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Millised müüdid levivad
riigigümnaasiumi
ümber
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Reovee kohtkäitlus –
kellele ja milleks?
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Pärsama hooldekodu
võlub oma kodususega

Hooldekodu juurdeehitusega lisandus
tegelustuba, mille üle on väga õnnelikud nii elanikud kui ka juhataja.
FOTO: VALMAR VOOLAID

Kõige rohkem rõõmu
tuntakse uuest tegelusruumist ja puhketoast.
Nüüd saab erinevates
ruumides asuvatest teleritest vaadata kolme
Eesti põhikanalit.

hooldekodu puhul päris optimaalne,“ leiab hooldekodu juhataja
Kaire Tiik.
Praegu on veel paar vaba kohta,
kliente võetakse juurde üldjärjekorrast. Juhataja sõnul peaks
praegu olema võimalik enam-vähem kõigile järjekorras olijatele
voodikohta pakkuda, kellel seda
kohe vaja on. Paljud on pannud
ennast järjekorda ka juhuks, kui
nad enam ise hakkama ei saa. Intervallhoolduse kohtade olemasolu peab juhataja samuti tähtsaks,
sest see annab võimaluse kodusel
hooldajal puhata või tööl käia.

Meril Kallasmaa

Teenuse kvaliteet
on paranenud

Kuigi hooldekodu uus osa avati
pidulikult 7. märtsil, on see kasutuses olnud juba 12. veebruarist
alates. Juurdeehitusega lisandus 15
voodikohta ning nüüd on Pärsama
hooldekodus võimalik püsivalt
elada 48 inimesel. Lisaks on kolm
intervallhoolduse kohta, mis on
tähtajalised. „Kuni 50 kohta ongi

Kõige olulisemaks peab Kaire
Tiik seda, et hooldekodus on
nüüd palju rohkem ruumi. Enne
saadi hakkama väga kitsastes
tingimustes, aga uue osaga tuli
juurde mitmeid abiruume, suur
tegelustuba, teine söögisaal, teine
elutuba, töötajate riietusruum
ning ravimite panemise ja protse-

duuride ruum.
Hooldekodu elanikele meeldib
uue osa juures kõige rohkem tegelusruum ja see, et neil on nüüd
kokku kolm televiisorit. Varem
pidid nad hakkama saama ühega,
mis tähendas seda, et tihti jäi nii
mõnelgi soovitud saade nägemata. Nüüd saab aga pea igaüks
vaadata täpselt seda kanalit, mida
ta parasjagu soovib. Tegelustoas
on lisaks võimalik teha erinevaid
huvitegevusi, lugeda raamatuid ja
ajalehti või lihtsalt koos aega veeta.
Hooldekodu juhataja leiab, et
kuigi hoolduse kvaliteet on neil
sama, mis enne, siis juurdeehitusega on paranenud teenuse kvaliteet.
Eelkõige selles osas, et inimestel
on liikumisruumi rohkem. Ja
kindlasti on paremad töötajate
töötingimused.
Juhataja Kaire kiidab väga oma
meeskonda. „Mul on praegu ühtlaselt tubli meeskond, mille loomiseks kulus seitse aastat. Tegelikult
on hästi raske leida õigeid inimesi
ja selles mõttes olen ma ikka

öelnud, et jumal hoiab Pärsama
hooldekodu,“ ütleb ta.

Vanim 95-,
noorim 50-aastane
Hooldekodu kõige vanem elanik
saab mais 95-aastaseks ja kõige
noorem on 50-aastane. Keskmine
vanus on siiski üle 80, kuna 90-aastaseid ja vanemaid on omajagu. Kui
Kaire Tiik 2007. aasta oktoobris
hooldekodus tööd alustas, oli tema
sõnul meeste ja naiste osakaal
suhteliselt võrdne, kuid tänaseks
on naisi juba mitu korda rohkem.
Tubades ollakse nii kahe- kui
ka kolmekesi. „Üldiselt soovivad elanikud ikkagi seltsi,“ ütleb
Kaire. Praegu on juhataja sõnul
vaid kolm klienti, kes tahaksid
olla omaette toas. Näitena toob
ta pimeda mehe, kes teeb palju
käsitööd ja seetõttu sooviks ta toas
rohkem ruumi. Samas tema toanaaber päevasel ajal ei olegi eriti
toas, vaid käib seal ainult lõunal
puhkamas ja öösel magamas.
Järgneb lk 5

Kaasav eelarve hõlmab nüüd tervet Saaremaad
Kaasavat eelarvet, mille kasutamise
osas kutsutakse kaasa rääkima
kõiki valla arengust huvitatud
kodanikke, on rakendatud Kuressaares 2014. aastast saati. Alates
sellest aastast laieneb kaasav eelarve
kogu Saaremaa vallale. Ettepanekute esitamise voor on avatud 27.
märtsist kuni 16. aprillini ja ideede
elluviimiseks on 98 000 eurot.
Kaasava eelarve menetlusega
annab Saaremaa vald kogukonna
liikmetele võimaluse teatud ulatuses vallaeelarve koostamisel kaasa
rääkida. Võimalik on teha ettepa-

nekuid vallaelu parandamiseks ja
osaleda hääletamisel, et selgitada
välja parimad ideed.
Ühe ettepaneku suurus peab
jääma vahemikku 1000 kuni 25
000 eurot. Väljapakutav idee saab
uue määruse kohaselt olla investeeringuettepanek, mis on rakendatav avalikke huve silmas pidades.
Raha ei ole võimalik taotleda
valla hallatavate asutuste ega valla
enamusosalusega äriühingutega
seotud tegevusteks.
Ettepaneku esitajal tuleb panna
järgmised põhiaspektid: ettepane-

ku nimetus; eesmärk ja olulisus;
lühike kirjeldus (kes, kus, millal
ja kuidas ettepaneku ellu viib);
sihtrühm (kes saavad probleemi
lahenemisest või võimaluse avanemisest otsest kasu); hinnanguline
maksumus; teave kaasfinantseerijate kohta (nende olemasolul); ja
vajadusel muu oluline info.
Ettepanekuid on võimalik teha
veebikeskkonnas VOLIS (www.
volis.ee), esitada need paberil vallavalitsuse infolauda (Lossi tn 1,
Kuressaare) või teenuskeskustesse.
Kõik kaasava eelarve reeglitele

vastavad ettepanekud pannakse
rahvahääletusele, mis kestab 8.–21.
maini. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Saaremaa valda
registreeritud elanikud. Hääletustulemused kinnitatakse hiljemalt
maikuu lõpuks. Kõige enam toetust
saanud ettepanekud viiakse nende
esitajate poolt ellu ühe aasta jooksul
alates lepingu sõlmimisest.
Rohkem infot: www.saaremaavald.ee/kaasav-eelarve; Renate Pihl, tel 452 5032, renate.pihl@
saaremaavald.ee.
Renate Pihl

SAAREMAA VALLAVALITSUSE INFOLEHT

Käsitöö pole vaid
sokikudumine
Loe lk 6

Algab vastuvõtt
lasteaedadesse
Lapsevanemad, kes soovivad oma lapsele
lasteaiakohta 2019/20. õppeaastaks, saavad
esitada taotlusi 1.–15. aprillini Saaremaa
vallavalitsusele.
Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab
vanem taotluse vallavalitsuse hariduse registri kaudu https://haridus.saaremaavald.ee/
haridus/, paberil allkirjastatuna haridus- ja
noorsootööosakonnale või oma teeninduspiirkonna lasteaeda. Hariduse registrisse saab
siseneda ID-kaardi ja mobiil-ID abil.
Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse
lasteaeda selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt
teeninduspiirkonda.
Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks
soovitud lasteaeda. Kui esimeses eelistatud
lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta
teise eelistuse saanud lasteaias. Lisaks sellele
tuleb taotlejal märkida lasteaiakoha kasutamise alguse aeg ja kinnitada, et on informeerinud
lapse teist vanemat taotluse esitamisest.
Kui vanem esitab taotluse lasteaiakohale
pärast 15. aprilli, siis määratakse lapsele koht
lasteaeda, kus on vabu kohti.
Taotlusi hakatakse menetlema pärast 15.
aprilli. Vallavalitsus teavitab vanemat lasteaiakoha määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu ning edastab lasteaiale nimekirja
lastest, kes on koha saanud. Kui taotleja on
lasteaiakoha pakkumise kinnitanud, võtab
temaga ühendust selle lasteaia direktor, kuhu
lapsele on lasteaiakoht broneeritud.
Hiljemalt kahe nädala jooksul teate saamisest on vanem kohustatud teavitama lasteaeda
või vallavalitsust lapsele määratud lasteaia
õppekoha vastuvõtmisest, sellest loobumisest
või soovist jääda vaba lasteaiakoha ootele.
Vanema taotlus lapse lasteaiakoha muutmiseks võetakse uuesti menetlusse, kui soovitud
lasteaias on tekkinud vaba koht.
Maiu Raun,
alusharidusnõunik

Talgupäev toob
vahvad algatused
Teeme Ära meeskond kutsub taas 4. mail
kevadtalguid korraldama. Võimalusi on tänavu mitmeid: ehitame õueraamatukogusid,
vaatleme nurmenukke või korrastame laulu- ja
tantsupeoga seotud paiku.
Eriti tore idee on meisterdada oma kogukonnaga õue- ja tänavaraamatukogusid. Küllap
leidub igaühel kodus lugemisvara, mida teistega jagada. Õueraamatukogu saab meisterdada
puust, selleks sobivad hästi taaskasutatavad
materjalijäägid. Tähtis on aga raamatukapi
veekindlus. Õueraamatukogust saab raamatuid nii laenutada kui ka ise juurde tuua. Hea
oleks kapi esiuks teha klaasist või pleksiklaasist.
Kohavalikul tasub lähtuda sellest, kus kõige
rohkem inimesi liigub (seltsimaja, külapood,
bussipeatus). Vaata ka https://littlefreelibrary.
org/gallery.
Talgupäeval peaks teoks saama ka üks
põnev rahvateaduse projekt: kutsume üles
nurmenukkusid vaatlema ja kaardistama!
Nurmenukutalgud sobivad hästi koolidele
õuesõppe tunniks. Leida tuleb vaid oma kodukohas nurmenuku kasvukoht ja märkida
andmed nutiveebi www.nurmenukk.ee. Lisaks
saab korjata talgurahvale õisi maitsva taimetee
jaoks.
Vaata lisaks www.teemeara.ee.
Reet Viira,
Teeme Ära Saare
maakonna koordinaator
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
Küdema küla Riido, Ninase küla Anne,
Adamsi ja Vahe, Kugalepa küla Täätsi ning
Muraja küla Uue-Udriku ja Kuke detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6 alusel, et
Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019
istungil otsusega nr 1-3/27 Küdema küla
Riido, otsusega nr 1-3/23 Ninase küla Anne,
otsustega nr 1-3/24 Ninase küla Adamsi, nr
1-3/25 Ninase küla Vahe, nr 1-3/26 Kugalepa
küla Täätsi ja nr 1-3/22 Muraja küla Uue-Udriku ja Kuke detailplaneeringute koostamised.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb
enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018.
Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist.
Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud
detailplaneeringute menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu
detailplaneeringute koostamise.
Otsustega saab tutvuda Saaremaa valla
kodulehel https://www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.

Kotlandi küla Pihla-Ranna detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 1-3/29 lõpetati Kotlandi küla Pihla-Ranna detailplaneeringu koostamine. Antud
detailplaneering algatati Kotlandi-Koki Kodukultuuri Selts Kadakas ettepanekul Lümanda
Vallavolikogu 29.10.2014 otsusega nr 59.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli
supelranna, telkimisala ja külaplatsi piiritlemine
ning ehitusõiguse määramine randa teenindavate rajatiste püstitamiseks. Kuna detailplaneeringust huvitatud isik ehk Kotlandi-Koki
Kodukultuuri Selts Kadakas on likvideerimisel ja
detailplaneeringut ei ole lähiaastatel Saaremaa
Vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, nõustus huvitatud isik vallavalitsuse ettepanekul
detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.

Jõiste küla Kalda ja Pahapilli küla Merela detailplaneeringute koostamise

lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6 alusel, et
Saaremaa Vallavalitsus lõpetas 05.03.2019
istungil korraldusega nr 2-3/282 Jõiste küla
Kalda kinnistu detailplaneeringu ja korraldusega
nr 2-3/281 Pahapilli küla Merela detailplaneeringu koostamise.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb
enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018.
Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist.
Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud
detailplaneeringute menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu
detailplaneeringute koostamise.
Otsustega saab tutvuda Saaremaa valla
kodulehel https://www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.

Kuressaare linnas Garnisoni tn 18 ja
lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 2-3/292 kehtestati Kuressaare
linnas Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine riigigümnaasiumi püstitamiseks.
Detailplaneeringualasse kuuluvad olemasolevad Väljaku tänav, Väljaku tn 8 ja 10, Garnisoni
tn 16, 18 ja 15a. Vastavalt detailplaneeringule
liidetakse Väljaku tn 8 ja 10 üheks krundiks
aadressiga Väljaku tn 8. Detailplaneeringuga
määratakse Väljaku tn 8 krundile katastriüksuse
sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa ning
ehitusõigus Saaremaa gümnaasiumi ja abihoone
püstitamiseks.
Hoonete suurim ehitisealune pind on 3600
m2 ja suurim lubatud kõrgus on 12 m. Detailplaneering vastab Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringule. Kehtestamise
korralduse ja detailplaneeringu materjalidega
on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil
https://www.saaremaavald.ee/detailplaneering.

Merise küla Kordoni detailplaneeringu

kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu kehtestas 28.02.2019 otsusega nr
1-3/28 Merise küla Kordoni detailplaneeringu.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Merise
külas ja hõlmab Kordoni katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0106). Detailplaneeringu
eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu
ja abihoonete püstitamiseks, selle jaoks ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse
jagamine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse
ning servituutide ja kitsenduste vajaduse
määramine. Planeeringuala suurus on u 2,9 ha.
Detailplaneeringuga muudetakse Mustjala
Vallavolikogu 29.04.2011 otsusega nr 14 kehtestatud Mustjala valla külade üldplaneeringut
ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Planeeritavale elamukrundile on lubatud ehitada 1
elamu ja 3 abihoonet, kokku on hoonetealune
pindala maksimaalselt 210 m2.
Elamu on lubatud rajada kuni 2-korruselisena
ja kuni 7 m kõrgena. Planeeringuala veevarustus on lahendatud olemasoleva salvkaevuga,
reoveed kogutakse kogumismahutisse. Elektriega sidekaableid alale ei planeerita. Hoonete
varustamiseks elektrienergiaga võib kasutusele
võtta elektrigeneraatori või alternatiivse energiaallikana päikesepaneelid.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata
olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse
majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu materjalide ja
kehtestamise otsusega saab tutvuda Saaremaa
valla kodulehel https://www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringute-kehtestamine.

„Golfikompleksi detailplaneeringu II
etapp“ osaline kehtetuks tunnistamine
Lagle tn 9 (krundi positsioon 71), Laugu
tn 10 (krundi positsioon 80) ja Luige
tn 24 (krundi positsioonid 57 ja 58)
kinnistute osas

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt
planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 28.02.2019
otsusega nr 1-3/30 Kuressaare Linnavalitsuse

04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud
„Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp“
osaliselt kehtetuks Lagle tn 9 (krundi positsioon 71), Laugu tn 10 (krundi positsioon 80)
ja Luige tn 24 (krundi positsioonid 57 ja 58)
kinnistute osas.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1
punkti 1 alusel Lagle tn 9 ja Laugu tn 10 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis nimetatud
krundid liita, ja Luige tn 24 omaniku avalduse
alusel, kuna ta soovis ehitusõiguse määramist
detailplaneeringust erinevalt vastavalt kehtiva
üldplaneeringu tingimustele.
Kruntide liitmine on võimalik maakorraldusliku toiminguga ning ehitusõigus anda projekteerimistingimuste alusel. Detailplaneering
on suures osas ellu viidud ning selle osalise
kehtetuks tunnistamisega eelpool nimetatud
kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.
Otsusega saab tutvuda Saaremaa valla
kodulehel: https://www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.

Jõiste küla Silla ja Lautri ning Poka
küla Rannametsa detailplaneeringute
koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6 alusel,
et Saaremaa Vallavalitsus lõpetas 12.03.2019
korraldusega nr 2-3/290 Jõiste küla Silla ja
Lautri ning korraldusega 2-3/291 Poka küla
Rannametsa detailplaneeringute koostamised.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb
enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018.
Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist.
Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud
detailplaneeringute menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus
detailplaneeringute koostamise.
Otsustega saab tutvuda Saaremaa valla
kodulehel https://www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 12. märtsi istungil otsustati:
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Lõpetada Jõiste küla Silla ja Lautri kinnistute
detailplaneeringu koostamine.
• Lõpetada Poka küla Rannametsa kinnistu detailplaneeringu koostamine.
• Kehtestada Kuressaare linnas Garnisoni 18 ja
lähiala detailplaneering.
• Võtta vastu Karujärve küla Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneering ja suunata avalikule väljapanekule.
• Kinnitada lihthanke „Vilsandi päästejaama
laiendamine“ tulemused ning tunnistada edukaks
ühispakkuja Ehitus5ECO OÜ ja OÜ Wolkar pakkumus maksumusega 114 612,12 eurot (koos
käibemaksuga).
• Määrata tähtaeg Asukülas Kaarma POÜ-le
kuuluvatele lagunenud ja kasutusest väljalangenud
ehitistele kõrvaldamiseks.
• Suunata volikogu istungile otsuse „Rannakalda
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine“ eelnõu.
• Suunata volikogu istungile Hindu küla Kordoni,
Jaani küla Loo ja Suure-Peetri, Ninase küla Estami-Kapsi, Pulli küla Välja, Pulli küla Välja-Männiku,
Raugu küla Tooma, Suure-Rootsi küla Juhanimäe
detailplaneeringute koostamise lõpetamiste otsuse
eelnõud.
• Suunata volikogu istungile otsuse Pargi tn 16
ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõu.
• Kiita heaks MTÜ Sauvere Arendusselts tegevustoetuse kasutamise aruanne.
• Kiita heaks kohaliku omaalgatuse programmi
toetuse kasutamise aruanne.
• Katta MTÜ Saarte Kalurite Ühing KIK-i looduskaitse meetmesse esitatud projekti omaosalus
summas 2474,17 eurot.
• Rahuldada 2019. aasta taotlusvooru tegevustoetused.
• Anda välja korraldus „Saaremaa valla kaasava
eelarve 2019 menetluse tähtaegade ja komisjoni
koosseisu kinnitamine“.
• Anda välja korraldus „Saaremaa valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha 2019. aasta tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“.
• Anda välja korraldus „Vallavara otsustuskorras
tasuta võõrandamine“.

• Moodustada Kihelkonna rahvamaja juhataja
valimiseks konkursikomisjon.
• Anda välja korraldus raha eraldamiseks ja
toetuslepingute sõlmimiseks MTÜ-ga Orissaare
Sport, Saaremaa võimlemisklubiga Gymnastika ja
kergejõustikuklubiga Saare.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping (eraisik).
• Seada hooldus (kaks eraisikut).
• Anda välja korraldus eluruumi tagamiseks ja
üürilepingu pikendamiseks.
• Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse
29.12.2015. a korraldus nr 851 ja 5.03.2013. a
korraldus nr 117 (hoolduse seadmine).
• Sõlmida sihtfinantseerimisleping SA-ga Lääne-Saare Hoolekanne.
• Suunata volikogu istungile määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ eelnõu.
• Nimetada AS-i Kuressaare Veevärk üldkoosolekule aktsionäri esindaja (Mart Mäeker).
• Suunata volikogu istungile otsuse „Maasi Jäätmehoolduse OÜ ja OÜ Saaremaa Prügila ühinemise
algatamine“ eelnõu.
• Kinnitada Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2019. aasta
alaeelarved.
• Lõpetada päästeameti ja Saaremaa valla vaheline
leping (ülesanded võtab üle Tagavere Vabatahtlik
Pääste Ühing MTÜ).
• Väljastada teenindajakaart (taksoteenus).
• Suunata volikogu istungile otsuse eelnõu Kuressaare linnas asuva Merikotka 1 vallale kuuluva
kinnistu otsustuskorras võõrandamise kohta OÜ-le
Tulik Invest hinnaga 72 000 eurot.
• Suunata volikogu istungile otsuse eelnõu korteriomandi võõrandamiseks eraisikule.
• Suunata volikogu istungile otsuse „OÜ Orissaare
Soojus ja aktsiaselts Kuressaare Soojus ühinemise
algatamine“ eelnõu.
Vallavalitsuse 14. märtsi istungil otsustati:
• Anda välja korraldus lasteaedade töö korraldamiseks suveperioodil.
• Suunata volikogu istungile määruse „Ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord“ eelnõu.
• Suunata volikogu istungile otsuse „Loa andmine
RAPPOS OÜ kinnisasja omandamiseks“ eelnõu.
• Suunata volikogu istungile otsuse „Saaremaa
Vallavolikogu 26. juuni 2018. a määruse nr 31 „Saa-

remaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide
piletihindade kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.
• Suunata volikogu istungile määruse „Saaremaa
vallavolikogu 23.03.2018 määruse nr 13 „Saaremaa
valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“ eelnõu.
• Suunata volikogu istungile otsuse „Jäätmekäitluskohtade määramine“ eelnõu.
Vallavalitsuse 19. märtsi istungil otsustati:
• Korraldada Saaremaa valla arengukava 2019–
2030 ülevaatamine ja muutmine.
• Pikendada MTÜ-ga Kavandi Kandi Selts sõlmitud
sihtfinantseerimislepingu tähtaega.
• Kiita heaks 2018. aasta tegevustoetuse aruanded.
• Korraldada Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava 2020–2030 koostamine.
• Anda avaliku ürituse luba Messiteenused Grupp
OÜ-le Saare Laat 2019 korraldamiseks.
• Toetada raamatu „Saaremaa rannasõnastik“
väljaandmist.
• Kuulutada välja pühakodade parendamise toetuse taotlemise 2019. aasta taotlusvoor ja kinnitada
tingimused.
• Anda välja korraldus „Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude hüvitamine“.
• Kinnitada Saaremaa laste ja perede tugikeskuse
juhataja ametikohale Aaro Nursi.
• Tagada eluruum ja pikendada üürilepingut
(eraisik).
• Tagada eluruum (eraisik).
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping (eraisik).
• Tunnistada osaliselt kehtetuks 18.09.2018. a
korraldus (puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine).
• Eraldada sihtasutusele Kuressaare Haigla 4000
eurot Tallinna tervishoiu kõrgkooli ja Kuressaare haigla koostööna Kuressaare haigla ruumides
toimuva õdede bakalaureuseõppe välislektorite
sõidu- ja elamiskulude hüvitamiseks ning 25 000
eurot NIPT-uuringu maksumuse hüvitamiseks ja
keemiaravi võimaluste arendamiseks.
• Anda välja korraldus „Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 ja Saaremaa
valla 2020. aasta eelarve eelnõu ja eelarve eelnõu
seletuskirja koostamise alused ja ajagraafik“.
• Kinnitada OÜ Salme SVK 2018. aasta majandusaasta aruanne.

• Väljastada sõidukikaart (taksoteenus).
• Kinnitada Saaremaa Halduse juhataja ametikohale Ainer Tiitson.
• Anda välja korraldus maakonnaliinide sõiduplaanide Kuressaare linnas kasutatavate peatuste
korrigeerimise kohta.
• Anda Abruka külas Vesiaia maaüksusest u 6 ha
rendile Rein Lemberile.
• Korraldada kirjalik enampakkumine Riksu külas
asuva Riksujärve maaüksuse rendile andmiseks ning
Kuressaare linnas Papli tn 5 asuva kinnistu rendile
andmiseks.
• Võõrandada otsustuskorras tasuta vallavara Tagavere Vabatahtlik Pääste Ühing MTÜ-le (väikevara
päästevõimekuse tagamiseks).
• Kinnitada tingimused Panga külas asuva Ringe
kinnistu ja Kiratsi külas asuva Pärdi kinnistu elektroonilise enampakkumise korras võõrandamiseks.
• Kinnitada lihthanke „Kahe tarbesõiduki kasutusrendile võtmine“ tulemused ja tunnistada edukaks
Rentest AS-i pakkumus.
• Kinnitada riigihanke „Mustkatte löökaukude
parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel
aastatel 2019–2021“ tulemused ning tunnistada
edukaks AS-i Eesti Keskkonnateenused pakkumus.
• Korraldada riigihange „Mustkatete ühekordne
pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019.
aastal“.
• Kinnitada riigihanke „9-kohalise mahtuniversaali
kasutusrent“ tulemused ning tunnistada edukaks
Rentest AS-i pakkumus.
• Kinnitada riigihanke „Saaremaa valla kohalike
teede hööveldamine aastatel 2019–2021“ tulemused ning tunnistada edukaks AS-i Level ja AS-i Eesti
Teed pakkumused.
• Algatada peremehetu ehitise hõivamine Tagavere külas.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Anda välja korraldus „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eelnõu koostamise ajakava
ja korraldus“.
• Korraldada riigihange „Salme-Läätsa kergliiklustee ehitamine“.
• Korraldada riigihange „Kuressaare Tuulte Roosi
lasteaia rekonstrueerimine“.
• Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
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Millised müüdid
levivad Saaremaal seoses
riigigümnaasiumi loomisega?

Kuidas käivitada
riigigümnaasiumi
Saaremaa riigigümnaasiumi sünnilugu
Koolivõrgu korraldamine on kogukondadele
väga oluline teema. On
loomulik, et riigigümnaasiumide käivitamise
eel tunnevad kogukonnad muret oma koolide
tuleviku pärast.

Ülle Matsin
Viljandi gümnaasiumi direktor

Kui osalesin 2017. aastal Kuressaares riigigümnaasiumide
teemalisel nõupidamisel ja kohtumisel kogukonnaga, nägin
sarnast muretsemist, nagu seda
on väljendanud kõik teised piirkonnad oma riigigümnaasiumi
käivitamise eel.
Seepärast avan mõned selle temaatikaga seotud küsimused oma
kogemustele ja Viljandi näitele
tuginedes. Usun, et iga selline info
on kogukonnale abiks, et muutust
asjakohaselt juhtida ja sellega
kohaneda.
Riigigümnaasiumide käivitamisele andis hoogu 2010. aastal
valminud riiklik õppekava. See
lahutas õppekava tasandil põhikooli- ja gümnaasiumihariduse.
Gümnaasiumi õppekava jättis
koolile päris suure vabaduse disainida omanäoline, erinevate
õppijate huvide ja annetega arvestav kava.

Viljandis loodi
täiesti uus kool
Lihtne arvutus näitas, et selle
potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks on vaja piisavalt
suurt arvu õpilasi.
Et pakkuda gümnasistidele
nende valikutel põhinevat õpet,
kujundada õpilaste pädevusi eri
liiki meeskonnatööks, algatuste
eestvedamiseks, tulevase eria-

lavaliku suunas õppimiseks, on
mõistlik seda teha nn puhtas
gümnaasiumis, kus kogu õpet
toetab vastavalt kujundatud õppekorraldus ja koolikultuur.
Viljandi linna valik oli asutada riigigümnaasium täiesti uue
organisatsioonina, mitte siduda
seda järjepidevuselt mõne eelnevalt tegutsenud kooliga. See ei
tähendanud, et seniste gümnaasiumidega ei olnud mingit seost.
Esimene koostöökohtumine
oligi seniste gümnaasiumide õpilasesindustega, kellega arutasime
uude kooli üle tulevaid traditsioone ja õpilasalgatusi. Ajaloo
vältel olid linna koolid mitmeid
kordi muutnud oma korralduslikku vormi (kaheksaklassilisest
keskkooliks ja vastupidi). Seega
ei olnud küsimus selles, kas keegi
kaob, vaid millised järjepidevused on kogukonnale olulised
edasi kanda.
Riigigümnaasium moodustab koos kutsekeskharidusega
põhikooli lõpetaja jaoks reaalse
haridustee kavandamise võimaluse vastavalt oma huvidele ja
võimetele. Tähtsustub põhikooli
lõpetaja karjääriplaneerimise
suutlikkus, õpioskuste teadlik
arendamine ja sisemise motivatsiooni faktor.

Põhikooli ja gümnaasiumi
eesmärgid on erinevad
Uue koolina alustamine saab
anda piirkonna gümnaasiumiharidusse positiivse restardi.
Eesotsas valitud koolijuhiga on
kõik õpetajad ja töötajad uue
kooli sisulised loojad. Meeskonnana töötamisse annab väga palju
juurde inimeste tugev tahe ja motivatsioon. Mitte et seda praegustes koolides ei oleks. Muidugi on.
Aga Viljandi näide oli see, et
uue meeskonna moodustamise
järel tekkis uus sünergia, kokku
said tugevad tegijad, kes ühes tiimis leidsid uusi arenguvõimalusi.
Efekti loob keskendumine ühele
kooliastmele.
Gümnaasiumiõpilane on suure osa oma õpingute ajast noor
täiskasvanu. See tähendab, et pedagoogid vajavad oma töös lisaks

Meenutuseks: Kuressaare linnavolikogu otsusega 14. septembrist 2017 nr 47
„Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine“ kohustati Kuressaare linnavalitsust sõlmima haridus- ja teadusministeeriumiga kokkulepe riigigümnaasiumi
asutamiseks Kuressaare linna. Vastav lepe sõlmiti 3. aprillil 2018 ja seal fikseeriti,
et riigigümnaasium alustab tööd 1. septembril 2021.
19. detsembril 2013 kohtusid linnavõimu esindajad ja koolijuhid haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Kalle Küttisega, et arutleda laiemalt
riigigümnaasiumi teemal.
Mullu sügisel lõppes riigigümnaasiumi hoone arhitektuurivõistlus ja volikogus ootab
kinnitamist hoone ehitamist võimaldav detailplaneering.
Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis ideekavand „Sirge“, mille
autorid on arhitektuuribüroo Karisma arhitektid (Martin Kinks, Risto Parve, Kai
Süda, Margit Valma, Heldi Jürisoo ja Marju Tammik).

andragoogi pädevusi. Gümnaasiumi õppekeskkond ja -korraldus
kujuneb torukooli (kooli, kus
õpitakse 1.–12. klassini – toim.)
omast teistsuguseks. Seal õppivad
noored on teinud teadlikuma valiku ja väärtustavad mitmekülgseid
õppimise võimalusi, mida kool
neile pakub. Kui koos on rohkem
õpilasi, leiab igaüks omale sobiliku õppekava.
Sarnaste huvidega noored leiavad kaaslasi, kellega ühiselt õppida
vastava valdkonna valikkursusi.
Seni vaiksem ja eraldi olnud noor
leiab paljude uute kaaslaste seast
omale hea sõbra. Seda viimast
oleme Viljandis vägagi märganud.
Gümnaasium, kuhu saab tulla
õppima oma valitud õppekavale ja
kus on uus õppekeskkond ja uued
koolikaaslased, toetab õpilase
sotsiaalset arengut ja positiivset
enesemääratlust.
Koolid, kes pärast riigigümnaasiumi käivitamist jätkavad
põhikoolidena, saavad kogu oma
õppe- ja kasvatustegevuse peenhäälestada esimese kolme kooliastme vajadustele vastavaks.
Põhikooli ja gümnaasiumi eesmärgid on erinevad. Ka Euroopa
riikide haridus on valdavalt lähtunud samast printsiibist.

Põhikoolid peavad
kujundama uue identiteedi
Viljandi kogemus on olnud,
et põhikoolidel seisab pärast riigigümnaasiumi avamist ees uue
identiteedi kujundamine. Selle
töö käigus on aga kõik koolid tõdenud, et muutus on olnud neile

kasuks, sest nad keskenduvad senisest enam just põhikooliõpilaste
vajadustele.
Enam ei ole torukoolide vahel
ebatervet konkurentsi õppijate
pärast ning lõpuks tõdemust, et
ikkagi on õpilasi suure osa valikkursuste avamiseks liiga vähe.
Lisaks olid torukoolid linna
gümnaasiumiosa noorte seas
tekitanud hoogsat stigmatiseerimist. Keegi oli alati nõrgem ja
keegi pidas teiste nõrkuste najal
ennast eliidiks. See ei olnud kuidagi mõistlik ja seetõttu ei päde
tavaliselt ka väide, et kõik senised
koolid võiksid lihtsalt hakata paremini koostööd tegema.
Kohalik omavalitsus saab koostöös oma põhikoolidega üles
ehitada tugivõrgustiku toetamaks
oma koole hariduslike erivajadustega õpilaste arendamisel. Viljandi
linna kogemus on selles osas juba
üle Eesti levinud, ka Saaremaale.
Tulevikus on aktuaalne kutsekeskhariduse ja gümnaasiumihariduse
vaheline koostöö. Ka selles osas
on Kuressaares suurepärased
kogemused ja võimalused, mida
uues riigigümnaasiumis jõudsalt
edasi arendada.
Riigigümnaasiumide võrgustik
on täna Eesti haridusmaastikul
juba nähtav ja kogunud head
mainet. See võrgustik on igale
uuele liitujale toeks ja koostööpartneriks.
Tere tulemast, Kuressaare!
Loe ka kõrvalolevat Raivo Peetersi lugu riigigümnaasiumiga
seotud müütidest.

Kõigepealt, Saaremaa riigigümnaasiumi loomisega
on sisuliselt tegu kogu Kuressaare linna koolivõrgu
kapitaalse ümberkorraldamisega, millel on tugev mõju
ter vele Saare maakonna
Raivo Peeters
koolikorraldusele.
Samasugune olukord oli haridus- ja noorsooka aastal 1978, kui linnas tööosakonna juhataja
avati praegune Kuressaare
gümnaasium. Ka siis vahetasid sajad õpilased ja
õpetajad kooli, alustati uute traditsioonidega ja
tunti muret, kuidas see uus ikka toimima hakkab.
Juba mõne aasta pärast võis tõdeda, et muudatused tulid kõigile kasuks.
On igati inimlik, et igasugu muutused kutsuvad algul esile erinevaid hirmusid.
Järgnevalt mõned müüdid ja hirmud,
mis on kerkinud seoses rajatava riigigümnaasiumiga:
• Kõik ei mahu loodavasse riigigümnaasiumisse.
Tegelikult lõpetab vallas põhikooli u 300 õpilast aastas. Ligikaudu 100 neist jätkab õppimist
kas Kuressaare või mandri ametikoolides, u 20
Orissaare gümnaasiumis, 40–70 õpilast Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis. Riigigümnaasium on suuteline 10. klassi vastu võtma 180
põhikooli lõpetanut.
• Lõpetavate gümnaasiumide gümnaasiumiosa
üleminekuklassid lõhutakse.
2021. aasta 1. septembril lähevad nii KG kui
ka SÜG-i X ja XI klass täies koosseisus üle riigigümnaasiumisse.
• Praeguste gümnaasiumite pikaajalised traditsioonid katkevad.
Kuna loodavas riigigümnaasiumis ühendatakse mõlema praegu Kuressaares tegutseva
gümnaasiumi parimad traditsioonid ja kõrge
õppekvaliteet, siis see garanteerib kindlasti
gümnaasiumihariduse ajaloolise järjepidevuse
Kuressaare linnas ja Saare maakonnas.
• Katkeb gümnaasiumihariduse järjepidevus.
Nimed on vahetunud, erinevaid koole on liidetud, aga järjepidevust on kogu aeg säilitatud.
Nii ei ole ka sel korral alust arvata, et uue loodava
gümnaasiumiga, kus on gümnasistidele loodud
igati kaasaegne õpikeskkond ja neid juhendavad
maakonna parimad õpetajad, läheks teisiti.
• Kui on üks kool, siis on õpilastel valikuid vähem kui kahes koolis.
Vastupidi, mõlema kooli valikud kanduvad üle
uude kooli ja praegustel KG õpilastel on võimalik
valida ka SÜG-is pakutavaid valikaineid ja vastupidi. Lisaks käivitatakse veel mõni aktuaalne
õppesuund.
On ka ette heidetud, et Upa õppekeskus müüdi
maha ja nüüd ehitatakse uus hoone.
Tegelikult on Upa keskus nõukogudeaegne ehitis, mis on projekteeritud ametikooli spetsiifikast
lähtuvalt. Tema ümberehitamine ja kaasaegsetele
nõuetele kohandamine ei ole otstarbekas. Lisaks
ei sobi ka tema asukoht.
On küsitud, mis saab Orissaare gümnaasiumist.
OG jätkab oma tegevust niikaua, kui on mõistlik arv õpilasi, kes soovivad seal gümnaasiumiharidust omandada.
Selgitame ka mõisted – torukool ja puhas
gümnaasium. Nn torukool on õppeasutus, kus
laps astub esimesse klassi ja väljub sealt üldjuhul
pärast 12. klassi lõpetamist.
Puhas gümnaasium on gümnaasiumiharidust
pakkuv õppeasutus, kus tegutseb ainult 4. kooliaste, st X–XII klassid.
Puhas gümnaasium loob võrdsed võimalused
gümnaasiumihariduse omandamiseks kõikidele
valla mistahes põhikooli lõpetanud õpilasele.
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Võlanõustaja töö
on nagu pusle
kokkupanek
Saaremaa vallavalitsus
osutab alates märtsist valla elanikele tasuta võlanõustamisteenust. Kuigi
võlanõustamisteenus Saaremaal ei ole midagi uut,
Teele Talk-Kõdar siis varasemalt ei ole valsotsiaaltöö peaspetsialist lavalitsus ise teenuse saajale teenust osutanud, vaid
korraldas seda sotsiaalkindlustusameti projekti
„Integreeritud teenused toimetulekuraskustes
inimestele” kaudu.
2017. aasta jaanuaris kaasas MTÜ Pesapuu
Saaremaa eelpoolnimetatud projekti. Mina alustasin võlanõustamisteenuse osutamisel koostööd
MTÜ-ga Pesapuu pool aastat hiljem.
Seda, et teenuse vajadus Saaremaal nii suur
on, ma ei arvanud. Asjaolu, et antud projekti
raames võlanõustamisteenuse osutamine nii
edukas oli, tuleb tänada MTÜ Pesapuu juhatuse
liiget Evelyn Eichhorsti, sotsiaalkindlustusameti
projektikoordinaator Eve Sartakovi ning loomulikult Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna
spetsialiste, kes aktiivselt võlanõustamisteenust
elanikele soovitasid.
Antud positiivne kogemus ajendas mind kandideerima Saaremaa vallavalitsuse konkursil
sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikohale. Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse poolt
korraldatav teenus, mille eesmärgiks on teenuse
saaja majandusliku toimetuleku parendamine –
tegelemine juba tekkinud võlgnevustega ning
uute võlgnevuste tekkimise ennetamine.
Teenuse osutamisel lähtun teenuse olemuse
laiast käsitlusest. See tähendab, et saan võlanõustajana aidata teenuse saajat kõikvõimalike
tegevustega, mis aitavad kaasa tekkinud võlgnevuste vähendamisele ning uute võlgnevuste
tekkimise vältimisele.
Kuigi võlanõustamisteenust liigitatakse sotsiaalhoolekande teenuste alla, siis minu hinnangul on tegemist sotsiaal-juriidilise teenusega.
Võlanõustajal peavad olema head teadmised
võla-, maksejõuetus-, perekonna-, töö-, täite- ja
tsiviilkohtumenetlusest. Igapäevaselt tuleb leida
lahendusi nii klientide sotsiaalsetele kui ka juriidilistele probleemidele.
Võlanõustaja saab volikirja alusel suhelda
võlgniku eest kohtutäiturite ja inkassodega,
esitada kokkuleppel kliendiga vajalikke taotlusi,
seisukohti ning avaldusi.
Ametijuhendist lähtudes saab võlanõustaja
esindada teenuse saajat kohtus võlgnevustega
seonduvates menetlustes.
Võlanõustaja töö on tihtipeale nagu pusle kokkupanek. On kliente, kes pöörduvad konkreetse
mure või küsimusega, kuid paljudel pöördujatel
puudub ülevaade oma võlgnevustest. Seega tuleb
esmalt selgitada välja teenuse saaja tegelik finantsolukord. Arvelduskonto väljavõtte ja päringute
läbitöötamisel saab selgitada potentsiaalsed
võlausaldajad, nõuete suurused, nõuete etapid
ning nõuete sissenõutavuse.
Leian, et pöördujale tuleb alati selgitada kõiki
võimalusi võlgnevustega toimetulemisel ning
iga valikuga kaasnevaid võimalikke tagajärgi.
Lõpliku otsuse, kuidas edasi minna, teeb inimene
ise. Inimesel on ka õigus valida tegevusetus, kuid
siis peab arvestama asjaoluga, et tema eest teevad
otsused ära võlausaldajad.
Võlanõustamisteenuse puhul ei ole võimalik
tuua välja kindlaid kriteeriume, milliste küsimustega võlanõustaja poole pöörduda saab.
Tulla võib kõigi muredega, mis otseselt või
kaudselt ohustavad isiku majanduslikku toimetulekut.
Teenuse saamiseks ei pea eelnevalt teavitama
oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti. Oma
murega saab pöörduda otse võlanõustaja poole,
leppides kokku kohtumiseks aeg, helistades
telefonil 452 5051 või e-kirja vahendusel teele.
talk-kodar@saaremaavald.ee.
Võlanõustaja vastuvõtud toimuvad Saaremaa
vallavalitsuses Tallinna tn 10. Kokkuleppel on
võimalik kohtuda teenuse saajale lähimas osavalla teenuskeskuses.

Puhtama keskkonna nimel
S

aaremaa vallavalitsuse ja
Kuressaare Linnamajanduse
koostööna utiliseeriti märtsis valla asutustest kahe päevaga
kolm autokoormat elektroonikaromusid.
Kokku viidi prügilasse üle paarisaja ühiku mahakantud arvuteid,
kuvareid, printereid, projektoreid, televiisoreid, muud rikkis
olmetehnikat ja hulgi kasutatud
toonerikassette.
Koristusaktsiooniga tuli kaasa
üle kolmekümne asutuse, kelle
ülesandeks oli oma romu kokkukorjamine. Vallavalitsuse IT-teenistus korraldas infot sisaldavate
andmekandjate turvalise hävitamise ja Linnamajandus transpordi.
Täname abilisi, kes kaasa aitasid:
Marek Koppel, Jaanus Mägi, Diana
Lõhmus, Ormar Kuusk, Aivur
Hioväin, Olev Sepp ning IT-praktikandid Kuressaare ametikoolist:
Mihkel Kukk ja Margus Ollerma.
Anu Tanila, IT-juht

Foto: Jaanus Mägi
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Reovee kohtkäitlus –
kellele ja milleks?
Saaremaa valla keskkonnaosakond koostöös ehitusosakonna ja
järelevalveteenistusega
on koostanud Saaremaa valla uue reovee
kohtkäitluse ja äraveo
eeskirja eelnõu (leitav valla kodulehelt :
keskkond->veemajandus->reoveekäitlus).

Kairi Niit
vee ja looduskaitse peaspetsialist

Eeskirja kehtestamise kohustus
tuleneb veeseadusest. See dokument koondab kokku erinevatest
õigusaktidest tulenevad reovee
kohtkäitluse nõuded, et inimesel
oleks ühest eeskirjast võimalik leida
võimalikult palju asjassepuutuvat
infot. Saaremaa vallaks ühinenud
omavalitsuste reoveekäitlust puudutavad eeskirjad on väga erineva
ülesehituse, sisu ning ajakohasusega. Pooltel endistel valdadel see
eeskiri puudus.
Eeskiri puudutab ennekõike hajaasustuses väljaspool ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga hõlmatud
alasid paiknevaid hoonestatud
kinnistuid, kus tekib elutegevuse
või ettevõtluse käigus reovett.

Nõuded ja soovid
on ajaga muutunud
Ennekõike on eeskiri abiks neile
maaomanikele, kes olemasolevat
elamut või reoveesüsteemi soovivad rekonstrueerida või elamuehitust alles kavandavad. Vajadus erinevaid nõudeid koondava eeskirja
järele on aasta-aastalt suurenenud,
kuna inimeste ootused olmemugavuste osas on ajaga muutunud.
Praegu tuleb reovee kohtkäitluse
kavandamisel lähtuda mitmetest
erinevatest õigusaktidest, mis

Üksikmajapidamise biopuhasti juhtkilp. Tegemist on eramajapidamise reovee käitlemiseks paigaldatud biopuhastiga, mille väljavool
on suunatud edasi imbsüsteemi.
Foto: Kairi Niit

muudavad nõuetes orienteerumise
inimese jaoks keeruliseks. Väga
tihti küsitakse, milleks ja kelle
tarbeks on kehtestatud õigusaktidega rida erinevaid nõudeid, kui
aastakümneid tagasi saadi sisuliselt
regulatsioonideta hakkama. Põhjus
on lihtne: ootused, soovid ning ka
reoveetekke iseloom ja kogused
erinevad tänapäeval aastakümnete
tagusest ajast oluliselt.
Me oleme kuivkäimlate ja käsipumbakaevude ajastut selja taha
jätmas. Need lahendused on kujunemas pigem erandiks ja seda ka
maapiirkondades. Ka külas elades
soovitakse tänapäeval kasutada
neid eeliseid, mida pakub kraanist
voolav vesi, erinevad vett tarbivad
kodumasinad ning duši ja WC kasutamine, mis on igati loomulik. Ka
on mitmekesisemaks muutunud
tootjate poolt pakutavate joogi- ja
reoveekäitluse tehniliste lahenduste
valik.
Reovee kohtkäitluse lahendamisel hajaasustuses on sisuliselt kaks
erinevat võimalust: esimene neist
on koguda kogu tekkiv reovesi
lekkekindlasse kogumismahutisse
ning lasta see vedada suuremale
reoveepuhastile edasiseks käitlemiseks. Teine võimalus on paigaldada

omapuhasti ning käidelda majapidamises tekkiv reovesi maaüksusel
kohapeal, juhtides heitvett keskkonda kas pinnasesse immutamise
või veekogusse suunamise teel.

Kas rajada kogumismahuti
või omapuhasti
Sobiva reoveekäitluslahenduse
leidmisel tuleb arvesse võtta tervet
rida erinevaid kriteeriume: kinnistu suurust, maapinna kaldeid,
põhjavee kaitstust, inimeste arvu,
reoveetekke hooajalisust, kinnistuga seotud kitsendusi, kaevude
asukohti, võimalusi või soove teha
koostööd naabermaaüksustega jne.
Reeglina on ehituslikult lihtsam
ning rajamiskuludelt soodsam
reovee kogumismahuti, kuid seda
rajades tuleb arvesse võtta omapuhastiga võrreldes oluliselt suuremaid jooksvaid kulusid. Siin tuleb
kindlasti silmas pidada ka seda, et
kogumismahutit tohib tühjendada
vaid ettevõtja, kes omab vastavat
registreeringut ning teeb seda
ametlikult, andes tellijale teenuse
tasumist kinnitava maksekviitungi.
Olenevalt asukohast võib regulaarne kogumismahuti tühjendus
osutada üsna kalliks.
Omapuhasti rajamine toob reeg-

lina kaasa suurema ehituskulu, kuid
hilisem käigus hoidmine on sellel
oluliselt odavam. On ka selliseid
olukordi, kus maaomanikul sisuliselt valikuvõimalus puudub ning
lekkekindla reovee kogumismahuti
paigaldamine ongi maaüksusel
ainuke võimalus. Kuigi lubatud on
ka lahendused, millega tagatakse
mitme majapidamise ühine reoveekäitlus, kasutatakse seda võimalust
kahjuks suhteliselt harva.
Kuigi valdav osa reovee kohtkäitluse eeskirjast on suunatud pigem
reovee kohtkäitlusrajatiste kavandajale, rajajale või rekonstrueerijale,
annab eeskiri teavet ka olemasolevate kohtkäitlusrajatiste omanikele
kohtkäitlusrajatise kontrolli, hooldamise ning vastavate toimingute
dokumenteerimise kohta.

Keskkonnaohutuse
peab tagama maaomanik
Siinkohal tuleb maaomanikele
südamele panna, et reovee kogumiseks ning käitlemiseks kasutatavate
rajatiste keskkonnaohutuse tagamine on ennekõike maaomaniku
kohustus ning ülesanne. Tihtipeale
unustatakse, et kohtkäitlusrajatised
vajavad regulaarset kontrolli, hooldust ning ka neil on oma amortisatsiooniaeg. Ülalkirjeldatud teave ja
nõuded ning juhised on erinevatest
õigusaktidest koondatudki Saaremaa valla reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskirja.
Käesoleva aasta 11. märtsist on
taas avatud hajaasustuse programm,
mille raames võib muu hulgas toetust küsida ka maaüksuse reoveekäitluslahenduste rajamiseks ning
rekonstrueerimiseks. Infot maaüksuse põhjavee kaitstuse või sobilike
reoveekäitluslahenduste kohta saab
küsida e-posti aadressil kairi.niit@
saaremaavald.ee, tel 452 5079.
Saaremaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja eelnõu kohta
oodatakse ettepanekuid 7. aprillini
e-postile kairi.niit@saaremaavald.
ee.
Hajaasustuse programmi osas
annab taotlejatele vajalikku infot
Maire Käärid, tel 513 1674, 452
5169, e-post maire.kaarid@saaremaavald.ee.
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Pärsama hooldekodu võlub
oma koduse olemisega

LUGEJA
KÜSIB

?

Mida peab tegema, et hajaasustuse
programmist toetust saada?

Pärsama hooldekodu väljast. Esiplaanil on näha
uus, juurde ehitatud osa.

Fotod: Valmar Voolaid

Algus lk 1
Vaike Kikkas, 78-aastane endine
Mustjala kooliõpetaja, ütleb hooldekodu kohta: „Ma tunnen ennast
siin väga hästi ja paremat ei oska
tahtagi.“ Vaike on hooldekodus
elanud pea kolm aastat.
91-aastane Leisist pärit Elsa
Magus, kellel täitub hooldekodus
sügisel neli aastat, on samuti väga
rahul. „Ma olen täitsa harjunud
siin, olen nagu oma kodus,“ ütleb
ta. Elsa kiidab hooldajaid ja juhatajat: „Nad on kõik väga hoolivad.
Juhataja on nagu oma ema. Ta ongi
meie suure pere ema. Tema saab iga
tööga hakkama.“
Vaike lisab: „Ja tähtis on see,
et meie hooldajad on lihtsalt nii
head inimesed. Ma ei ole kordagi
näinud, et nad oleksid tujust ära.
Nad on tõesti oma väga raskes töös
imelised.“

Ei tahagi koju tagasi
Mõlema naise toad asuvad vanas
osas. „Vanast blokist ei tahtnud
keegi uude osasse tulla, nad on harjunud oma tubadega. Uude poolde
tulid ikkagi täiesti uued kliendid,“
räägib ka juhataja. Kui Elsa veedab
vaba aega pigem vanas osas, siis
Vaikele meeldib käia ka uues. „Ma
vaatan seda kõige suuremat telekat
ja panen puslesid kokku,“ ütleb ta.
Huvitegevustena toob Vaike välja
veel õhupallimängu, mõistatuste
arvamise, raamatu ettelugemise
ja ühislaulmise. Mõlemad kiidavad hooldekodu raamatuvalikut.
Lisaks loevad nad kohalikke lehti,
Postimeest ning Postimehe Maaelu

Paljud ei tule hooldekoju, sest
nad lihtsalt ei suuda maksta. Juhataja jaoks jääb arusaamatuks, miks
riik ei tule siinkohal appi. Üldhooldekodu on ainuke allasutus, mis
peab täiesti ise omadega hakkama
saama. “Meie peame teenima
vanade arvelt oma palga,“ lausub
juhataja. Tema meelest võiks riik
katta kasvõi poole summast, mis
tuleb pensionile lisaks maksta, see
oleks juba suureks abiks.

Norras riik toetab

Hooldekodu elanik Vaike Kikkas oma tuba tutvustamas.

väljaannet.
Mõnele meeldib hooldekodus nii
väga, et isegi kui avaneb võimalus
koju tagasi minna, siis otsustab ta
seda mitte teha. Juhataja tõi näitena ühe vanaproua, kelle jaoks tegi
poeg maja korda ja ehitas kaldteed,
kuid ema keeldus koju minemast.
„Siiamaani värvib küüsi, mängib
kaarte ja teeb sohki,“ naerab Kaire.
Päevakeskuse teenus on Pärsama
hooldekodus samuti olemas, kuid
juhataja sõnul ei ole seda viimasel
ajal kasutatud. Küll aga tõid paar
aastat tagasi mõned tööinimesed
hommikul oma ema või isa päevakeskusesse ja õhtul viisid jälle koju.
Päeval sai hoolealune samamoodi

sooja toitu ja tegeleda erinevate
huvitegevustega, nagu teisedki
hooldekodu kliendid.
Hooldekodus on ka nii-öelda
talvitujaid, kes pimeda ja külma aja
saabudes oma kodust ära tulevad
ning kevade poole tagasi lähevad.
„Varem oli talvitujaid rohkem.
Hoolekandeteenus on ikka väga
kallis. Inimene ei tule hooldekodusse lihtsalt niisama, see on päris
suur raha, mis tuleb välja käia,“
lausub Kaire. Pärsama hooldekodu
teenuse hind on pärast Kihelkonna
omaga ühtlustamist 650 eurot kuus,
sinna lisanduvad ka mähkmete ja
ravimite hinnad, mistõttu ulatuvad
arved tihti ikkagi üle 700 euro.

Näite tõi Kaire Norra kohta, kus
ta viibis praktikal. Seal võetakse 85%
hooldekodu maksumusest inimese
pensionist ja ülejäänu kompenseerib
riik. Oluliseks peab ta seda, et lastele
ei panda maksekohustust, kuna
nemad panustavad oma maksudega
nagunii riiki. „Norraga ei anna meid
muidugi võrrelda, aga mingis osas
võiks riik ikkagi hooldekodusid
märgata,“ lisab ta.
Pärsama hooldekodu juures
tegutseb lisaks sotsiaalkeskus, mis
tähendab seda, et osutatakse ka
avahooldusteenuseid. Võimalik
on kasutada sauna- ja dušiteenust,
pesupesemiseteenust ning saab
ka sooja toitu. Näiteks viivad koduhooldajad sooja lõunat paarile
vanainimesele ka koju.
Remonti tahaks saada ka vana
osa. Juhataja ütleb, et toad tubadeks, aga vanas osas ei ole ventilatsiooni. Lisaks vajaks remonti vana
söögisaal, kus on veneaegsed juhtmed. Kõik kokku läheks maksma
natukene alla 200 000 euro.
Meril Kallasmaa

Lasteaia suverühmade töökorraldus
Varasematel aastatel on Kuressaare
lasteaialastele taotletud kohta
valvelasteaeda. Sel aastal on juulis
Kuressaare teeninduspiirkonna lastele loodud suverühmad
Ida-Niidu, Ristiku ja Rohu lasteaedades.
Kuna Pargi ja Tuulte Roosi
lasteaiad on sel suvel seotud kolimistega, siis nende lasteaedade
lastele tagatakse koht Ida-Niidu,
Ristiku ja Rohu lasteaedades
alates 1. juulist kuni 4. augustini.
Vajadusel ka kauem, kuni Pargi
lasteaia tagasi kolimiseni oma
majja aadressil Lasteaia 11.
Leisi piirkonnas on alates 25.
juunist kuni 4. augustini avatud
Pärsama lasteaia Leisi rühm
Lotte. Teised lasteaiad on hoolekogude otsuste alusel kollektiivpuhkustel.
Suverühm komplekteeritakse
taotluste alusel, mida vanemad
saavad esitada 1. märtsist kuni 31.

maini. Kuressaare lasteaedade ja
Pärsama lasteaia teeninduspiirkonna suverühma koha kasutamiseks saab lapsevanem esitada
taotluse Saaremaa valla hariduse
registris.
Valla teiste teeniduspiirkondade lasteaedade suverühma koha
kasutamise teate saab lapsevanem
esitada oma lasteaia direktorile
hiljemalt 31. maiks. Teatamine
on vajalik selleks, et lasteaiajuhid
saaksid personalitöö korraldada lähtuvalt kohal käivate laste
arvust.
Tuletame meelde ka seda, et
kui laps kasutab lasteaiakohta
suvekuudel (juuni-juuli-august),
tasub lapsevanem osalustasu ka
nende kuude eest. Samuti säilib
osalustasu maksmise kohustus
lapsevanemal, kes on taotlenud
lapsele suverühma kohta, kuid
laps lasteaias siiski ei viibi.
Juhul kui lasteaia kollektiivpuh-

Lasteaed

Kollektiivpuhkus Avatud alates

Aste lasteaed Mõmmik
Kaali kool
Kahtla lasteaed-põhikool
Kihelkonna kool
Kuressaare Pargi lasteaed
Tuulte Roosi lasteaed
Kärla lasteaed
Lümanda Karu-Kati lasteaed
Mustjala lasteaed-põhikool
Orissaare lasteaed Päikesekiir
Pihtla kool
Pärsama lasteaed
Salme lasteaed
Tornimäe lasteaed
Valjala lasteaed

kus kestab kauem kui üks nädal,
siis tasub lapsevanem osalustasu
vastavalt lasteaia lahtioleku ajale. Osalustasust vabastuse saab
vanem, kelle laps ei kasuta terve

1.07.–21.07
1.07.–31.07
1.07.–31.07
1.07.–31.07
1.07.–31.07
1.07.–31.07
8.07.–23.07
1.07.–14.07
25.06.–21.07
15.07.–30.07
1.07.–07.08
25.06.–04.08
1.07.–31.07
1.07.–28.07
15.07.–31.07

22.07.2019
1.08.2019
1.08.2019
1.08.2019
5.08.2019
5.08.2019
24.07.2019
15.07.2019
22.07.2019
31.07.2019
8.08.2019
5.08.2019
1.08.2019
29.07.2019
1.08.2019

kuu jooksul lasteaia kohta ja kelle
suvepuhkusest või lahkumisest
on lasteaiale teda antud.
Maiu Raun,
alusharidusnõunik

Toetuse taotlemiseks
tuleb esitada taotlus koos
lisadokumentidega. Taotlus esitatakse iga toetatava
valdkonna kohta eraldi.
Vajalikud dokumendid on:
* taotlusvorm;
Maire Käärid
* projekti eelarve koos
arenduse peaspetsialist hinnapakkumistega. Eelarve koostamiseks on vaja
võtta vähemalt kaks (võrreldavat) hinnapakkumist. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase
joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee
nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi,
aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või
leibkonna vajadusele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu;
* vormikohane projekti tegevuste kirjeldus
sõltuvalt projekti valdkonnast;
* omaosaluse tasumise garantiikiri (taotleja
(ja kaastaotleja) on nõus tasuma vähemalt 33%
projekti abikõlblikest kuludest);
* veevarustussüsteemi valdkonna projekti puhul
joogivee kvaliteeti tõendav analüüs, kui projekti
eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine,
veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või
sinna pumba paigaldamine või uue olemasoleva
kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.
Mida peab sisaldama firmadelt tööde tegemiseks
küsitud hinnapakkumine? Hinnapakkumine peab
sisaldama järgmisi töövõtja poolt tehtavaid rahalisi
kulutusi töö nõuetekohaseks täitmiseks: materjali
maksumust; mehhanismide maksumust; tööde
maksumust; tööde tegemiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamise maksumust; projektdokumentatsiooni koostamise aluseks vajalike
geodeetiliste alusplaanide koostamise maksumust;
teostusjooniste koostamise maksumust; ehitusluba/ehitusteatist.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle
alaline elukoht rahvastikuregistris on 1. jaanuari 2019 seisuga majapidamine, millele toetust
küsitakse. Majapidamine peab olema elamuna
kasutatav hoone (koos sinna juurde kuuluvate
abihoonetega), mille kasutusotstarve avalikes registrites (ehitisregister) on elamu või peab olema
väljastatud ehitusluba elamu ehitamiseks. Taotlejal
ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga (välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud) ning taotluse
esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise
aruanne olema omavalitsuse poolt kinnitatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Kuidas esitada taotlust?
Dokumendid tuleb esitada Saaremaa vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või e-posti teel (digiallkirjastatuna) aadressile vald@saaremaavald.
ee hiljemalt 13. maiks 2019.

Kuidas toimub taotluste hindamine?
Tähtaegselt laekunud ja nõuetele vastavaid
taotlusi hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt
koostatud hindamisjuhendi alusel järgmiste kriteeriumite alusel:
* investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja
kulude põhjendatus (hindamiskriteeriumi osakaal
30%);
* kuni 18-aastaste (kaasa arvatud) majapidamises elavate isikute arv (hindamiskriteeriumi
osakaal 20%);
* taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta
(kasusaajatena arvestatakse kõiki isikuid, kelle
elukoht on rahvastikuregistri andmetel vähemalt
1. jaanuarist majapidamine, millele toetust taotletakse; hindamiskriteeriumi osakaal 10%);
* leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus
(hindamiskriteeriumi osakaal 40%).
Hajaasustuse programmi 2019 kogu oluline
info on leitav: www.saaremaavald.ee/hajaasustuse-programm10.
Täiendav info ja nõustamine: Maire Käärid, maire.kaarid@saaremaavald.ee, tel 513 1674, 452 5169.

6

Saaremaa Teataja

21. märts 2019

SAAREMAA KANDID

Käsitöö pole vaid
vanaemade sokikudumine
2008. aastast tegutsenud Saaremaa
käsitööseltsi Kadakmari eesmärk on pärandkultuuri uurimine
ja selle elujõulisena
hoidmine Saaremaal.
Mareli Rannap
Kadakmari juhatuse liige

Seltsil on 23 aktiivset liiget üle
Saaremaa, kuid erinevate sotsiaalmeedia kanalite ja liikmete
antud koolituste kaudu saab
meie tegevusest osa tuhandeid Saaremaa ja Mandri-Eesti
inimesi. Oleme oma koolituste, näituste ja esinemistega
meedias tekitanud positiivset
kadedust paljudes Eestimaa
käsitöölistes, kes on alustanud
pikemate ja põhjalikumate
koolitustega just tänu meie
eeskujule.
Saaremaal toimunud koolitustest tooksin esile Made
Uusi „Traditsioonilised võtted
loomanahkade töötlemisel“,
mis kujunes tänu jahimeestele
toredaks ühisõppeks nahkade
nülgimisest kuni nahkade,
soolte ja magude parkimiseni.
Õnneks ei viidud noori naisi jahile, kuid nülgimise pidi igaüks
läbi tegema.
Kui nahad olid pargitud,
korraldasime nendest kasuka
õmblemise koolituse, kus Made
Uusi käe all valmisid ajaloolised, muuseumikogu põhjal
tehtud Anseküla, Jämaja ja
Mustjala kihelkonna kasukad
ning lisaks neile hulga veste ja
tänapäevaseid kasukaid.

Soovijaid rohkem
kui koolitusi
Veinika Västriku koolitusel
„Kuldne lõim“ said aga osalejad
selgeks kangastelgede olemuse,
kuldse lõime käärimise ja oskuse kududa kümneid erinevaid
mustreid. Tänavu toimub too-

Kadakmari liikmed Kalamajas Lahekülas pärast Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioonilt Andras aasta koolitusprojekti auhinna saamist 2016. aastal.
Foto: erakogu

tearenduskoolitus „Hästi hoitus
saladus“, mille kaudu valmivad
suve alguseks uued tooted, mis
hakkavad rikastama meie käsitööpoode.
Selts on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu liige, mis
väärtustab, hoiab ja arendab
paikkondlikke eripärasid, arvestades rahvuslikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust
ja elatusallikat. Meie eesmärk
on pärandkultuuri uurimine
ja selle elujõulisena hoidmine
Saaremaal.
2014. aastal hakkasin koos
Imbi Padariga uurima võimalust korraldada Saaremaal rahvariiete valmistamise koolitust.

SAAME TUTTAVAKS
Kultuuri- ja spordiosakonna
juhataja Aarne Põlluäär

Senine arendus- ja kommunikatsiooniosakonna arenduse peaspetsialist Aarne Põlluäär
töötab valla kultuuri- ja spordiosakonna juhatajana 11. märtsist.
Aarne on ülikoolihariduse omandanud sisekaitseakadeemias ja praegu on tal õpingud
pooleli Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste
instituudis riigiteaduste magistrantuuris.
„Tallinna ülikool on olnud ka põhjuseks, miks otsustasin
kandideerida kultuuri- ja spordiosakonna juhatajaks, kuna seal
omandatud teadmised on pannud mind süvitsi mõtlema kohaliku omavalitsuse korraldusele ja meie kõigi rollile uue Saaremaa
valla ülesehitamisel,“ räägib Aarne. „Ka minu hetkel pooleliolev
magistritöö on suunatud ennekõike Saaremaa valla juhtimisele, et
pakkuda erinevaid lahendusi juhtimise paremaks korraldamiseks
erinevatel juhtimistasanditel.“
Aarne ütleb, et kultuuri- ja spordivaldkonnaga seob teda üpriski
suur osa, kuna ta on läbi aegade tegelenud ürituste ja pulmade
korraldamise, õhtujuhtimise, näitlemise, laulmise ja peotantsuga.
Spordis seob teda aga ennekõike rahvasport oma erinevate või-

Sellised koolitused kestavad
rahvariiete valmistamise keerukuse tõttu lausa kaks aastat.
Esimene koolitus toimus aastail
2014–2016. See lõppes näitustega nii Tallinnas, käsitööliidu
näitusesaalis, kui ka Kuressaares, Saaremaa muuseumis.
Kuna esimesele koolitusele
kõik soovijad ei mahtunud, korraldasime mullu sügisest alates
uue koolitussarja. Praegu valmistavad rahvariidekomplekte
saarlased ja muhulased koos.
Valmimas on nii Muhu kui ka
erinevate Saaremaa kihelkondade komplektid, aga tehakse
ka Kihnu ja Halliste omi.
Osalejaid on 22 ja nad on

erinevate erialade esindajad.
Rahvariiete valmistamiseks
ei pea olema eelnevaid käsitöökogemusi. Kõik tehnikad
õpetatakse kohapeal. Ootame
oma koolitustele ka mehi, sest
mujal maailmas on rahvariiete
valmistamine tugevama soo
esindajate hulgas populaarne
ning nii mõnedki tehnikad
vajavad tugevaid käsi.

Rahvariideid läheb
kõigile vaja
Huvi rahvariiete valmistamise oskuste järele on saamas
üha populaarsemaks. Osalejaid
oleks ilmselt mitme grupi jagu,
kuid koolituse pikkus ja selle

malustega, millest eriline kirg on matkamisel ja jalgrattasõidul.
Ühe olulise eesmärgina uues ametis näeb Aarne kultuuri- ja
rahvamajade ning erinevate spordiasutuste sidumist vastavalt
nende funktsioonidele ühtseks tervikuks. „Kui täna on palju
piirkondlikke erinevusi, siis on väga oluline avaliku teenuse
pakkumine kõigis piirkondades ühtsetel alustel. Tean, et selle
saavutamine on pikk protsess, kuid tubli ja toimeka meeskonna
toel tuleme selle ülesandega kindlasti toime ja tulemuseks saavutame nii rahulolevad kultuuri- ja sporditöötegijad kui ka tarbijad,
unustamata piirkondlikke kultuuritraditsioone ja väljakujunenud
spordiharjumusi.“

Arenduse peaspetsialist Katrin Sagur

11. märtsist alustas valla arendus- ja kommunikatsiooniosakonnas arenduse peaspetsialistina
tööd Katrin Sagur, kes töötas enne lapsehoolduspuhkusele minemist Lääne-Saare vallavalitsuses arenduste peaspetsialistina.
Katrin on töötanud rahastusprojektide projektijuhina üle kümne aasta, koordineerides
peamiselt eraalgatus-, haridus-, keskkonna- ja
arendusprojekte. Varasemas töös on ta kokku puutunud ka valla
arengukava koostamise ja hajaasustuse programmi koordineerimisega.
Saaremaa vallas on Katrini peamised tööülesanded valla projektide rahastustaotluste koostamine ja esitamine ning aruandlus
ja muu projektidega seotud asjaajamine. Samuti osaleb ta valla
arengudokumentide koostamisel ja uuendamisel.

hind paneb paljud järele mõtlema. Kui rahvariiete valmistamise oskus on saavutatud, siis
kindlasti on üheks väljundiks
nende edaspidine valmistamine
tellijatele. On ju meil Saaremaal
84 tegutsevat rahvakunstikollektiivi.
Rahvariideid läheb aga kõigile vaja ning eesmärk ei peaks
olema mitte ühesuguste nn
esinemisrõivaste tootmine, vaid
muuseumitest vähem kasutatud rahvariiete väljatoomine,
nende uuesti valmistamine ja
kandmine. Nii soovitame ka
kõikidel koolitusel osalejatel
minna erinevatesse muuseumitesse ja uurida ise seal Saaremaa

rahvarõivaid.
Meie rahvariideid (need on
riided, mida talurahvas kandis
pidulikul puhul 19. sajandil)
on väga palju tekstiilikogudes
Tartu, Helsingi ja Peterburi
muuseumites. Saare- ja ka Muhumaal on rahvariiete kandmine inimestele suhteliselt omane,
sest eraldatuse tõttu Mandri-Eestist kanti siin rahvariideid
veel ka 20. sajandi alguses.
Meie koolitusi on rahastanud kohaliku omaalgatuse
programm, Kultuurkapital ja
Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp ning Rahvakultuuri
Keskuse Saarte pärimuskultuuri
programm. Suur tänu kõigile!

Praegu tegeleb ta selliste huvitavate projektidega, nagu Saaremaa valla hooldekodu Saaremaa Valss energiatõhususe suurendamine; Orissaare lasteaia energiatõhususe parendamine;
Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama
küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine; puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas jne.

Noorsootöö ja huvihariduse
peaspetsialist Lindia Lallo

Lindia Lallo naases lapsehoolduspuhkuselt
juba jaanuaris. „Olen püüdnud end selle ajaga
viia kurssi nii huvihariduse kui ka noorsootöö
valdkonna hetkeseisuga – mis tehtud, mis
teoksil, mis plaanis. Kuna riik eraldab omavalitsustele täiendavaid vahendeid huvihariduseks ja huvitegevuseks, siis tänu sellele saame
parandada 7–19-aastaste noorte huvihariduse
ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda neile mitmekesisemaid osalusvõimalusi,“ räägib Lindia.
„Tänu Noorte Osaluskohvikule ja Eesti Laulu peaproovile on
olnud hea võimalus kabinetist välja tulla ja kohtuda silmast silma valla noortega,“ kõneleb Lindia. „Kuigi vald on suur, oleme
avatud kõigile ning püüame vastata kõikidele küsimustele ja leida
lahendusi. Oma töös püüan lähtuda põhimõttest – leida alati
võimalusi, kuidas teha, mitte otsida vabandusi mittetegemiseks.“
Enne lapsehoolduspuhkust töötas Lindia Kuressaare linnavalitsuses noorsootöö spetsialistina.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste klubi
6. aprillil kl 20 Aste kevadpidu nalja ja naeruga, Salme
Vallateatri etendus „Tüürimees
Benjamin”.

KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
30. ja 31. mail kl 19 Eesti
Draamateatri etendus „Isamaa
pääsukesed“ (autor Andrus Kivirähk). Piletid www.piletimaailm.
com.

LEISI
Pärsama kultuurimaja
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.

KÄRLA
Kärla spordihoone
22. märtsil lahtised karikavõistlused lauatennises. Kontakt: Raivo Uus, tel 522 4999.

LÜMANDA
Lümanda Lubjapark
31. märtsil kl 15 suur teatriõhtu. „Tädi Teresa“ Taritu
Tubateatrilt, „Suur mees juba”

ja „Tüürimees Benjamin” Salme Vallateatrilt. Pääse 5 eurot
kohapeal.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
21. märtsil kl 17 9. klassi
lavaõhtu.
18. aprillil kl 19 Salme Vallateater „Astuge edasi!”, pääse
5 eurot.
26. märtsil kl 19 kinoõhtu
„Mehed“.
27. märtsil kl 18.30 külavanemate kokkusaamine.

SALME
Salme kultuurimaja
30. märtsil kl 19 Salme
vallateatri esietendus: E.Aule komöödia „Astuge edasi!”,
pääsmed 5 eurot eelmüügis (tel
511 2757) ja kohapeal.
31. märtsil kl 18 selgelt-

nägijate tuleproovi tuur, pääse
10 eurot.
2. aprillil kl 19 komöödiateater esitleb: Katrin Karisma ja
Tõnu Kilgas Neil Simoni loomingu paremiku hulka kuuluvas kahest lühikomöödiast koosnevas
lavastuses „Hotell California“.
Pääsmed 16.- ja 14.- eelmüügis Piletilevis, Piletimaailmas ja
kohapeal, info 511 2757.
3. aprillil kl 18 jätkub juba
kümneaastane traditsioon –
„OmaLasteNäitemänguõhtu”
– noored ja veel nooremad
näitlejad lasteaiast ja põhikoolist. Avatud teatri-buffet, õhtule
paneb punkti emme-issi trupp
Urve Tinnuri looga „Nõiatütar
Donnaloore”.
5. aprillil kl 18 Salme Laululind 2019. Väikesed solistid
lasteaiast ja põhikoolist võtavad
asjatundliku žürii ees mõõtu.
Publik valib oma lemmikud!
Pääse 1 eurot.

12. aprillil kl 19 külas Abja
EHH-teater. Raivo Kulli draamas „Papa“ on nalja ja naeru,
on tüli ja riidu, näitlemist ja
salatsemist. Ei puudu pisaradki. Rahvapärased koomilised situatsioonid vahelduvad
märkamatult dramaatilistega.
Võimendatud eluabsurdist kasvab välja kaunis poeesia, milles
kinnistuvad tõeks peategelaste
seni täitumatud unistused. Pääse 6.- kohapeal
14. aprillil kl 13 piirkondlik
laululaste konkurss-kontsert
„Rannalapse laulud 2019“.
Näha ja kuulda saab Kärla, Kihelkonna, Lümanda, Mustjala,
Salme parimaid noori lauljaid.
Vanuseklasside parimad pääsevad edasi maakondlikule „Kevadüminale”. Tähelepanu! On
oodata üllatusesinejaid! Pääse
2 eurot.
27.–28. aprillil nelja maakonna – Hiiumaa, Läänemaa,

Pärnumaa ja Saaremaa – harrastusteatrite festival ProvintsiTeatriPäev 2019. Jälgige
reklaami! Etendused tasuta!

VALJALA
Valjala rahvamaja
16. aprillil kl 19 Salme Vallateater etendusega „Astuge
edasi !”, pääse 5 eurot.

Saaremaa Kunstistuudio
Saaremaa Kunstistuudio loomekeskuses on 7. aprillini avatud kunstnik Karoliine Kaski
näitus „Ühtesulamine“.

Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja
sündmuste kohta järgmisesse
vallalehte hiljemalt 29. märtsiks.
Leht ilmub 4. aprillil!

KTG tähistab 70. aasta juubelit

TEATED
Pühakodade parendamiseks
saab taotleda toetust
Saaremaa vald kuulutab välja 2019. aasta taotlusvooru pühakodade parendamise toetuse taotlemiseks ja kehtestab
selle jaoks tingimused. Taotlusvoor kestab 22. märtsist kuni
5. aprillini.
Taotlusvorm koos lisadega tuleks esitada allkirjastatult hiljemalt 5. aprilliks e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või
Saaremaa vallavalitsusele aadressil Tallinna 10 märgusõnaga
„Pühakodade parendamine“. Taotlusvorm on leitav Saaremaa
valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/pyhakodade-toetus.
Taotlusvoorus jagatav kogusumma kõigi Saaremaa valla
pühakodade peale on 160 000 eurot.
Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks:
• Hoonete konserveerimine, restaureerimine, avariiremont
ja hooldus;
• Sisustuse konserveerimine, restaureerimine;
• Valve- ja tulekaitse signalisatsioonisüsteemide paigaldamine;
• Projektdokumentatsiooni koostamine;
• Suurte puude raiumine või kärpimine vahetult pühakodade
kõrvalt või kohalt;
• Katuse remont/vahetamine, vajadusel katusekonstruktsioonide proteesimine;
• Sisekliima parandamine (tuulutusavade puhastamine, akende/luukide tihendamine);
• Vundamenditööd, pinnase planeerimine;
• Välisseinte vuukimine, krohvimine ja värvimine;
• Elektrisüsteemide uuendamine/asendamine, piksekaitsesüsteemide paigaldus, turvasüsteemide paigaldus;
• Uste ja akende restaureerimine või konserveerimine;
• Põrandate remont;
• Siseviimistluse konserveerimine või restaureerimine (lupjamine, maalingud, krohvi kinnitamine).
Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud kogudused
ja teised pühakodade omanikud ja/või valdajad ning nende
volitatud esindajad.

Kristel Peel,
kultuuritööspetsialist

Uut puude ja abivahendi
kaardi taotlemisel
Alates jaanuarist saadab sotsiaalkindlustusamet (SKA)
puudega laste vanematele ja/või eestkostjale ning puudega
vanaduspensioniealistele inimestele korduvekspertiisi teavituskirju. Teavituskiri saadetakse kaks kuud enne kehtiva puude
lõppkuupäeva eesmärgiga anda teada puude tähtaja lõppemisest ning jagada soovitusi, mida tasub teada puude taotlemisel
ja kuidas uut taotlust esitada (vt ka SKA kodulehte).
Abivahendi kaardi taotlemine nüüd lihtsam
SKA muutis 5. novembrist 2018 isikliku abivahendi kaardi ja
selle duplikaadi saamise lihtsamaks. Kui varem pidid inimesed
tulema kaardi taotlemiseks ameti klienditeenindusse, siis nüüd
on võimalik täita vastav taotlus SKA kodulehel. SKA saadab
abivahendi kaardi posti teel 3–5 päeva jooksul taotlejale
koju. Seetõttu on taotlusesse oluline märkida kontaktaadress.
Kes ei soovi isikliku abivahendi kaarti interneti kaudu taotleda, saab seda endiselt teha SKA klienditeenindustes üle Eesti.
Lisainfot leiab SKA kodulehelt.

ST

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumile on 2019. aasta juubeliaasta. 5. aprillil toimub sel puhul konverents, kuhu on oodatud
nii vilistlased, koostööpartnerid kui ka kooli toetajad. Sügisel aga
tähistatakse kooli 70. juubelisünnipäeva praegustele õppijatele
aktusega, mille valmistavad ette gümnasistid ise.
Praegu õpib koolis 235 õpilast. KTG põhitegevus on üldhariduse
(7.–12. klass) võimaldamine eelkõige täiskasvanutele, kel mingil
põhjusel haridustee pooleli jäänud. Gümnaasiumiharidust on võimalik omandada nii päevases, õhtuses kui ka tsükkelõppes.
Lisaks on koolil e-õppe osakond, mis kogub järjest enam populaarsust, samuti võib täiskasvanute gümnaasiumis õppida üksikaineõppijana. Valikainetena on võimalik omandada nii soome kui
ka hispaania keelt, aga ka arvuti-, majandus- ja karjääriõpetust,
usundiõpetust, giidindust, merenduse aluseid. Soovijad saavad
sooritada madruse kutseeksami.
KTG struktuuri kuulub veel täiendõppeosakond, kus viiakse läbi
erinevaid koolitusi ja täiendõppekursusi kõigile soovijatele ning hästi
toimib muulaste keeleõpe.
KTG põhiväärtusteks on individuaalne lähenemine õppijatele ja
paindlikkus. Kooli arengut planeerides oleme toetunud statistikale,
mis näitab, et Saare maakonnas on madala või pooliku haridustasemega inimeste hulk kõigis vanusegruppides (20–64 a) suurem
kui vabariigi keskmine. Sellest tulenevalt oleme viimased 3 aastat
ELi projekti „Teisel ringil targaks“ raames järjest enam püüdnud
julgustada pooliku haridusteega inimesi tulema oma katkenud
haridusteed jätkama.
Kuna suurel osal meie õppijatest on elukutse või töökoht olemas,
siis järjest enam tullakse gümnaasiumi lõpetama põhjusel, et seda
nõuab konkurents tööturul või soovitakse edasi õppida kõrgkoolis.
Tänan koolipere nimel kõiki KTG koostööpartnereid, eelkõige
Saaremaa vallavalitsust, töötukassat, ETKA Andrast, Rajaleidjat,
teisi haridusasutusi, õppijate tööandjaid ja hoolekogu asjaliku
koostöö eest!

Ly Kallas,
KTG direktor

Avaneb mittetulundustegevuse
projektitoetuste voor
Eelteade taotlejatele. Saaremaa Vallavalitsus planeerib avada
mittetulundustegevuse projektitoetuste taotlusvooru perioodil
01.–12.04.2019. Täpsem info selgub peatselt.

Valime Kuressaare linna
aukodaniku ja teenetemärgi saaja
Aunimetus „Kuressaare linna aukodanik“ antakse isikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse
erilise austusavaldusena sobiva kandidaadi esitamisel.
Teenetemärk antakse Kuressaare linna rahvastikuregistri järgsele elanikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete
eest. Igal aastal võib anda kuni kaks teenetemärki.
Ettepanekuid saab vallavalitsusele esitada 16. aprillini 2019
kas kirjalikult Kuressaare, Lossi tn 1 või meiliga aadressil vald@
saaremaavald.ee.
Ettepanek peab sisaldama isiku ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust.
Tunnustused antakse üle Kuressaare linnale linnaõiguste andmise päevale pühendatud pidulikul üritusel.

Saaremaa vallavalitsus

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi

JUUBELIKONVERENTS
5. aprill 2019
Arensburgi Meedla Kojas
14.00

Avasõnad

14.10 - 15.40 TULEVIKU TÖÖTURG JA TULEVIKUOSKUSED
professor Raul Eamets, Tartu Ülikool,
Eesti haridus- ja teadusstrateegia 2035
konkurentsivõime ekspertrühma juht

15.40 - 16.00 Paus
16.00 - 16.30 Paneeldiskussioon JULGE ÕPPIDA!
16.30 - 17.00 KTG tervitab ja tänab
17.00 - 18.30 Õnnitlemine ja tordisöömine
Ürituse moderaator Villu Vatsfeld
Oodatud on KTG vilistlased, koostööpartnerid ja toetajad.
Eelregistreerimine kuni 29. märts 2019
sekretar@ktg.edu.ee
tel 5038408 (direktor)

KTG 70
Keskväljaku ehitustööd
jätkuvad 25. märtsil
AS Merko Infra jätkab Kuressaare keskväljaku ehitustöödega 25.
märtsil 2019. Töid jätkatakse Lossi tänava lõigus Kitzbergi tänavast
kuni Pargi tänavani olemasoleva teekatte üles kaevamise ja kommunikatsioonide ehitamisega.
Raekoja hoone juures ja Lossi tn kohviku poolsel küljel alustatakse
graniitplaatide ja kivide paigaldamist. Turu ja Kauba tänaval jätkatakse
munakivide ladumisega. Eesmärk on Tallinna tänava (Torni tänavast
kuni Lossi tänavani) ja Lossi tänava kohvikute poolse külje plaatimise
ja kivide paigaldustööd lõpetada 1. juunil 2019.
Ülejäänud osa kivitööd lõpetatakse septembris 2019 (Lossi tn
kiriku poolne külg, Lossi tn Kitzbergi–Pargi tn).
Liiklusskeeme, millised hakkavad kehtima 25.03.2019, vt valla
kodulehelt: www.saaremaavald.ee/kuressaare-keskvaljaku-ehitustood.

Avalikud enampakkumised
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks ja ühe maatüki
rendile andmiseks. Müügis on Vantri küla Lennuvälja katastriüksus
34801:002:0155 suurusega 36,64 ha, millele saab pakkumisi
esitada 4. aprillini. Rendile antakse Suur-Rahula külas asuv Rabapõllu kinnisasi (katastriüksus 71401:001:0461) suurusega 5,51
ha, kasutusala 3,19 ha. Pakkumiste esitamise tähtaeg 9. aprill.
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/maakorraldus või www.
maaamet.ee.
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VAEGKUULJATE TEABEPÄEV SAAREMAAL
Esmaspäeval, 8. aprillil kell
13 toimub Kuressaare päevakeskuses (Tolli 9) vaegkuuljate
teabepäev.
Külalisena vaegkuuljate ja kurtide abivahendite keskus Kadrimardi Tallinnast:
• Teabepäeval anname nõu ja abi
igale vaegkuuljale.
• Tutvume, proovime ja soovi
korral ka tellime tooteid.
• Näitame kuulmispuudega tööotsijatele selleks tehnilisi võimalusi.
Pakutavad tooted on taskukohase hinnaga.
Kadrimardil ei ole järjekordi kõrva- ega perearsti juurde.
Meie ühine eesmärk – pikendame koos tervena elatud eluaastaid. KOHTUMISENI!
Täpsem info: Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite keskusest
Kadrimardi tel 511 5340.

KONKURSS
Veel viimaseid päevi kestab avalik konkurss avalike suhete
peaspetsialisti teenistuskoha täitmiseks. Dokumendid palume
esitada hiljemalt 26. märtsiks kl 10 Saaremaa vallavalitsusele
märgusõna all „Avalike suhete peaspetsialisti konkurss“ aadressil Tallinna 10, 93819 Kuressaare linn või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee. Tööülesannete kirjeldus on leitav
Saaremaa valla kodulehel.
Täiendav info: arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep, tel 452 5030, karin.narep@saaremaavald.ee.

MÄRTSIKUU KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
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 ja kevadised

TRÜKIARV:
18 000

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

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!

Teisipäeval, 2. aprillil kell 13 Elja Parbuse
kunstiringi liikmete kunstinäituse pidulik avamine.
Reedel, 5. aprillil kell 13 laulame Mariniga
tuntud laule.

kunstitöid Aili Jungi, aprillikuus Elja Parbuse
kunstiringi liikmed.
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.

Esmaspäeval, 1. aprillil kell 13 juhataja
ümarlaud. Küsimustele vastab Kuressaare Hoolekanne juhataja Ene Vahter.

Esmaspäeval, 8. aprillil kell 13 vaegkuuljate
teabepäev Saaremaal.
Märtsikuus esitlevad päevakeskuses oma

TOITLUSTAMINE: Kuressaare päevakeskuses
saab lõunatada ning maitsvaid koduseid roogasid
kaasa osta igal tööpäeval kl 11.30–15.

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

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

