaja Väino Uibo.
Salme Vallateater: K.B. Väljamäe
„Suur mees juba“. Laval Matis
Prostang. J. Tuulik „Tüürimees
Benjamin“. Laval Meelis Juhandi. Lavastaja Maire Sillavee.

Pääse 5 eurot. Avatud teatrikohvik.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
8. märtsil kl 19 Orissaare
mälumänguõhtu Jaan Allikuga,
lõbus ja seltskondlik, 3 eurot
tasku.
9. märtsil kl 14 Alle-Saija
teatristuudio „...ja õunapuud
õitsevad“. Ühe Võrumaa pere
lugu.
12. märtsil kl 10.30 teater
Reky lastele „Buratiino“.

12. märtsil kl 19 kino – komöödia „Lahuta, et armastada“.
13. märtsil kl 11.30 Altai
palsami müük.
21. märtsil kl 17 9. klassi
lavaõhtu.

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
9. märtsil kl 19 Alle-Saija
teatritrupi etendus „...ja õunapuud õitsevad“.

Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja
sündmuste kohta järgmisesse
vallalehte hiljemalt 15. märtsiks.
Leht ilmub 21. märtsil!

Omavalitsused pidasid Kadrinas talispordipidu
Nädalavahetusel osales Saaremaa valla võistkond 35.
omavalitsuste talimängudel
Kadrinas. Saaremaa võistkond
oli esindatud 29 võistlejaga.
Osaleti suusatamises, ujumises, lauatennises, lumelauasõidus ja mäesuusatamises.
Sel aastal osales talimängudel ligi 1400 sportlast 50
omavalitsusest, mis olid jagatud kolme gruppi – üle 8000
elanikuga vallad, alla 8000
elanikuga vallad ning linnad.
Kõige suurema osalejate arvuga oli suusatamine (kokku
ligi 400 võistlejat). Esimesel
päeval võisteldi teatesõitudes,

kus Saaremaalt oli väljas kaks
meeste ja üks naiste võistkond.
Konkurents oli tihe ja väga
tugev. Seega võib meie I meeskonna (Mairo Mändla, Tarmo
Mändla, Kuido Koppel) 20.
kohta igati tubliks tulemuseks
lugeda. II võistkond lõpetas
30. kohaga ja naised 24. kohaga.
Teisel päeval olid individuaaldistantsid. Siin oli saarlaste parim 10 km distantsil
Rimo Timm, kes saavutas 15.
koha, Mairo Mändla sai 19. ja
M40 Haigo Varik 36. koha. 5
km distantsil sai meeste arvestuses Kuido Koppel 16., Tarmo

Mändla 19., Jüri Suluste 24.
ja poiste arvestuses Joonatan
Johanson 16. koha.
Naiste arvestuses sõitis parima koha välja Janne Kozer
(7.). Suusatajate hinnangul
oli rada raske ja päikesest
tingitult ka väga libe.
Saarlaste jaoks veel veidi eksootilisel alal, nagu lumelaud
ja mäesuusk, oli meil väljas
perekond Jürviste. Isa Ülar
lumelaual ja mäesuuskadel,
pojad Rudolf ja Jakob mäesuuskadel.
Naiste lumelaual oli võistlemas Lotta Meet. Ülar Jürviste
saavutas nii mäesuusal kui ka

lumelaual igati tubli 13. ja 33.
koha. Noorte tulemused sel
korral olid küll tagasihoidlikud, kuid kindlasti andis selline võistlus hulgaliselt kogemusi ja soovi edasi harjutada.
Ujujatest olid meie parimad
kohad Kaarli Haandil – 100
m selili 8. koht, Anzelika
Tollil – 100 m rinnuli 8. koht.
Teateujujad koosseisus Kristiina Piipuu, Tarmo Piipuu,
Anzelika Toll ja Kaarli Haandi
saavutasid 14. koha.
Noortest ujujatest osalesid
Elisbeth Süld ja Aleks Süld
Leisi keskkoolist, kellele see
oli esimene suurvõistlus ja

kelle parimad tulemused on
kindlasti veel ees.
Lauatennise võistkonna
pani sel aastal välja lauatenniseklubi Tops. Mängijate
hinnangul oli lauatenniseturniir väga kõrge tasemega ning
kolme võidu ja kolme kaotusega tuli sel korral leppida 21.
kohaga.
Omavalitsuste mängudel on
tähtis osa ka nn juhtide võistlusel. Võisteldi kolmel alal
– laskmine, golf ja seinaronimine. Saaremaa valda esindas
abivallavanem Jüri Linde, kes
sai juhtide võistluses kolme ala
kokkuvõttes 15. koha.

Veaparandus
21. veebruari vallalehes artiklis „Koolisport veebruaris“
oli viga. Õige on, et 7.–9.
klasside tütarlaste võrkpallis
saavutas Kuressaare gümnaasium I, Kärla põhikool II ja
Saaremaa ühisgümnaasium
III koha.

Kokkuvõttes saavutas Saaremaa valla võistkond 14. koha.
Suur tänu kõigile, kes oma
panuse andsid!
Aivi Auga,
Saaremaa valla
spordinõunik

Huvihariduse ja -tegevuse
täiendava toetuse taotlemine

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed
ootab 30. sünnipäeva puhul külla
endiseid töötajaid ja häid kolleege
kolmapäeval, 20. märtsil
kell 9.30 – 11.
Rõõmsa kohtumiseni!

KONKURSID
Veel viimaseid päevi
kestavad avalikud konkursid Orissaare teenuskeskuse juhataja ja Leisi
teenuskeskuse juhataja
ametikohale. Dokumendid palume esitada 10.
märtsiks 2019 digiallkirjastatult e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee
või Saaremaa vallavalitsusele aadressil Lossi tn 1,
93819
Kuressaare, märgusõna
vastavalt kas „Orissaare
teenuskeskuse juhataja“
või „Leisi teenuskeskuse
juhataja“.
Ametijuhend on
leitav veebilehelt
www.saaremaavald.ee.
Lisainfo: Jüri Linde, juri.
linde@saaremaavald.ee,
tel 501 5098.

Vallavalitsus on välja kuulutanud konkursi huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse jagamiseks, kuhu on oodatud 7–19aastastele
lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste
innovaatilised projektid Saaremaa valla piirkondades.
Prioriteediks on tegevused, mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad põhikooliealisi õpilasi; toetavad
erivajadustega laste ja noorte osalemist; seovad mitteformaalõpet
ja formaalharidust. Toetatakse ka vahendite soetamist.
Toetust saavad taotleda: haridus- ja noorsootöövaldkonna tegevusi
pakkuvad juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest
isikust ettevõtjad ja Saaremaa vallavalitsuse hallatavad asutused
tingimusel, et tegevus on suunatud Saaremaa valla lastele ja noortele.
Toetust ei saa kasutada projekt- ja püsilaagrite korraldamiseks, valla
allasutuste oma eelarvekulude asendamiseks, kinnisvara ja sõidukite
omandamiseks ja kasutamiseks, hoonete-rajatiste ehitamiseks, kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskuludeks.
Toetuse taotlemise tähtaeg on 15. märts.

Lindia Lallo,
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

VALD ARVUDES
elanikke Sünnid Surmad Elama- Lahkumine elanikke
01/02/19			 asumine		01/03/19
Kihelkonna
761
0
2
2
1
760
Laimjala
693
0
3
1
4
687
Leisi
1951
2
1
3
3
1952
Lääne-Saare/Kaarma 4803
1
5
18
18
4799
Lääne-Saare/Kärla
1561
0
4
2
3
1556
Lääne-Saare/Lümanda 843
1
0
10
2
852
Mustjala
685
0
0
6
0
691
Orissaare
1775
1
2
2
1
1775
Pihtla
1463
0
1
17
7
1472
Pöide
860
0
1
4
5
858
Salme
1178
2
1
9
6
1182
Torgu
318
0
0
1
2
317
Valjala
1348
1
2
7
5
1349
Kuressaare linn
13166
8
9
46
46
13165
Aadressita
57			 6
1
62
Kokku vald
31462
16
31
134
104
31477
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MÄRTSIKUU KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
• Neljapäeval, 7. märtsil kell 13
naistepäevapidu koos seeniorklubiga.
Tantsuks mängib ja laulab Taivo Parbus, töötab baar.
• Reedel, 8. märtsil kell 13.30
laulame Mariniga tuntud laule.
• Teisipäeval, 12. märtsil kell 13
jalgpalliklubi FC Kuressaare liikmed
räägivad liikumise ja füsioteraapia
kasulikkusest.

TRÜKIARV:
18 000

• Kolmapäeval, 13. märtsil kell 13
“Laulame neid laule jälle – Georg Ots”.
Korraldab Elja Parbus.
• Neljapäeval, 14. märtsil kell 12
emakeele päeval tulevad külla Kuressaare gümnaasiumi värsisepad.
• Reedel, 15. märtsil kell 13 filmipärastlõuna.
• Kolmapäeval, 20. märtsil kell 13
„Üleilmsed mured ja kohalikud lahen-

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

dused“, kõneleb Kaupo Vipp.
• Reedel, 22. märtsil kell 13.30
laulame Mariniga tuntud laule.
• Teisipäeval, 26. märtsil kell
13 luulepärastlõuna iga kuu viimasel
teisipäeval. Võta kaasa enda lemmikluuletus ning tule loe seda ka teistele.
Üllatuskülaline!
• Kolmapäeval, 27. märtsil kell 13
„Osteoporoos ehk luude hõrenemine

TRÜKKIJA:
Printall

ja kevadised vitamiinid“, räägib dr
Saima Tišler.
• Neljapäeval, 28. märtsil kell 13
Maire Forseli äsjailmunud raamatu
„Palgatööst kõrini? Hakka ettevõtjaks!
Ühe mikroettevõtja lugu, ausalt ja
avameelselt“ esitlemine ja müük. Kõik
huvilised on oodatud!
Märtsikuus esitlevad päevakeskuses enda kunstitöid Aili Jungi kunstiringi liikmed.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

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.

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

