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Lümanda Majas
käivad hoogsalt
sisetööd

Avaneb projektitoetuste taotlusvoor

Pille Mägi rõõmustab tulevases
kodumajandusklassis, et ehitustööd
kulgevad majas plaanipäraselt.
Foto: Valmar Voolaid

Lümanda keskusehoone
novembris alanud remont on jõudnud poole
peale – paras aeg teha
väike ülevaade. Maja
peab valmis saama augusti lõpuks.

Lääne-Saare Kultuurivara juhatuse
liikme Pille Mägi sõnul ollakse
töödega ilusasti ajagraafikus.
„Lammutustööd on tehtud, uued
seinad on leidnud oma õiged
kohad ning erinevad blokid välja
moodustunud,’’ tutvustab ta.
Praegu käivad suures osas viimistlus-, pahteldus-, ventilatsiooni- ning elektritööd. Pille sõnul on
sisekujunduse peamisteks märksõnadeks rahvuslikkus ja retro ning
väljast hakkab maja välja nägema
nagu algusaastatel, 1980ndail –
valge ja pastelselt kollane.

Kõik ruumid kasutusse
Meril Kallasmaa
Majasisesed ehitustööd on täies
hoos ja kui ilm läheb soojemaks,
alustatakse ka välitöödega. Hoones meile ringkäiku tegeva SA

Uue nimega Lümanda Majas
hakkavad pärast hoone valmimist
paiknema kultuurimaja, raamatukogu, koolisöökla, noortekeskus,
jõusaal, sporditegevused, bändiruum ja Lümanda kooli 1.–3. klass
koos kodundusklassiga. Spordijuhi

kabinetis hakkab vastu võtma ka
kooliarst.
Kui pärast Lümanda sovhoosi
tegevuse lõppu seisis osa ruume
pikalt tühjana või neid kasutati
harva, siis pärast remonti lähevad kasutusse kõik ruumid.
Peaaegu kogu maja on ümber
planeeritud. Alumisele korrusele
peauksest sisse tulles jääb vasakut kätt raamatukogu, kus maja
algusaastail olid arstikabinetid.
Varem asus raamatukogu hoopis
ülakorrusel.
Ka koolisöökla hakkab paiknema allkorrusel.
Kõige vähem muudatusi tehakse
saalis, mida hakatakse kasutama
nii kultuurimaja saali kui ka koolivõimlana. Küll aga tehakse uueks
valguse- ja helipult, mis oli pärit
maja avamise ajast – aastast 1986.
Olulise uue lisana on saali juurde
planeeritud esinejate garderoo-

bid, mis Pille sõnul võimaldavad
tulevikus kutsuda majja mängima
professionaalset teatrit.
Sama koha peale jääb ka jõusaal.
Teisele korrusele tulevad noortekeskus ja Lümanda põhikooli
esimesed kolm klassi. Kirjude
PVC materjalist põrandatega koolitsooni (varem oli siin Lümanda
sovhoosi kontor) hakkab pääsema
eraldi uksest, mida varem kasutasid raamatukogu külastajad.
Selles osas on kolm klassiruumi,
õpetajate tuba ning kodundusklass. Viimane asub kunagises
sovhoosidirektori ja hilisemas
vallavanema kabinetis ning sel
on ka eraldi sissepääs juhuks, kui
kodundusklassi soovib kasutada
näiteks noortekeskus.
Teisele korrusele tulevad ka
valla sotsiaaltöötaja ja haldusjuhi
kabinetid.
Loe edasi lk 3

Mälestame Asutava Kogu liikmeid

5. aprillil süüdatakse EV 100 meeskonna üleskutsel austusküünlad
Asutavasse Kogusse kuulunud
120 rahvasaadiku sünnikohtades.
Saaremaa vallas on sündinud neli
Asutava Kogu liiget: Oskar Kallas,
Jaan Ammermann, Mihkel Neps
ning Aleksander Velvelt.
Aprillis möödub 100 aastat Eesti
Vabariigi esimese rahvaesinduse
kokkutulemisest. Jüripäeval, 23.
aprillil 1919 kogunesid Tallinnas
Estonia majas Eesti Asutavasse
Kogusse valitud rahvasaadikud.
See päev on ühtlasi Eesti Riigikogu
sünnipäev. Seda päeva on plaanis
üle maa tähistada jüritule lähetamisega ööl vastu 23. aprilli, kui Paide
vallimäel süüdatud vabadusleek
jõuab muistse märgutule kombel
kõigisse toonastesse maakonnalinnadesse ja mujalegi Eestis, kaasa

arvatud Toompeale.
Asutava Kogu valimised toimusid 5.–7. aprillini 1919 kõikjal
Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel
proportsionaalsuse põhimõttel.
Valimisõigus oli mõlemast soost
vähemalt 20-aastastel kodanikel.
Asutav Kogu oli esimene Eesti
rahva poolt valitud rahvaesindus.
Tema põhiülesandeks oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine – ja sellega tuldi edukalt
ka toime.

Saarlastest saadikute
austamisüritused 5. aprillil
Eesti Tööerakonna esindaja
Aleksander Velvelti austamisüritus toimub kl 14 Sutu külas Allika
talus. Kõne peab abivallavanem
Kristiina Maripuu.

Eesti Rahvaerakonna esindaja
Oskar Kallase austamisüritus on
kl 14 endise Kaarma õpetajate
seminari juures, kus on ka Oskar
Kallase mälestuskivi.
Ülevaate Oskar Kallase elust
ja tegevusest annab Triino Lest,
noore Oskar Kallase sõnumist
tänapäeva räägib Rasmus Vendel.
Mälestusküünla süütab ja -kõne
peab volikogu esimees Tiiu Aro.
Vallavalitsuse nimel võtab sõna
abivallavanem Marili Niits.
Eesti Sotsiaaldemokraatliku
Töölispartei esindaja Mihkel Nepsi
austamiseks kogunetakse kl 14
Lümanda põhikooli ette, kus tutvutakse kooliga, mille Neps 1907.
aastal lõpetas.
Rännakut juhib Urve Vakker,
kes annab ülevaate Mihkel Nepsi
elust ja tegevusest. Rännakuks

facebook.com/saaremaavald

tellitud bussiga (osalemise soovist
eelnevalt teatada tel 529 2166) sõidetakse kl 14.20 Nepsi sünnipaika
Kihelkonnale Tammese külla. Kl
15.30 kuni 16.30 tutvutakse Kuressaare Lahekülas Nepsi elupaigaga,
mälestusi jagab Ella-Marie Aeg.
Kl 16.45 Kudjape kalmistul Nepsi
matmispaigas esineb sõnavõtuga
Riigikogu liige Urve Tiidus. Kl 17
tagasisõit Lümandasse.
Jaan Ammermanni auks süüdatakse küünal Aleksander Velvelti
sünnipaigas, kuna Uuemõisa (Tumala-Orissaare) vallas Saikla külas
sündinud Ammermanni täpne
sünnikoht pole teada.
Austamisüritustel osalevad vallavalitsuse ja volikogu esindajad,
võimalusel ka Riigikogu liikmed.
Heli Jalakas,
kultuurinõunik

Mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor on avatud 1.
aprillist kuni 18. aprillini kell 16.00. Toetust
antakse kogukonna ja valla arengule suunatud
tegevuste/ürituste toetamiseks ning samuti
teiste rahastamisallikate kaudu esitatavate projektide omafinantseeringu katmise toetamiseks.
Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema
suunatud valla elanikele ja/või esindama valda
laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.
Maksimaalne toetussumma taotluse kohta on
3000 eurot. Ürituste läbiviimist toetatakse 85%
projekti eelarvest ja kaasrahastatava omafinantseeringu toetamise korral 85% minimaalsest
omafinantseeringust.
Enne toetuse esitamist tehtud kulutused ei
ole toetuskõlblikud. Projektitoetust antakse
järgmistes valdkondades: kultuur; harrastus- ja
võistlussport; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne,
siseturvalisuse ja rahvatervise ennetustöö;
haridus- ja teadustegevus; külaelu arendamine; füüsilise elukeskkonna parendamine (sh
korteriühistute-, keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane tegevus); koguduste tegevus ja
sakraalehitiste parendamine.
Toetuste taotlejaks saavad olla kodanikuühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad valla haldusterritooriumil ning loetletud
valdkondades või elukeskkonna parendamise
või kohaliku omaalgatuse arengule kaasaaitamisega. Toetust ei saa taotleda vallavalitsuse
hallatavad asutused ja valla eraõiguslikud
juriidilised isikud.
Projektitoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluse saamist valdkondlike hindamiskomisjonide
ettepanekute alusel, arvestades sealjuures: vastava valdkonna eelarveliste vahendite olemasolu; projekti objekti või tegevuse sisalduvust
arengukavades ja olulisust valla üldise arengu
seisukohalt; projekti eelarve kulude põhjendatust; taotleja võimekust projekti elluviimisel ja
edasist jätkusuutlikkust; projekti elluviimiseks
vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu; toetusest kasusaajate
arvu; tegevusvaldkondade mitmekesisust.
Taotlused koos kõigi nõutud lisadega tuleb
esitada elektrooniliselt läbi taotluskeskkonna,
mis asub aadressil toetused.saaremaavald.
ee. Taotlus peab olema esitatud hiljemalt 18.
aprillil kella 16.
Täpsem info on saadaval Saaremaa valla
kodulehel https://www.saaremaavald.ee/mittetulundusliku-tegevuse-toetamine.
Lisainfot projektitoetuste taotlemise kohta
saab Saaremaa vallast tel 452 5031, veiko.viil@
saaremaavald.ee (Veiko Viil) või tel 452 5169,
maire.kaarid@saaremaavald.ee (Maire Käärid).
Veiko Viil,
arenduse peaspetsialist

Sünnikirju antakse
nüüd üle kahe
kuu tagant

Väikeste saarlaste tervitamine ja sünnikirjade
üleandmine toimub sellest aastast sagedamini.
Pidulik vallavanema vastuvõtt Kuressaare kultuurikeskuses on senise kolme kuu asemel üle
kahe kuu. Sagedasemat ürituse korraldamist
toetasid ka osavallakogud.
Järgmised sünnikirjade üleandmise üritused on mais, juulis, septembris ja novembris.
Jätkuvalt saadetakse peredele kutsed, esinevad
laululapsed ja tervitab vallavanem.
Olete väga oodatud!
Monika Sarapuu,
lastekaitseteenistuse juhataja
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Avaneb kogukondliku
turvalisuse toetusvoor
5. aprillil avaneb kogukondliku turvalisuse 2019. aasta
toetusvoor.
Programmi „Turvalisemad kogukonnad“ maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise
elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja
kogukondliku koostegutsemise kaudu on tagatud laiemalt
ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja
tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja
kuritegudele.
Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist
koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning
aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud
mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ega
asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud
omavalitsused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku
päästekomandoga seotud taotluste puhul.
Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks
kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi
olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet
selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll
tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te)
kinnituskiri.
Toetussumma piirmäär on üldtingimuste alusel 3500
eurot. Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või
investeeringute tegemine suuremas summas kui 100 eurot,
on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10%
ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest.
Taotlusvoor on avatud 5. aprillist 2019. Taotluse esitamise
tähtaeg on 6. mai 2019 hiljemalt kell 16.30.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru
läbiviijale elektrooniliselt riina.allik@saaremaavald.ee taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult
või paberil ühes eksemplaris taotleja esindusõigusliku isiku
poolt omakäeliselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 5. aprill 2019 –
31. august 2020.
Täpsemat infot (taotlemise tingimused ja taotlusvorm)
saab Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee,
Muhu valla kodulehelt www.muhu.ee ja Ruhnu valla kodulehelt www.ruhnu.ee.
Lisainfo tel 452 5024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.
Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist

TEATED
Peremehetu ehitise hõivamine
Saaremaa vallavalitsus on võtnud peremehetu ehitisena
arvele garaaži (ehitisregistri kood 121274864) Tagavere külas Valgemaja ja Sireli kortermajade juures. Viimased teadaolevad kasutajad on Palmi Truumure, Helve
Mäekivi, Kaspar Saar, Hinnar Kuuder ja Milvi Allikmaa.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku
omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada
kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Saaremaa vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819
Kuressaare, Saare maakond, telefon 452 5000, info@
saaremaavald.ee.

Välireklaamist
Tulenevalt kehtivast reklaamieeskirjast toimub välireklaami eksponeerimine taotluste alusel. Eelmisel aastal
esitatud välireklaami taotlus-deklaratsioonid, mida soovitakse pikendada käesolevaks aastaks, vajavad uuesti
esitamist. Kui reklaami kujundus ei ole muutunud, võib
sellekohase info märkusena lisada taotlusele.

Piret Miller, arhitekt

Enampakkumine
kinnistute müügiks
Saaremaa vallavalitsus müüb enampakkumise korras
kahte vallale kuuluvat hoonestatud kinnistut.
Ringe kinnistu (48301:006:0286, pindala 4025 m², registriosa 2371734, sihtotstarve maatulundusmaa) asub
endises Mustjala vallas, Kuressaarest 40 km kaugusel Panga külas. Kinnistul paiknevad amortiseerunud puithooned. Ringe kinnistu on müügis alghinnaga 17 000 eurot.
Täpsem info ja pakkumiste esitamine internetikeskkonnas osta.ee (tähtaeg 24. aprill 2019).
Pärdi kinnistu (27002:002:0301, pindala 5645
m², registriosa 576934, sihtotstarve elamumaa)
asub Kuressaarest 12 km kaugusel Kiratsi külas.
Kinnistul asuvad veidi kaasajastamist ja remonti vajav 1958. aastal ehitatud puitelamu, kelder, saun
ja ait. Kinnistu müügi alghind on 31 000 eurot.
Täpsem info ja pakkumiste esitamine internetikeskkonnas osta.ee (tähtaeg 24. aprill 2019).
Info: Tiit Põld, tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011.
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
Kangrusselja küla Allika, Rannaküla
küla Tamme ja Perve ning Vanamõisa küla
Kõutsi detailplaneeringute lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6 alusel, et
Saaremaa Vallavalitsus lõpetas 26.03.2019
istungil korraldusega nr 2-3/393 Kangrusselja küla Allika, korraldusega nr 2-3/392
Rannaküla Tamme ja Perve ning korraldusega
nr 2-3/394 Vanamõisa küla Kõutsi 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 www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine
Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu
kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019
otsusega nr 1-3/34 Tallinna tn 78 ja 80
detailplaneeringu.
Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja
hõlmab Tallinna tn 78 (34901:004:0092)
ja Tallinna tn 80 (34901:004:0178) katastriüksusi.
Detailplaneeringu eesmärgiks on äri- ja
tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja
parkimise ning haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servi-

tuutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Planeeringuala suuruseks on arvestatud
u 0,6 ha. Detailplaneeringuga antakse
ehitusõigus 1–2 äri- ja tootmishoone rajamiseks maksimaalse ehitisaluse pinnaga
kokku 1940 m2, hoone võib ehitada kokku
ühe hoonena või mõlemale krundile eraldi
hoonetena (1024 ja 916 m 2). Hoone(d)
ühendatakse tsentraalsete tehnovõrkudega,
juurdepääs olemasoleva mahasõidu kaudu
Tallinna tänavalt. Hoone(te) maksimaalne
kõrgus on lubatud kuni 11 m. Detailplaneeringuga muudetakse Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga määratud rida- ja korterelamute maa
kaubandus-teenindusalaks.
Kavandatud hoone võib jagada eraldi
boksideks erinevatele äri-, teenindus- ja
väiketootmisettevõtetele. Väiketootmise
all mõeldakse keskkonda mittehäirivaid
tootmisettevõtteid (nt õmblustöökoda,
väike kondiitri- või pagaritöökoda jmt).
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata
seega olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning
looduskeskkonnale.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise otsusega saab tutvuda Saaremaa valla
kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine.
Hindu küla Rannakalda detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa
Vallavolikogu võttis 28.03.2019 otsusega
nr 1-3/36 vastu Hindu küla Rannakalda
detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 19.04 kuni 19.05.2019.
Planeeringuala asub Hindu külas ja hõlmab

Rannakalda katastriüksust (katastritunnus
55001:001:0576, pindala 5,39 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse
määramine, sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine, teede ja liikluskorralduse
põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja
-rajatiste paigutuse määramine, servituutide
ja kitsenduste vajaduse määramine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja planeeritakse 2 elamumaakrunti,
millele antakse ehitusõigus 1 elamu ja kuni 2
abihoone rajamiseks maksimaalse ehitisalase
pinnaga 250 m2. Elamu on lubatud ehitada
kuni 8 m kõrge ja 2-korruseline, abihooned
kuni 6 m kõrged ja 1-korruselised. Juurdepääs on Orissaare-Leisi-Mustjala teelt
lahendatud servituutidega. Planeeritud on
puurkaevud ja biopuhasti-imbsüsteemid,
lubatud on rajada ka kogumismahutid.
Detailplaneeringuga muudetakse Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut ranna
ehituskeeluvööndi ulatuse osas ja elamumaa
juhtotstarbe määramise osas.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
19.04 kuni 19.05.2019 paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare),
III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin
Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel
452 5094 ning valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
28.05.2019 kell 16 Saaremaa vallamaja
väikeses saalis (Tallinna 10, Kuressaare).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu kohta
arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult
postiaadressil Saaremaa vallavalitsus, Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.

Saaremaa vallavalitsuse
ja -volikogu istungite ülevaade
Vallavalitsuse 26. märtsi istungil otsustati:

• Anda välja määrus „Saaremaa Vallavalitsuse 2. oktoobri 2018. a määruse nr 2-2/22
„Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja
koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord“ muutmine“.
• Anda välja korraldus „Saaremaa valla hariduse arengukava 2020–2030 koostamise
korraldamine“.
• Anda välja korraldus „Saaremaa valla
spordi arengukava 2020–2030 koostamise
korraldamine“.
• Korraldada riigihange „Kuressaare Pargi
Lasteaia mööbli ja sisustuselementide ostmine”.
• Kuulutada välja 2019. aasta projektitoetuste taotlusvoor.
• Anda välja korraldus Kihekonna kooli direktori töölepingu tingimuste muutmise kohta.
• Anda avaliku ürituse luba Eesti Kristliku
Nelipühi Kiriku Kuressaare Nelikaare kogudusele
„Suure Reede Ristikäik“ korraldamiseks (19.04).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.
• Kinnitada mittetulundustegevuse toetuse
kasutamise aruandevorm.
• Anda välja korraldus „Omaosaluse katmine“
(Eesti Kalurite Liidu projektitoetus).
• Pikendada avalike suhete peaspetsialisti
avaliku konkursi tähtaega.
• Seada hooldus (eraisik).
• Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 8.07.2014. a korraldus nr 504
(hoolduse seadmine).
• Kuulutada välja lastekaitsespetsialisti avalik
konkurss (tähtajaline ametikoht).
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuse
osutamiseks.
• Korraldada kirjalik enampakkumine Lossipargi kioski üürile andmiseks kolmeks aastaks.
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud (3)
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Anda välja korraldus „Põhipalga kehtestamine“ (ehitusinsener Mehis Kallas).
• Seada tähtajatu sundvaldus Saikla külas
Luite katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks.
• Lõpetada Rannaküla Tamme ja Perve,
Kangrusselja küla Allika ja Vanamõisa Kõutsi
detailplaneeringute koostamine.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
• Anda välja korraldus „Õigusvastaselt
võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja
kompensatsiooni määramine“.
• Korraldada riigihange Kuressaare Vanalinna
kooli rekonstrueerimise projekteerimistöödeks
ja autorijärelevalve teostamiseks.
• Võtta seisukoht vallavolikogule suunatud
eelnõudele tehtud muudatusettepanekute
osas.

Vallavolikogu 28. märsi istungil otsustati:
• Vabastada Mart Mäeker valitsuse liikme
ametist ja kinnitada valitsuse palgalise liikme
ametisse Jaan Leivategija.

• Anda nõusolek haridus- ja teadusministeeriumile nõusolek mittetulundusühing Saarepiiga
Koolituse erakoolile Luce kool tegevuskulutoetuse eraldamiseks.
• Anda välja määrus „Ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord“.
• Anda välja määrus „Saaremaa valla alevikuja külavanema statuut“.
• Kiita heaks ja suunata teisele lugemise
määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ eelnõu.
• Kehtestada Kuressaare linnas Tallinna tn 78
ja 80 detailplaneering.
• Tunnistada kehtetuks Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Rannakalda detailplaneering.
• Lõpetada Ninase küla Estami-Kapsi detailplaneeringu koostamine.
• Lõpetada Hindu küla Kordoni detailplaneeringu koostamine.
• Lõpetada Suure-Rootsi küla Juhanimäe
detailplaneeringu koostamine.
• Lõpetada Jaani küla Loo ja Suure-Peetri
detailplaneeringu koostamine.
• Lõpetada Raugu küla Tooma detailplaneeringu koostamine.
• Lõpetada Pulli küla Välja-Männiku detailplaneeringu koostamine.
• Lõpetada Pulli küla Välja detailplaneeringu
koostamine.
• Suunata otsuse „Saaremaa Vallavolikogu
23. märtsi 2018. a määruse nr 13 „Saaremaa
valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“ eelnõu
teisele lugemisele.
• Suunata otsuse „Jäätmekäitluskohtade
määramine“ eelnõu teisele lugemisele.
• Algatada Maasi Jäätmehoolduse osaühingu
ja osaühingu Saaremaa Prügila ühinemine.
• Algatada osaühingu Orissaare Soojus ja
aktsiaseltsi Kuressaare Soojus ühinemine.
• Anda RAPPOS OÜ-le luba Kasti külas Kiilu
kinnistu omandamiseks.
• Anda nõusolek Energialevi OÜ-le kallasraja
tõkestamiseks Tirbi külas Lautri katastriüksusel
loomade karjatamise eesmärgil.
• Omandada riigigümnaasiumi rajamiseks
Kaitseliidule kuuluvad Väljaku tn 10, Garnisoni
tn 15a, Garnisoni tn 18 kinnistud ja Elektrilevi
OÜ-le kuuluv Garnisoni tn 16a kinnistu ning
võõrandada nimetatud kinnistud ning Saaremaa vallale kuuluv Väljaku tn 8 kinnistu otsustuskorras tasuta Eesti Vabariigile haridus- ja
teadusministeeriumi kaudu.
• Võõrandada otsustuskorras Saaremaa vallale kuuluv Kuressaare linnas asuv Merikotka 1
kinnistu OÜ-le Tulik Invest hinnaga 78 328,13
eurot.
• Anda välja määrus „Saaremaa Vallavolikogu
26. juuni 2018. a määruse nr 31 „Saaremaa
valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide
piletihindade kehtestamine“ muutmine“.
• Suunata määruse „Erateede avalikuks
kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta

lumetõrje teostamise kord“ teisele lugemisele.
• Võõrandada korteriomand.

Vallavalitsuse 2. aprilli istungil otsustati:
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
• Korraldada riigihange „Helikopteriplatsi
ehitamine”.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse
eelnõud Vanamõisa küla Saare, Ennu küla Reinu-Ranna, Kailuka küla Kukerpilli, Suure-Rootsi
küla Liivaaugu, Suure-Rootsi küla Kadastiku ja
Matsi maaüksuste detailplaneeringute koostamise lõpetamise kohta.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.
• Kinnitada kogukondliku turvalisuse 2019.
aasta toetusvooru tingimused Saare maakonnas.
• Muuta vallavalitsuse 3.07.2018. a korraldust nr 2-3/775 „Saaremaa Vallavalitsuse poolt liikmete nimetamine Väikesaarte
programmi hindamiskomisjoni“ (nimetada
väikesaarte programmi hindamiskomisjonis
Saaremaa valla esindajana abivallavanem Kristiina Maripuu).
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks
(ülestõusmispühade tähistamine, Lions Klubi
Kuressaare kevadlaat ning aiandus- ja lillepäevad).
• Kuulutada välja Kuressaare linna rahvakultuurikollektiivide juhendajate 2019. aasta
stipendiumide avalik konkurss.
• Muuta ja täiendada vallavalitsuse
26.03.2019. a korraldust „Saaremaa valla
spordi arengukava 2020–2030 koostamise
korraldamine“.
• Kinnitada Kihelkonna rahvamaja juhataja
ametisse Sirje Tagel.
• Eraldada Saaremaa valla eelarve reservfondist 886,25 eurot SA-le Orissaare Spordihoone
projekti „Orissaare Terviseraja rajamine Maasi
männikusse II etapp“ omaosaluse katmiseks.
• Anda välja korraldus „Vallavara bilansist
välja kandmine“ (kogusummas 873,69 eurot).
• Kinnitada Kuressaare Perekodu struktuur
ja teenistuskohtade koosseis.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingud (4 eraisikut).
• Tagada eluruum (2 eraisikut).
• Kinnitada Saaremaa valla riigihangete
2019. aasta hankeplaan.
• Hüvitada õpilastranspordi kulud (eraisik).
• Muuta maakonnabussiliinide sõiduplaane.
• Muuta Saaremaa ühisgümnaasiumi ees
liikluskorraldust.
• Korraldada riigihange „Mustkatete ehitus
ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel
ja tänavatel 2019. aastal (I)”.
• Anda välja määrus „Valimisjaoskondade
moodustamine“.

Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.
ee/saaremaa_vald/.
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Lümanda majas käivad
hoogsalt sisetööd
Algus lk 1

on ilma käibemaksuta 2 miljonit
eurot. Kogu see summa tuleb
valla rahakotist. Kui veel mõni
aasta tagasi ei teatud, kas Lümanda
keskusehoonet on võimalik üldse
remontida või vähemasti teha seda
täies ulatuses, siis nüüd tõdeb Pille
Mägi, et hoone täielik renoveerimine osutus võimalikuks tänu sellele, et on üks suur Saaremaa vald.
Hoone renoveerimine oli sees juba
ka Lääne-Saare valla arengukavas,
varasemal Lümanda vallal üksinda
ei oleks kindlasti olnud võimekust
nii suurt laenu võtta, tunnistab ta.

Kaunistuseks
Kihelkonna vöökirjad
Maja sisekujundajaks on Kai
Laanmets, kellega Pille sõnul sujub
koostöö suurepäraselt. Klassiruumide, koolisöökla ning saali
ruloosid hakkavad kaunistama
Kihelkonna vöökirjad, samuti
tulevad need nii raamatukogu- kui
ka kohvikuletile. Samas jääb osaliselt alles sovhoosikontori mööbel
(haldusjuhi kabineti sisustus ja
koosolekusaali laud) ning maja
esmakordsel avamisel kasutusel
olnud baaripukid, mis lisavad
rahvuslikule stiilile retrot.
Just sisekujundus on olnud kogu
ehituse juures kõige suuremaks
vaidluskohaks, kuid kompromisse tehes on kõigele ka lahendus
leitud, räägib Pille Mägi.
Lümanda keskusehoone, toonase nimetusega sovhoosi kontor-klubi, projekteeris omal ajal
arhitekt Veljo Kaasiku, kes oli
hoone renoveerimistööde arhitekti Hannes Koppeli õppejõud
ja Pille sõnul kursis majas praegu
tehtavaga. Pille avaldas ka lootust,
et Veljo Kaasikul on võimalik maja
avamisele tulla.
Maja remondi kogumaksumus

Lümandas on
aktiivne kogukond

Majja sisenedes jääb pilk
kohe peatuma laest rippuvale
lühtrile, millele avaneb teise
korruse noortekeskusest veel
parem vaade. See lühter on
Lümanda keskusehoones olnud
algusest peale ja jääb aatriumit
kaunistama ka pärast remonti.
Fotod: Valmar Voolaid

Pille Mägi on varem juhtinud
nii Aste, Nasva kui ka Eikla klubi
ehitust ja olnud ka Kärla rahvamaja sünni juures. Kuid Lümanda
keskusehoone renoveerimine erineb tema sõnul kõigist eelmistest.
„See maja on lihtsalt teistest palju
suurem ja ka kohalik kogukond
on olnud kaasatud selle renoveerimisse, näiteks ruumilahendus on
sündinudki koostöös.“
Kui Aste klubi puhul tuli Pillel
läbi rääkida ainult klubi juhataja,
raamatukoguhoidja ja noorsootöötajaga, siis Lümanda puhul peab
ta nõu pidama nii koolijuhi, koo-

Loo autor Meril Kallasmaa on
Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi suhtekorralduse
eriala tudeng, kes oli märtsikuus
Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonnas praktikal.
„Oli väga huvitav näha, kuidas
üks suur organisatsioon toimib
ning kuidas kommunikatsioonialane töö selles valdkonnas
välja näeb. Üks asi on seda koolis
õppida, kuid päriselt töö keskel
olla on hoopis põnevam,“ andis
Meril oma praktikale hinnangu.

lisöökla, spordijuhi, kultuurijuhi,
noorsootöötaja kui ka raamatukoguhoidjaga ja kõigil neil on omad
soovid. „Ja siis sa pead sellise hästi
hea kuldse kesktee leidma sinna.
Aga see on väga põnev aeg!“ ütleb
Pille ja lisab, et õnneks on tal suureks abiks kohalik haldustöötaja
Ilmar Antov.
Pille viitab, et haruldane selle
maja puhul on ka see, et kultuurimaja juhataja Ulvi Põld on olnud
selles majas ametis juba hoone
avamisest, 1986. aastast alates. „Ta
käib siin ikka aeg-ajalt ehitusjärku
pildistamas ja eks see on tema jaoks
väga suur emotsionaalne hetk.“

Kaasav eelarve teeb head ideed kiirelt teoks
Kui varasematel aasta- tatud sihtasutustega. Investeering
pakkuma avalikku hüve ning
tel rakendati Saaremaal peab
valla järgnevate aastate eelarvetele
kaasavat eelarvet vaid ei tohiks kaasneda ebamõistlikke
Kuressaare linnas, siis kulusid.
tänavu oodatakse et- Väärt mõte ellu!
tepanekuid kogu valla
„Öeldakse, et idee väärtus seisneb selle kasutamises. Kindlasti ei
lõikes.
Renate Pihl
arenduse peaspetsialist

Kaasavaks eelarveks on ette nähtud 98 000 eurot ja 16. aprillini
saavad kõik soovijad esitada oma
nägemuse, kuidas seda raha kasutada. Lisaks ettepanekule endale
tuleks lahti mõtestada, kui palju
idee elluviimine maksab – minimaalne maksumus on 1000 eurot
ja ülempiir 25 000 eurot.
Abivallavanem Kristiina Maripuu selgitas, et kaasava eelarve
eesmärk on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.
Siiski ei saa need olla seotud valla
hallatavate asutuste, valla osalusega äriühingute ega valla poolt asu-

ole ettepaneku esitamisel midagi
kaotada, küll aga loob see eeldused
selleks, et väärt mõte rahva toetusel lennukalt ellu viia. Kuressaares
rakendati kaasavat eelarvet viiel
järjestikusel aastal ja tooksin sellest ajast esile kaks tähelepanekut:
edu saatis ka neid algatusi, mille
taga oli väike, kuid aktiivne initsiatiivgrupp, ning mõnda ideed
esitati mitmel aastal, enne kui see
järsku rahva poolehoiu võitis,“
tõdes Maripuu.
„Kui küsida, mida kaasav eelarve võimaldab ja mida see õpetab,
siis võiks kokkuvõtvalt vastata, et
kaasav eelarve annab võimaluse
hea mõte kiiresti ja üpris bürokraatiavabalt teoks teha ning

samas paneb see mõtlema ka idee
elluviimise ajakava ja maksumuse
peale,“ viitas abivallavanem kaasava eelarve harivale poolele.
„Kindlasti julgustan esitama ka
neid ettepanekuid, mis on olemuselt päris uudsed ja eristuvad. Samuti ei pea idee tingimata olema
seotud ühe konkreetse kohaga ja
ettepanekut võib ka kogu vallale
laiendada – näiteks luua mitmel
pool üle Saaremaa sarnaseid objekte, mis omakorda tervikliku
idee moodustavad,“ kutsus Maripuu üles loovalt lähenema.

Tee oma ettepanek
„Kaasav eelarve on loomult
positiivne, pakkudes küllaga kaasamõtlemist ja hääletushasarti.
Mõistagi seisneb peamine võlu
selles, et 98 000 euro kasutamise
osas saab igaüks ise oma ettepaneku teha ja seejärel ka ise otsustada, millised ideed peaksid teoks
saama.“
Ettepanekuid saab esitada – ja
teiste esitatud ettepanekutega tut-

pumbameeskondadele Euroopas
regulaarsed õppused. Sel aastal
on toimumiskohaks Eesti ja täpsemalt Saaremaa. ModEx2019
toimub Saaremaal 11. aprillist
kuni 14. aprillini.
Saarlased on päästemeeskondi
ka varem võõrustanud, aastal
2016, ja õppuseid on toimunud ka
mujal Eestis. Kui aga varasemalt
on harjutatud eelkõige erinevate
meeskondade – otsingu- ja pääste-, meditsiini- ning „pumbameeskondade“ koostoimimist, siis sel
aastal on rõhk meditsiinimeeskondadel. Saaremaale saabuvad
kolm rahvusvahelist meeskonda:

Austriast, Rumeeniast ja meeskond, mille liikmed on erinevatest
Euroopa riikidest. Taoline, ainult
meditsiinimeeskondadele pühendatud õppus on Euroopas alles
neljas omataoline.
Kahtlemata on selline suurõppus heaks proovikiviks ka meie
oma riigi suutlikkusele katastroofisituatsioonis toime tulla,
mistõttu panevad oma võimed
proovile ka kohalik omavalitsus,
terviseamet, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet ning Kuressaare haigla.
Kuidas õppus saarlaste elu mõjutab? Õppusele kohaselt näevad

KÜSIMUS

Mida võiks teada alevikuja külavanema valimisest?
Vallavolikogu kinnitas
möödunud nädala istungil
Saaremaa valla aleviku- ja
külavanema statuudi. Kui
veel seni kehtisid ühinenud omavalitsuste sarnaKristiina Maripuu sed määrused, siis nüüd
on Saaremaa vallal ühtne
abivallavanem
statuut, mis reguleerib
vanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid
nõudeid, vanema õigusi ja kohustusi ning volituste
kestuse perioodi.

Vanema valimine ei ole kohustuslik
Arvestades, et vanem on aleviku või küla
esindaja ka suhtluses vallavalitsusega, võimaldab
kohapealse kontaktisiku määramine tõhusamat
infovahetust. Vanema amet on vabatahtlik ega
ole tasustatud, kuid külad, kus on vanem valitud, saavad taotleda külaraha – ilma vanemata
külad seda teha ei saa. Soovi korral võib mitmele
külale ehk kandile valida ka ühise vanema. Siiski
otsustab kohalik kogukond ise, kas vanem valida
või mitte.

Senised vanemad jäävad ametisse
Enne uue statuudi jõustumist valitud vanemate
volitused kehtivad tähtajani, mis nende valimisel
paika pandi.
Vanema valimiseks kutsutakse kokku küla,
kandi või aleviku üldkoosolek
Üldkoosoleku kokkukutsumise saab algatada
ametis olev vanem või elanikud ise ning vajadusel saab üldkoosoleku kokku kutsujaks olla
ka vallavanem. Mitmele külale ühise vanema
valimiseks kutsutakse kokku nende külade ühine
üldkoosolek.

Üldkoosoleku toimumisest teavitatakse vähemalt kolm nädalat ette

vuda – elektroonilises infosüsteemis VOLIS (www.volis.ee), samuti
esitada paberkandjal Saaremaa
vallavalitsuse infolauda (Lossi
1, Kuressaare) ja vallavalitsuse
teenuskeskustes. Esmalt tutvub
ettepanekutega vallavalitsuse
poolt moodustatud komisjon ning
ideed, mis on praktikas elluviidavad, suunatakse avalikule hääletusele, mis kestab 8.–21. maini.
Rohkem informatsiooni saab valla
kodulehelt www.saaremaavald.
ee/kaasav-eelarve ja valla blogist
www.saaremaavald.ee/blogi.

Tulekul on suurõppus ModEx2019
Kas on võimalik, et Saaremaa
ranniku lähedale kukub meteoriit,
mis tekitab hiidlaine, pühkides
oma teelt nii elava kui ka elutu ja
tuues omakorda kaasa purustused
ning inimvigastused?
Seda nimetatakse väikese tõenäosusega väga mõjuvõimsaks
stsenaariumiks. Aga just selline
tänavuse Euroopa Liidu tsiviilkaitse mehhanismi raames toimuva
õppuse ModEx2019 Saaremaa
legend on.
Euroopa Liidu tsiviilkaitse
mehhanismi raames toimuvad
liikmesriikide pääste- ja meditsiini-, otsingu- ja pääste- ning nn
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saarlased sel perioodil tavapärasest rohkem operatiivsõidukeid,
eriti kiirabibrigaade, kel on lubatud kasutada valgussignaali, kuid
mitte helisignaali. Kaasatud on
hulk rollimängijaid, kes erinevaid
haigusseisundeid jäljendavad,
kuid nemad ei tohiks tavakodanikule silma paista. Ja ilmselgelt
tuleb õppusel osalejatel järgida
liikluseeskirju, kinni pidada lubatud sõidukiirusest ning täita
politsei korraldusi.
Raido Paasma MD, PhD
ModEx2019 Saaremaa
õppuse kohalik juht

Teate üldkoosoleku toimumisest saab avaldada
vallalehes Saaremaa Teataja, mis jõuab igasse
postkasti (kontakt: merike.pitk@saaremaavald.
ee), samuti valla kodulehel ja kohalikul teadetetahvlil. Teate avaldamise korraldab üldkoosoleku
algataja ja vajadusel saab abi saamiseks pöörduda
ka vallavalitsuse teenuskeskuste poole.
Vanemaks saab valida vähemalt 18-aastase
Eesti Vabariigi kodaniku, sealjuures ei pea vanem
rahvastikuregistrijärgselt selles alevikus või külas
alaliselt elama. Esiteks on meil ka praegu vanemaid, kes on valitud külavanemaks, kuid elavad
näiteks Kuressaares – samas sooviks nii vanem
kui ka külaelanikud ise, et sama vanem saaks oma
ametis jätkata. Samuti toodi statuudi koostamise
käigus välja, et vanemaks võiks saada valida
ka aktiivse suvesaarlase. Vanema kandidaadi
võib üles seada iga hääleõiguslik üldkoosolekul
osaleja, siiski on selleks vaja kandidaadi enda
nõusolekut.

Vanema valivad kohalikud elanikud
Vanema valimisel on hääleõiguslikud küla või
aleviku rahvastikuregistrijärgsed elanikud, kes on
vähemalt 16-aastased. Neist, kelle registreeritud
elukoht on mujal, saavad vanema valimisel osaleda
isikud, kellel on selles külas või alevikus elamu
sihtotstarbega hoone. Hääletusel on kõigil hääleõiguslikel üks hääl, kuid neil, kes üldkoosolekul
osaleda ei saa, on õigus kirjalikult volitada enda
eest hääletama ka teist hääleõiguslikku elanikku.
Küla või alevikku võib valida esindama ka kohaliku elu arendamise eesmärgil asutatud MTÜ või
seltsingu – valituks osutumisel täidab vanema rolli
MTÜ või seltsingu seaduslik esindaja.

Vanema volitused kestavad kuni viis
aastat
Vanemat valiv üldkoosolek võib otsustada ka
lühema volitusperioodi kui viis aastat. Üldjuhul
lõpevad vanema volitused kas ametiaja lõppemise, vanema tagasiastumise või uue vanema
ametisse kinnitamisega.
Määrus avaldatakse peagi Riigi Teatajas ja
seejärel saab sellega tutvuda ka valla kodulehel.
Loe ka lk 4 „Külaraha külaelu toetuseks“
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ARVAMUS
Külaraha külaelu
toetuseks
Saaremaa vallavolikogu on
vastu võtnud kaks olulist
määrust kohaliku külaelu paremaks toimimiseks. Esimene neist on
Saaremaa valla aleviku- ja
külavanema statuut, kus
Veiko Viil
piiritletakse külavanema
arenduse peaspetsialist
roll, ning teine on mittetulundustegevuse toetamise kord, milles on esitatud ühe toetusliigina
külaraha. Loomulikult on vallal arendamiseks
teisigi meetmeid, aga need meetmed ei võimalda
küla kui üksuse toetamist, vaid toetuse eesmärk
on suunatud laiemalt ja sinna mahub külaelu
mitmekesistamine. Kõigi nende võimalustega
saab lähemalt tutvuda valla kodulehel. Külaraha kaudu saavad külad rahalist toetust esmaste
väikesemahuliste vajaduste katmiseks ja külapiirkonna aktiivsena hoidmiseks. Sellele võimalusele
toetungi järgnevalt.

Raha taotlema saab hakata aprillis
Külaraha taotlemisvõimalused avanevad aprillis ja seda raha saab taotleda jooksvalt novembrikuuni. 2019. aasta vallaeelarvesse on külaraha
planeeritud ja taotluskeskkond peaks kohe ka
avanema. Toetuse väljavõtmine on külale esmalt
võimalus midagi ära teha, mitte kohustus. Jääki
jäänud summat ei kanta järgmisesse aastasse
üle, saadud toetuse peab jooksva aasta sees ära
kasutama.
Külaraha on arvestatud küladele, kus elab
aasta alguse seisuga rahvastikuregistri andmetel
vähemalt üks inimene ja on olemas esindusisik
ehk külavanem, kes kulutusi teeb ja taotleb
oma külale selle toetuse. Külaraha suurus küla
kohta jääb sõltuvalt küla elanike arvust vahemikku 49,89 ja 432,41 eurot. Külaraha taotlema
asudes on kasulik üle vaadata, kas külavanema
volitused on kehtivad või tuleb asuda valima
uut külavanemat. Külaraha saavad taotleda ka
sama eesmärki kandvad mittetulundusühingud
ja seltsingud. Sellisel juhul on vajalik taotlusele
lisada külavanema kinnitus.
Külaraha kasutusele ei ole väga palju piiranguid seatud. Üldprintsiibina toetatakse ennekõike küla seest kerkivat, kohapealset initsiatiivi ja
tegevusi laiemalt kui erahuvid. Kui aktiivne külakogukond on valmis toimetama, siis külaraha
pakub selleks võimalusi. Külaraha otstarbeka kasutamisega on võimalik nii mõndagi kiiduväärset
ära teha, aga selleks tuleb neid kulutusi hoolikalt
planeerida, et mitte jääda lahendustes poolikuks.
Külaraha kasutamise võimalused on sätestatud
mittetulundusliku tegevuse toetamise korras ja
etteruttavalt saab kinnitada, et võimalused on
üsna laia spektriga. Toetatakse heakorda puudutavaid kulusid, külale vajalike ehitiste kulusid,
ürituste läbiviimise kulusid või ühistegevust.
Külaraha otstarbeka kasutamise ja eesmärgipärase kasutamise määrab ära toetuse kasutaja.
Vald püüab olla usaldav ja jälgib külaraha kasutamist, aga ei vastuta ega otsusta kulutusi. Kui
on ilmnenud valet või ebamõistlikku kasutust,
siis ennekõike on raisatud usaldust ja seejärel
võimalust oma küla arengut toetada.

Täiendavad võimalused külavanemale
Kokkuvõttes avab külaraha toetuse kasutajale
ehk külavanemale täiendavaid võimalusi, mitte
ainult suhtlemises valla esindajatega, vaid ka
külaelanike omavaheliseks suhtluseks. Täiendavalt peaks tekkima motivatsioon, et lahendada
külatasandi küsimused kohapeal ja neile sobival
viisil. Loomulikult on terve rida teemasid, mida
külarahaga ei lahenda, aga väiksemamahulised
asjad saavad mugavalt lahendatud. See vähendab
survet ja vajadust neid teemasid viia valla tasandile. Lisaks teab vald, et külakogukondades on
kohapeal inimesed, kes ei jäta külale olulisi asju
tähelepanuta või tegemata ning neil on selleks
veidike vahendeid.
Toetuse saajaga sõlmib vald toetuslepingu ja
soovib aruannet, et näha, mille jaoks kulutused
tehti. See kindlustab toetuse kasutamise sihipärasuse ja annab veidi tagasisidet, kuidas külal läheb.
Head kevadist külade korrastustööde algust!

4. aprill 2019

Prügi põletamine
saastab sinu aiaviljad
Kevadel tehakse aedades sageli lõkkeid, et
põletada oksi ja kõdunemata lehesodi. Kahjuks
satub neisse lõketesse
ka majapidamisest kokku korjatud erinevat
sorti jäätmeid.

Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Prügi põletamisel satuvad aga
õhku mürgised saasteained, mis
saastavad nii oma küla aiaviljad
kui ka naaberkülade omad, sest
saasteained liiguvad õhus mitmete
kilomeetrite kaugusele. Nende hulgas on ka vähkkasvajat soodustavad
dioksiinid. Need ja teised kahjulikud ained ladestuvad maapinnale
ning satuvad varem või hiljem meie
endi toidu sisse.
Kuna prügi põletamine on kõike
muud kui mõistlik tegevus, siis anname järgnevalt soovitused, kuhu
erinevad jäätmed viia või panna
tuleks.
Plastkarbid, kilekotid, grillimistoodete pakendid jm plastist
pakendid, pappkastid, pandimärgita klaaspurgid, pudelid, konservikarbid, vahtpolüstüreen, mida on
kasutatud õrnade asjade pakendamisel – vii tasuta segapakendikonteinerisse.
Kuressaare ja Kudjape aleviku
elanikud saavad pakendijäätmed
tasuta ära anda oma kodust, kasutades TVO või EPRi kohtkogumisteenust (telli teenus www.tvo.ee/
saaremaa või tel 5300 0011). Endise
Lääne-Saare valla elanikud saavad
samuti kasutada kohtkogumisteenust, mida osutab OÜ Prügimees,
kuid väikse teenustasu eest. Näiteks
150L pakendikoti (sobib tavaline
must kilekott) üle andmine vedajale
kord kuus maksab 0,73 eurot. Küsi
teenust tel 453 1603.
Vanapaber – väikses koguses
võib kiletamata paberit kasutada
tule süütamiseks. Ülejäänud vana-

Mõtle enne, kui hakkad vana ehitusprahti ja muud prügi lõkkesse viima. Elektroonika tuleb aga viia
jäätmejaama.
Foto: erakogu

paber (ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed, kataloogid, raamatud) pane
oma vanapaberi konteinerisse (Kuressaares ja Kaarma piirkonnas), vii
avalikku vanapaberi konteinerisse,
jäätmejaama või Sikassaare Vanametalli (vastuvõtt tasuta).
Värvitud, immutatud, lakitud või
liimitud puit, immutatud aiapostid,
muu ehituspraht, sh kaablijupid,
kiled, soojustusvilla või penoplasti
jäägid vii Kudjape või Maasi jäätmejaama (0,17€/kg), Sikassaare
Vanametalli või Kapra Vanametalli
(mõlemas 0,13€/kg). Väikeses koguses ehitusprahi võib panna oma
prügikonteinerisse.
Vana mööbel, lauad, kapid, tugitoolid, madratsid, vaibad ja muud
suurjäätmed, mida pole võimalik
korda teha – vii jäätmejaamadesse
(0,17€/kg), Sikassaare Vanametalli
või Kapra Vanametalli (mõlemas
0,13€/kg).
Vana elektroonika, näiteks elektripliidid, boilerid, külmkapid,
mikrolaineahjud ning vanad patareid ja akud – vii tasuta Kudjape
või Maasi jäätmejaama, Sikassaare
Vanametalli või Kapra Vanametalli.
Patareide äraandmiseks on vastav

kast olemas enamikes toidupoodides. Akude eest maksab Sikassaare
Vanametall toojale 0,50€/kg, Kapra
Vanametall 0,45€/kg.
Vanad riided, kaltsud, kardinad,
voodipesud, vanad jalanõud – väikse koguse võib panna oma prügikonteinerisse, suurem kogus vii
jäätmejaama (Kudjapel 0,17€/kg,
Maasil 0,12€/kg, vanad jalanõud
0,17€/kg).
Puhtad riided ja tekstiilid võib
viia Kuressaarde punasesse riidekonteinerisse. Õlised kaltsud vii
jäätmejaama (umbes 1€/kg).
Vanad värvid, lahustid, pestitsiidide ja väetiste jäägid, aegunud
ravimid, õlifiltrid, muud põllumajanduskemikaalid ja pesuained –
vii Kudjape või Maasi jäätmejaama,
kus vallaelanikud saavad teatud
koguse tasuta ära anda (täpsem
info Maasi jäätmejaama tel 5326
4525, Kudjape jäätmejaama tel
452 8090). Vanad ravimid saab
tasuta ära anda apteekidesse. Sel
kevad-suvel on tulekul ka ohtlike
jäätmete kogumisring, mille käigus
kõiki nimetatud ohtlikke jäätmeid
tasuta vastu võetakse.
Vanaõli ei sobi lõkke süütami-

seks. Vii see parem jäätmejaama,
kus tasuta võetakse vastu kuni 20
kg vallaelaniku kohta.
Vanad rehvid – vii jäätmejaama.
Sõiduauto rehve võetakse eraisikult
tasuta vastu kuni 8 tükki korraga.
Sikassaare Vanametallis võetakse
tasuta vastu rehve, mis on koos
velgedega.
Silokile, põhupallinöörid, heinavõrgud, maasikakile, kasvuhoonekile – vii Kudjape jäätmejaama
(0,17€/kg) või Sikassaare Vanametalli (0,13€/kg, puhas silokile ilma
võrguta võetakse vastu tasuta).
Kõik muud plastijäätmed ja lehtklaas – väikses koguses võib panna
oma prügikonteinerisse. Suuremad
kogused vii jäätmejaama (Maasil
0,06€/kg, Kudjapel 0,17€/kg),
Sikassaare Vanametalli või Kapra
Vanametalli (mõlemas 0,13€/kg).
Lõketes ja ahjus võib põletada
vaid oksi ja lehti ning kiletamata
paberit ja pappi ning värvimata,
immutamata, lakkimata ja liimimata puitu. Komposteeruvad aiajäätmed võiks põletamise asemel
kuhjata auna ja kompostida, et
saada väärtuslikku kompostmulda
oma kasvuhoonesse ja peenardele.

Viis Saaremaa peret saavad
oma kodud tuleohutuks
Peatselt algavad tööd projekti „500
kodu tuleohutuks“ raames valitud
peredes.
Selle päästeameti üle-eestilise
projekti eesmärk on lahendada
toimetulekuraskustes leibkondade
kriitilised tuleohutusalased probleemid koostöös omavalitsustega.
Projekt algas kümme kuud tagasi, kui külastati kodusid ja tehti
audit vajalike tööde osas. Saaremaa vallas valiti välja viis peret,
mis vastasid kriteeriumitele ja kus
tuleoht oli kõige suurem. Kuna
ülevaatuse akti sai vallavalitsus
alles septembrikuus, siis viidi kohe
läbi hange ja oktoobris selgusid
hanke võitjad. Hanke tulemustena
selgusid ka tööde teostamiseks

vajaminevad summad, millega ei
osatud arvestada valla 2018. aasta
eelarve vastuvõtmisel ning projekt
jäi ootama 2019. aasta eelarvet.
Pärast valla 2019. aasta eelarve
vastuvõtmist selgus, et selles ei ole
kogu projekti elluviimiseks vajalikku summat, mistõttu eelmisel
nädalal tegid päästeamet, vallavalitsus ja hanke võitnud ettevõtted
taas kodukülastusi, mille käigus
vaadati veel kord hädavajalike
tööde vajadused üle ja vähendati
tööde mahtu.
Eelnevalt kavatsetud töödest
jääb ära kolme ahju ehitamine ja
ühe ahju lammutamine, ahjude
ja vanade korstnate lammutamisse panustavad ka pered ise.

Projekti raames ehitatakse kuus
korstnat, kaks ahju, üks pliit ja
remonditakse üks ahi. Tegelikult
kõige hullemas olukorras olidki
korstnad. Tööde kogusumma on
40 045 eurot.
Projekti elluviimise mõttes ei ole
ajalisi probleeme, kavandatavad
tööd jõutakse ära teha lähikuudel.
Lõpparuande päästeametile peab
vald esitama 15. septembriks
2019. Lepingud valla, toetuse
saaja ja ehitaja vahel sõlmitakse
kohe pärast vallavalitsuse vastava
korralduse vastuvõtmist. Kontakt
päästeameti ja vallavalitsuse vahel
on kogu aeg olnud tihe. Ka peredega on suheldud, palutud kannatlikkust ja erinevalt ajakirjandusest

on inimesed väga mõistlikud ning
rahulikud.
Kahjuks 21. märtsi ajalehes
Meie Maa ilmunud artikkel „Tuleohus kodud võivad riigi rahast
ilma jääda“ oli ebatäpne ning
andis eksitavat informatsiooni.
Sellega tegi Meie Maa haiget
neile toredatele Saaremaa peredele, keda see teema väga otseselt
puudutab ja kes lugesid lehest,
et nende tuleohtlikud kodud ei
pruugigi toetust saada.
Tegelikult viib vallavalitsus
projekti siiski ellu ja inimestel ei
ole vaja karta, et nad toetusest
ilma jäävad.
Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist
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Huvihariduskonverentsil
anti õnne valemeid
25.-26. märtsil oli rõõm võõrustada
huviharidushuvilisi lähedalt ja kaugemalt. Toimus viies üle-eestiline
huvihariduskonverents „Mis tuuled
puhuvad?“. Konverentsi alateemaks
seekord oli „Önnega koos“.
Önnehuvilisi kogunes Kuressaare Linnateatrisse kahel päeval
rekordiliselt kokku 125 ning teemakohaste ettekannetega erinevatest
õnnevinklitest aitasid aru saada
teiste hulgas näiteks inspiratsioonikõneleja Harald Lepisk, Kuressaare Linnateatri loovjuht Aarne
Mägi, haridusuuenduskeskuse juht
Anzori Barkalaja, Eesti Noorsootöö
Keskuse (ENTK) peaekspert Marden Muuk, tööõnne ekspert Tiina
Saar-Veelma jt.
Uue ajastu töökultuurist ja -õnne
valemist andis ülevaate Tiina
Saar-Veelma. Õnneliku organisatsiooni peamisteks tundemärkideks
on tema sõnul usalduspõhisus,
inimkesksus, läbipaistvus. Õnnelikus organisatsioonis on igaüks
pere liige, igaüks loeb. Töö ise peab
olema haarav!

Tööõnne valemi
kolm komponenti
Tööõnne valemil on T. Saar-Veelma nägemuses kolm olulist komponenti, milleks on süda (tahan teha
tööd, mis muudab maailma paremaks ja kus saan kohe tagasisidet),
mammut (tahan, et minu tööst jääks
nähtav ja ajas püsiv jälg) ja ise (tahan olla 102% mina ise, koos oma
tugevuste, nõrkuste ja unistustega).
Lisaks tasuks kestvalt mõelda ka
sellele, kuidas rokkida 95-aastaselt,
sest 65 on uus 35 ning eluea pikenedes jõuame teha 4-5 karjääri elu
jooksul. Igapäevaelus tuleb teha
seda, mis on kirg praegu ning valmistuda samas toredaks tulevikuks.
Harald Lepisk tuletas kohe oma
ettekande alguses meelde, kuivõrd
oluline on fookuse seadmine millegi alustamisel – segajad välja,
täielik kohalolek, valmis tegutsema. Heaks meetodiks edasise
visualiseerimisel on kiri tulevikust
ehk 80-aastaselt endalt. See muidugi eeldab ka vastuste leidmist
nn baasküsimustele – kes ma olen,
milles ma hea olen? Jaapani kontseptsiooni ikigai kohaselt tasub
mõelda oma tegevuse mõtte ja
olemise põhjuse peale.
Mis on Sinu ikigai? Mille nimel
hommikul ärkad? Harald Lepisk tõi
osalejateni ka Sonja Lyubomirsky
käsitluse õnnelikkusest: 50% paneb paika geneetika (isiksusetüüp,
temperament, geneetiline eelsoo-

?

Millal peab taotlema avaliku ürituse
korraldamise luba?

Huvihariduskonverentsi korraldajad Lindia Lallo, Anneli Meisterson, Tiia Leppik ja Renate Pihl tunnevad
rõõmu, et konverentsile on end kirja pannud arvukalt külalisi.
Foto: Gert Lutter

dumus), 10% määravad eluolud
(amet, tervis, sissetulek, iga, sugu,
isiklikud kogemused) ning tervelt
40% on asi suhtumises (harjumused, mõttemustrid, reageerimine
olukordadele). Ehk siis kõik algab
väikestest valikutest…

„Rong-lapsed“
ja „auto-lapsed“
Põneva vaatenurga, kas erisus
on õnn või õnnetus, andis oma
ettekandega Uppsala akadeemilise
haigla psühholoog ja psühhoterapeut Piret Kams, kes oma töös
puutub kokku erinevate autismi
vormidega. Laste ja noorukite
autismispektri häirete korral kasutatakse erinevaid kognitiivseid ning
käitumuslikke tehnikaid, kuna aga
teadusuuringuid nende teraapiameetodite efektiivsuse kohta pole
veel piisavalt tehtud, siis Rootsi
näitel oli hea võimalus end selle
teemaga kurssi viia.
Eestis kasutatakse autismispekti
häiretega patsientide puhul rehabilitatsiooniplaani, aga Pireti sõnul
oleks sobivam kasutada hoopis
väljendit kohanemistreening, sest
rehabilitatsiooni eesmärgiks on
õpetada ja arendada erinevaid
oskusi teatud taseme omandamiseks või taastamiseks. Kahjuks
autismispekti häire korral ei taastu
midagi, vaid meie täiskasvanutena
peame maha panema rööpad, mida
mööda „rong“ saaks sõita.
Huvitava metafoorina tõigi Pi-

Osalejate mõtteid toimunust:
Need kaks päeva Kuressaares olid arenguvitamiiniks ja õnnetunde süvendamiseks, sest sai kohtuda inspireerivate inimestega ja koos rääkida ühistest
tegemistest. Ja mida paremat veel tahta, kui koosolemiseks on hubane ja
õdus linnateater; mõeldakse koos, kuidas maailma paremaks muuta; Saaremaa
noored tõestavad iga etteastega, et pole see noorem põlvkond sugugi hukas;
kohvipausid annavad hoogu õnnetundele. Ja kõik see on kokku põimitud ehtsaarlasliku huumoriga.
Signe Söömer, Tartu loodusmaja huvikooli direktor
Saaremaa huvihariduse 5. konverents oli minu jaoks esimene. Aga ma olen
rahul, et noorsootöö maastikul selline pingutus on ette võetud ning traditsiooni
mitu aastat hoitud. Tore oli ka õnnest rääkimine, sest see on ihaldatav paljude
poolt ning see on ka saavutatud paljude esinejate näidete varal mitmel pool eri
tingimustel. Kool, noorsootöö ja ilusad inimesed on igal juhul õnnevalemis oma
koha leidnud. Hing hõllandus ja tahaks osaleda veel analoogsetel konverentsidel,
sest nii mõnelgi esinejal oli häid ja uudseid mõttekäike.
Anu Allekand, Kaitseliidu noorsootöö arendusjuht
Võimalusi, mida huviharidus ja huvitegevus noortele pakub, peab olema seoses sellega, mida noored tegelikult soovivad. Kuressaare huvihariduskonverents
on koht, kus lastakse lendu ideed. Meie töö on need koostöös kinni püüda ja ära
teha, et noored oleks õnnelikumad! Saaremaa on ning jääb alati uutele tuultele
avatuks, kasutagem seda väärtust targalt!
Marden Muuk, ENTK peaekspert

ret sisse termini ”rong-lapsed” ja
”auto-lapsed”. Rajalt välja sõitnud
”rong” vajab palju abi. Pole mõtet
talle öelda, et ta tegi valesti, vaid
parem tegeleda ta raudteele tagasi
saamisega. Auto on võimeline teelt
ära keerama, tagasipöörde tegema
ja kui vaja – uuesti alustama.
Meie saamegi olla need ”rööbaste” maha panijad, kes koostavad ajakava, toovad selgelt välja
ootused, aitavad tegevusi alustada
ja muudatustega toime tulla.
Konverents sai teoks tänu Saare-

maa vallavalitsuse ja KG huvikooli
Inspira koostööle. Korraldajate
erilised tänusõnad kuuluvad Kuressaare Linnateatrile, teatrikohvikule
Remark ning Kuressaare ametikooli disainisuunale. Suur aitäh kõigile
esinejatele, suurtele ja väiksematele
abilistele, osalejatele lähedalt ja
kaugelt. Oleme õnnelikud, et tulite
ja olite meiega.
Korraldajate nimel V huvihariduskonverentsi projektijuht
Inge Jalakas

Tulekul on noorte solistide
konkurss „Kevadümin 2019“
Lauluvõistlusi väiksematele ja
suurematele lastele on kevadisel
ajal korraldatud Saaremaal
juba paar aastakümmet. Nüüdseks juba teist korda toimub konkurss, mis on varasematega võrreldes uudne mitte ainult oma nime,
vaid ka sisu poolest. Eelnevalt
toimunud ülesaaremaalise lauluvõistluse asemel hõlmab „Kevadümin“ ka vanemaid koolinoori,
mis annab võrdse väljundi kõikidele vanusegruppidele.
Aprillis ja mais toimuvad piirkondlikud eelvoorud üle Saaremaa, kus osalevad solistid, kes
on eelnevalt oma lasteaia, kooli,

LUGEJA
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muusika- või huvikooli võistlusel
parimaks tunnistatud. Eelvoorude tulemuste põhjal pääsevad
lõppvooru kuue vanuserühma
parimad, vanuses 3–19 aastat,
kus žürii otsusel antakse välja igas
vanuserühmas kolm auhinnalist
kohta ja tunnustatakse eripreemiatega. Noored lauljad saavad soovi
korral esitada oma laulud saateansambliga, mis on kindlasti huvitav
kogemus tärkavale artistile.

Piirkondlike eelvoorude
võistluskontserdid
Lääne-Saaremaa „Rannalapse
laulud“ 14. aprillil kell 13 Salme

rahvamajas;
Ida-Saaremaa „Laulumaias“
17. aprillil kell 16 Tornimäe
rahvamajas;
Kesk-Saaremaa „Viisivakk“ 4.
mail kell 12 Aste klubis;
Kuressaare „Laululind“ 3.-4.
mail Kuressaare gümnaasiumis:
3. mail kell 17 esinevad 3–4 ja
5–7 a solistid. 4. mail kell 12 esinevad 8–10 ja 11–13 a solistid ning
kell 16 14–16 ja 17–19 a solistid.
Lõppvoor „Kevadümin“ toimub
18. mail, korraldaja Kuressaare
Kultuurivara. Võistluskontserdid Kuressaare kultuurikeskuses:
kell 12 algab 3–4-aastaste ja

5–7-aastaste finaalkontsert, kell
15 8–10-aastaste ja 11–13-aastaste finaalkontsert ja kell 18
14–16-aastaste ja 17–19-aastaste
finaalkontsert.
Kõik on oodatud kuulama ja
omadele kaasa elama!
Ester Soe,
konkursi „Kevadümin“
korraldaja

Tõepoolest, kevad on
käes ja ilmad muutuvad järjest soojemaks,
linnas ja maapiirkondades hakkab toimuma
toredaid sündmuseid
ka ruumist väljaspool.
Anneli Teppo-Toost Ürituste korraldajatel
on aeg üle vaadata oma
kultuuritööspetsialist
sündmuste graafikud,
et alustada avalike ürituste puhul lubade taotlemisega.
Vastavalt Saaremaa vallavolikogu avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korrale loetakse
ürituseks avalikus kohas toimuvat ja avalikkusele suunatud lõbustusüritust, võistlust, etendust, kaubandusüritust või muud sellesarnast
inimeste koos olemist, mis ei ole avalik koosolek
korrakaitseseaduse tähenduses.
Määruse mõistes ei loeta ürituseks Saaremaa
vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse
järgset, samuti valla asutatud või valla osalusega
juriidilise isiku põhikirja järgset tegevust oma
tegevuskohas. Avalik koht on määratlemata
isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis,
ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud
territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone
siseruumides), kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei
kaasne kõrgendatud turvariski.
Avaliku ürituse korraldamiseks Saaremaa
vallas tuleb korraldajal esitada vallavalitsusele
avaliku ürituse loa taotlus vähemalt 30 päeva
enne ürituse läbiviimise päeva.
Valitsus otsustab korraldusega loa andmise
või andmata jätmise 15 tööpäeva jooksul.
Ürituse korraldaja esitab taotluse digitaalselt
allkirjastatuna koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Loa taotlusvorm on kättesaadav
valla veebilehel http://www.saaremaavald.ee/
avaliku-urituse-korraldamine, mida on lihtne
täita, logides sisse ID-kaardiga. Erandkorras on
võimalus esitada taotlus paberkandjal. Ürituse
korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline
isik.
Kui ürituse läbiviimisega on seotud liikluse
ümberkorraldamine ja/või ühissõidukite ümbersuunamine, peab korraldaja lisama taotlusele eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse
muudatuste skeemi (samuti elektrooniliselt),
milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused,
liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema
kontaktandmed.
Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk,
tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan.
Välireklaami eksponeerimise vajadusel esitab
korraldaja valitsusele kooskõlastamiseks eskiislahenduse ja reklaamikandja paigaldamise
taotlus-deklaratsiooni, mille leiab samuti valla
veebilehelt.
Kaubandustegevuse korral (sh alkoholi
müük), on oluline silmas pidada, et kauplejal
oleks esitatud VTA-le majandustegevusteade.
Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.
Kui avalikul üritusel tekib olmejäätmeid, peab
ürituse korraldaja paigaldama piisavas koguses
ja piisava mahuga jäätmemahuteid segaolmejäätmete ja pakendijäätmete liigiti kogumiseks.
Avalikel üritustel ja kogunemistel on lubatud
jäätmete kogumisvahendina kasutada ka jäätmekotte.
Avaliku ürituse korraldajal tuleb lähtuvalt
ürituse sisust olla kursis seadusandlusega:
korrakaitseseadus sätestab näiteks öörahu
tingimused, lõhkematerjaliseadus ilutulestiku
tegemise korra ning spordiseadus spordiürituse
korraldamise ja pidamise nõuded.
Küsimuste korral ja täpsustava info saamiseks
palume pöörduda: Anneli Teppo-Toost, telefon
452 5072, 5856 9824 või anneli.teppo-toost@
saaremaavald.ee. Samuti on kogu info ja vajalikud kontaktid saadaval valla kodulehel www.
saaremaavald.ee.
Elamusterohket ürituste hooaega!
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SAAME TUTTAVAKS
Lastekaitsespetsialist Kaide Aaso
18. märtsil alustas Orissaare, Pöide, Laimjala
ja Valjala piirkonna lastekaitsespetsialistina
Kaide Aaso, kes seni töötas Tornimäe põhikoolis huvijuhi ja kodutütarde juhendajana.
„Juba mõnda aega tundsin, et aeg on edasi
liikuda – töökeskkond oli muutunud minu
jaoks liiga turvaliseks ja sellises keskkonnas ei
toimu enam olulist arengut. Inimene on aga
loodud liikuma ning uusi teadmisi ja oskusi
omandama,“ põhjendab Kaide kandideerimist
valla lastekaitsespetsialisti kohale.
Siiski on Kaide veendunud, et jääb alati kaasa elama Tornimäe kooli
käekäigule. „See väike, armas, kodune ja sõbralik kool on leidnud koha
minu südames. Olen kindlalt arvamusel, et hubased kodulähedased
maakoolid tuleb säilitada. Kõikidele lastele ei sobi suured ülerahvastatud mammutkoolid, väiksem kollektiiv annab neile suurema võimaluse
end väljendada, mis omakorda soodustab nende arengut, kasvatab
enesekindlust.“
Kaide on lõpetanud 2010. a kevadel Tallinna pedagoogilise seminari
noorsootöö erialal. „Eriala valikul sai otsustavaks asjaolu, et kooli lõpetades ei piirdu võimalused vaid üldhariduskoolis töötamisega, vaid
diplom annab kvalifikatsiooni töötamaks nii koolis, noortekeskuses kui
ka vallavalitsuses noortega seotud valdkondades.“
Õppimine ei ole aga Kaidel sugugi lõppenud. „Ees on ootamas kaks
aastat enesetäiendamist, et saada vajalikud teadmised ja oskused uute
tööülesannetega toimetulemiseks.“

Orissaare teenuskeskuse
sotsiaaltööspetsialist Merilin Nöör
18. märtsist töötab Orissaare teenuskeskuse
sotsiaaltööspetsialistina Merilin Nöör, kes seni
oli Orissaare, Pöide, Laimjala ja Valjala piirkonna lastekaitsespetsialist. „Kuna ma õpin praegu
Tallinna ülikoolis sotsiaaltöö erialal, saan sotsiaaltöötajana koolis omandatud teadmisi ja kogemusi
rakendada praktikas. Minu jaoks on ametikoha
vahetamine uus väljakutse,“ põhjendas Merilin.
Enne valdade ühinemist töötas Merilin alates
2017. aasta veebruarist Orissaare valla lastekaitsespetsialistina ja on õppinud Kuressaare ametikoolis nii lapsehoidjaks
kui ka hooldustöötajaks. Rakendusliku kõrghariduse on ta omandanud
Tallinna majanduskoolis raamatupidamise erialal.

Saaremaa laste ja perede
tugikeskuse juhataja Aaro Nursi
Aaro Nursi asus laste ja perede tugikeskuse
juhina tööle 18. märtsil.
Varem on ta töötanud logopeedina koolis, haiglas ja erapraksises nii laste kui ka
täiskasvanutega, samuti ülikoolis, kus ta on
õpetanud tulevasi logopeede. Eriala arengusse
panustab ta ka Eesti Logopeedide Ühingu
kutsekomisjoni juhtides.
Saaremaale tuli Aaro Tartust. „Valisin oma
uueks elukohaks Saaremaa eelkõige rahuliku
elukeskkonna ja siinsete inimeste tõttu. Siit on
pärit minu abikaasa, kellega kohtusin Tartus ja kes 2010. a kodusaarelt
lahkudes andis lubaduse siia tagasi tulla. Nii me siis tulimegi tagasi,
kuid nüüd juba kolmekesi – koos märtsi alguses sündinud pisipojaga,“
rääkis Aaro.
Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhataja ametisse kandideeris
ta seetõttu, et võtta vastu väljakutse ehitada nullist üles toimiv õppe-

VALD ARVUDES
Kihelkonna
Laimjala
Leisi
Lääne-Saare/Kaarma
Lääne-Saare/Kärla
Lääne-Saare/Lümanda
Mustjala
Orissaare
Pihtla
Pöide
Salme
Torgu
Valjala
Kuressaare linn
Aadressita
Kokku vald

SPORT MÄRTSIS
nõustamiskeskus, mis osutab haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Saaremaa
valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse
või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.
„Minu plaanideks uues ametis on jätkata valdkonna probleemide
kaardistamisega. Soovin koos oma meeskonnaga luua tervet Saaremaad
hõlmava efektiivse tugiteenuste süsteemi, millest võidavad kõik – nii
laps, noor, perekond kui ka haridusasutused, kohalik omavalitsus
ja riik tervikuna. Olulisteks märksõnadeks on ennetustöö, varajane
märkamine, koostöö ja toetusmeetmete õigeaegne ning vajaduspõhine
rakendamine.“

Saaremaa Halduse
juhataja Ainer Tiitson
25. märtsist töötab Saaremaa Halduse
juhatajana endine Elektrilevi OÜ teenindusosakonna juht Ainer Tiitson.
Ainer on sündinud ja kasvanud Kuressaares ning lõpetanud Saaremaa ühisgümnaasiumi. Seejärel jätkusid õpingud Tallinnas
TTÜ-s majanduse erialal, mille ta lõpetas
2000. aastal. Sellele järgnes rahvusvahelise
ettevõtte juhtimine Eestis, Lätis, Leedus ja
Soomes.
2010. aastast töötas Ainer Elektrilevi OÜ-s
mitmetel ametikohtadel, 2013. aastal tunnistati ta ettevõtte parimaks
juhiks.
„Perega kolisime Saaremaale tagasi küll juba aastal 2006, kuid oma
viimatise töökoha tõttu Elektrilevis viibisin enamiku ajast siiski jätkuvalt
mandril. Aastat 2018 võib nimetada mu põlissaarlaseks tagasisaamise
aastaks,“ räägib Ainer.
„Esimesed tööpäevad liiguvad kiirelt ja palju ringi sõites ning inimestega suheldes, et Saaremaa haldusteemadest endale pilt ette saada.
Esmapilgul näib, et Saaremaa on siiski väheke suurem kui mandrilt
paistnud on,“ muheleb Ainer, avaldades lootust, et peagi on ta teemadesse sisse elanud ning suudab oma teadmisi ning juhtimiskogemust
edukalt rakendada ka Saaremaa Halduses.

Kihelkonna rahvamaja
juhataja Sirje Tagel
1.aprillist töötab Kihelkonna rahvamaja juhatajana Sirje Tagel, kes on sündinud Pärnus
ja põhikooli lõpetanud Pärnu-Jaagupis. Sealt
läks ta Tallinna 22. keskkooli, praeguse Jakob
Westholmi gümnaasiumi muusikaklassi. Ta
on lõpetanud Tallinna pedagoogikakooli
sotsiaalpedagoogika erialal ja täiendanud
end kooriimprovisatsiooni alal.
„Saaremaale tõid mind elu keerdkäigud,
juhus,“ tunnistab Sirje, kes on nüüdseks Kihelkonna kandiga seotud juba ligemale seitse
aastat, algul suvesaarlasena. „Koolipõlves sai arutatud, kus me kunagi
tahaksime elada. Minu soov oli elada kollases majas, metsas, mere
ääres. Algselt oligi siin vana kollane maja, metsa on ka ning merigi ei ole
kuigi kaugel. See vana talukoht lihtsalt võlus mu ära, temas oli midagi.“
„2015. aastal tulin kolmeks kuuks Saaremaale, läksin ajutiselt laulma
Kihelkonna segakoori. Seejärel võtsin vastu tähtajalise töökoha Kuressaare ametikoolis. 2016. aasta märtsis leidsime lambatalle ja kuna
lammas elab 15 aastat, siis võin ütelda, et lammas pani mu paika. Ja nii
on jälle näha, et need ajutised asjad kipuvad kõige pikemad olema,“
naerab Sirje ja palub lehe kaudu edasi öelda oma tänu kõigile, kes on
talle head soovinud ning nõu ja jõuga abiks lubanud olla.
Reedel, 5 aprillil kl 12–20 ja laupäeval, 6. aprillil kl 10–16 ootab ta
aga Kihelkonna rahvamajja külla kõiki kihelkondlasi, pakkudes kohvi ja
teed ning kuulates heameelega ideid ja soove rahvamaja töö paremaks
korraldamiseks.

Saaremaa valla rahvastiku
muutumine märtsis 2019
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Seminar
„Dementsusega
inimeste toetamine“
26. aprillil kell 13–16 toimub seminar
„Dementsusega inimese toetamine“,
millele järgneb dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigrupp.
Seminaril esinevad SA EELK Tallinna Diakooniahaigla juhataja ja
arst Jelena Leibur, tegevusterapeut
ja dementsusega inimeste osakonna
juhataja Hanna-Stiina Heinmets,
Saaremaa vallavalitsuse eestkostespetsialist Ervin Raudsik jt.
Seminar on mõeldud omavalitsuste
sotsiaaltöötajatele, perearstidele, teenuse osutajatele, omastehooldajatele.
Seminar toimub Kuressaare haigla
B-korpuse 0-korruse koolituskeskuses.

Vanalinna kooli poisid
tõid DUMLE piirkonnavõistlustelt 1. koha
7. märtsil toimusid Kohilas Eesti Koolispordi
Liidu DUMLE rahvastepalli piirkonnavõistlused
1.–3. klassi poistele ja tüdrukutele. Varahommikul startisid Kohila poole viis Saaremaa parimat
võistkonda: Kuressaare Vanalinna kooli ja Saaremaa ühisgümnaasiumi poisid ja tüdrukud ning
Kaali kooli poisid.
Võistlustele oli kohale tulnud 7 tüdrukute ja 9
poiste võistkonda.
Kuressaare Vanalinna kooli poisid saavutasid
tasavägises konkurentsis 1. koha. Võistkonda
kuulusid Oskar Arula, Tõnu Lindmets, Sandro
Jermakov, Leo Laipaik, Keiro Enn Jaam, Riko
Velve, Tristan Vakrõõm, Andres Havi.
Võistkonna parima mängija tiitli sai Tristan
Vakrõõm.
Saaremaa ühisgümnaasiumi poisid saavutasid 4., Kaali võistkond 9. koha. Vanalinna kooli
tüdrukud said 6. ja Saaremaa ühisgümnaasiumi
võistkond 7. koha.
Aivi Auga

Algasid piirkondade
spordimängud
Laupäeval, 16. märtsil anti Kärlal start 27. piirkondade mängudele, mille eesmärgiks on pakkuda valla elanikele sportlikku tegevust, selgitada
välja parimad piirkonnad suusatamises, males,
koroonas, kabes, lauatennises, meeste korvpallis,
kergejõustikus, võrkpallis, petangis, kurnis, mälumängus, jahilaskmises, ketasgolfis ning saskus.
Kokkuvõttes selgitatakse parimad piirkonnad
kahes grupis – elanike arvuga üle 1300 ja alla
1300 elaniku.
Esimese alana toimus lauatennis, kus osales
kuus piirkonda. Sel aastal annab juhend võimaluse piirkonna võistkonda täiendada ka n-ö
lisajõududega. See muudatus on tekitanud erinevaid arvamusi, kuid esimese võistluse põhjal võib
öelda, et on oodata huvitavat ja pingelist hooaega.
Kui aastaid on lauatennises peamised konkurendid olnud Kärla ja Kaarma, siis sel korral
seoses Kaarma võistkonna esindaja Tiia Müüriseppa õnnetu traumaga olid finaalis vastamisi
Kärla ja Leisi.
Võistkondlik võit läks Kärlale (koosseisus Kadri Väljakivi, Veljo Väljakivi, Sven Issajev, Heiki
Sullakatko, Tiit Väljakivi), II koha saavutas Leisi
piirkond (Anneli Oblikas, Aivo Noogen, Vahur
Lõõr ja Arvo Lepp).
Kaarma meeste visa võitlus andis piirkonnale
III koha (Tiia Müürisepp, Aare Lehtsi, Taivo
Esko, Janek Reinaru). Järgnesid Orissaare, Salme
ja Valjala piirkond.
Aivi Auga

Maakoolide
tüdrukute võrkpallis
parim Kärla
Manivald Jõgi maakoolide võrkpalliturniir on
jõudnud 18. korrani. 11. märtsil võtsid Kihelkonnal mõõtu kolme kooli – Lümanda, Kärla ja
Leisi – esindused.
2019. a võistluse võitis Kärla PK. Kooli esindasid Kelly Grahv (võistkonna parim), Anete
Antsaar, Annika Suurna, Pilleliis Leemet, Eva
Sõmmer, Sessely Järvalt ja Karis Kivi, õpetaja
Maret Arge.
Tasavägisest heitlusest Lümanda ja Leisi vahel
tuli võitjana välja esimene. Lümanda PK võistkonnas mängisid: Liise Lindau, Edith Ly Lindau,
Liisu Lilles, Helina Tarkmeel, Victoria Vihman
(võistkonna parim mängija), Marii Silts, Kaili
Lilles ja Juhan Tuulik, õpetaja Sander Viira.
Leisi KK võistles koosseisus: Elisa Mägi (parim võistkonnas), Aet-Kadi Kald, Marii Mägi,
Marjanne Kupits, Diana Auu, Kristina Rand ja
Kristofer Rand, õpetaja Toivo Lepp.
Võistluse korraldusele aitasid kaasa Asko Esna,
Ly ja Jüri Link ning Monica Kallas.
Poiste turniir toimub 17. aprillil Kihelkonnal.
Urve Vakker
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4. aprill 2019

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste klubi
6. aprillil kl 20 Aste kevadpidu nalja ja naeruga,
Salme Vallateatri etendus „Tüürimees Benjamin“.

LEISI
Leisi kooli aula
28. aprillil kl 15 Karja kihelkonna III pillipäev.
Esinevad omakandi rahvapillimängijad ja külalisesineja ansambel Nagy Bögö. Tasuta.

Karja
13. aprillil Karja mõisapargi koristustalgud.
Algus kl 12, orienteeruv lõpp kl 15. Kui töö tehtud,
siis saalis ühine supi-kringli söömine.
20. aprillil kl 21 Karja mõisa saalis kevadpidu.
Tantsuks mängib ansambel R2NK. Stiil kevadine
– riietuses võiks olla midagi kollast või rohelist.
Ansambli vaheajal lühinäidend „Blondiinid kohvikus“. Sissepääsuks kaasa 5 eurot.

Pärsama kultuurimaja
10. aprillil kl 18.30–19.30 kolmapäevane mälumäng – selle hooaja viimane!
Mälumäng peredele, igas võistkonnas vähemalt
kolm liiget.
13. aprillil kl 13–15 lustiline laupäev – selle
hooaja viimane!Kogupereüritus – mängud,
tantsud, võistlused, meisterdamised ja palju

muud põnevat.
13. aprillil kl 19 Ehh-Teater esitab: „Sõdalane“.
Laval Kersti Sillaots, Ülle Rõigas ja Arvo Lamp.
Lavastaja Andres Linnupuu. Pilet 6 eurot.
17. aprillil kl 20 Tornimäe Näiteseltsi etendus:
K. Veede „Võõras mees majas“. Pilet 5 eurot.
18. aprillil kl 11 Leisi piirkonna pensionäride
kevadpidu. Kavas: kontsert – esinevad Pärsama
lasteaia mudilased, Kahtla Kellade ansambel ja
Vatla naisansambel; kevadviktoriin, õnneloos,
kohvilaud. Tulekust anna teada hiljemalt 15.
aprilliks Ainale tel 457 3633 või 5397 7524.
Osamaks 3 eurot.
18. aprillil kl 12–13 rahvusliku motiiviga
naiste disainriiete müük.
21. aprillil kl 17 jüripäeva tähistamine. Kavas:
eraldi lastejooksud, põnev orienteerumine, munaviskevõistlus. Auhindu jagub kõigile!

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
9. aprillil kl 19 kinoõhtu „Skandinaavia vaikus“.
10. aprillil kl 11.30 Altai palsami müük.
11. aprillil kl 10.30 Orisaare gümnaasiumi
algklasside näitemängupäev.
14. aprillil kl 14.00 Orissaare Brassi 30. sünnipäeva kontsert.
17. aprillil kl 16 Ida-Saaremaa „Laulumaias“
Tornimäel.
18. aprillil kl 14 Ehteli rahvuslike rõivaste ja
Tuperware’i müük.

Saare maakonna tervisepäev
7. aprillil tähistatakse ülemaailmset tervisepäeva. Saaremaa Spordiliit kutsub kõiki sel päeval liikuma terviseks. Erinevates Saare
maakonna piirkondades toimuvad liikumisega seotud üritused,
mis on mõeldud igas vanuses osalejale.
Kõigi osalejate vahel loositakse välja auhindu.
KURESSAARE – tervisepäev „FitLife“ Kuressaares: BodyPump
16.30, Les Mills Tone 17.30, BodyAttack 18.30, jooga 19.30. Oodatud
samuti kõik algajad ja uued huvilised.
K U R E S S A A R E – „ L i i k u d e s t e r v e m a k s“ – r a t tamatk „Nasva kevad”. Start on Kuressaare staadioni juurest kl 12. Oodatud on nii jalgratturid kui ka rulluisutajad!
Nasvale jõudes toimub osalejate vahel loosiauhindade loosimine,
samuti ei puudu mõnus pirukas ja soe jook.
KIHELKONNA – rattamatk Kihelkonnal ja loeng tervisest.
Kogunemine Kihelkonna rahvamaja ees, matka algus kell 12.
LEISI – staadioniorienteerumine Leisi staadionil. Kogupereüritus, kus saab kaasa elada ja võistelda. Algus kl 11.
MUHU – Muhumaa külade võrkpalliturniir spordihallis. Algus
kell 11.
MUSTJALA – jalgrattamatk Mustjala–Küdema kurisu. Algus
kell 12.
ORISSAARE – maakonna tervisepäev Orissaare terviserajal ja
loeng tervisest.
Orissaare terviserajal algab liikumispäev kl 12 suurel puhkealal.
Andla Rüütel tutvustab Orissaare terviseraja edasisi arenguplaane.
Orissaare perearst Elo Lember peab lühiloengu “Kevad südames”.
Kl 12.20 toimub kogupere liikumismäng, kus lisaks liikumisele
saab peab murda, vastates spordi- ja liikumisalastele küsimustele.
PÖIDE – “Tervis terviserajalt” – lennutame kettaid, mängime
jalggolfi, otsime orienteerumise tähiseid. Sobib igas eas liikumissõbrale. Algus kell 12.
RUHNU – jalutuskäik ümber Ruhnu saare ning kui lennuk lendab, tuleb meile rääkima tervisliku toitumise spetsialist. Pakume
ka suupisteid. Lisaks saab igaüks mõõta ka oma vererõhku meie
mobiilses infopunktis. Algus kell 12.
SAKLA – “Kõnnime terviseks Sakla külas”. Algus kell 13.
TORNIMÄE – “Teeme kõike südamest“. Rahvamajas mängime
lauatennist, sulgpalli pozze, mõõdame vererõhku jne. Algus kell 12.
VALJALA – tervisetund Valjala maalinna terviserajal. Algus
kell 11.
Vaata ka www.saaresport.ee. Infot saab küsida info@saaresport.
ee ja tel 516 3630 Kaie.

18. aprillil kl 19 Salme vallateatri etendus
„Astuge edasi!“.
23. aprillil kl 11.30 Altai palsami müük.
23. aprillil kl 14 kino lastele „Kapten Morten
lollide laeval“.
24. aprillil kl 14 kino lastele „Kasper ja Emma
aaretejahil“.
24. aprillil kl 19 Tornimäe näiteseltsi etendus
„Võõras mees majas“.
27. aprillil kl 19 2. mälumänguõhtu Jaan
Allikuga.

PIHTLA
Sandla kultuurimaja

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 eurot.
27.–28. aprillil nelja maakonna – Hiiumaa,
Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa – harrastusteatrite festival „ProvintsiTeatriPäev 2019“.
Jälgige reklaami! Etendused tasuta!

4. aprillil kl 17 alustab tegevust laste sõutantsuring, juhendaja Triinu Orgussaar, info tel
5302 5620.
5. aprillil kl 14 toimub Pihtla piirkonnas Sutu
külas Allika talus Eesti Asutava Kogu rahvasaadiku
Aleksander Velvelti austamisüritus. Info tel 5302
5620.

VALJALA

SALME
Salme kultuurimaja

Saaremaa Kunstistuudio

5. aprillil kl 18 Salme „Laululind 2019“! Väikesed solistid lasteaiast ja põhikoolist võtavad
asjatundliku žürii ees mõõtu. Publik valib oma
lemmikud! Pääse 1 euro.
12. aprillil kl 19 külas Abja EHH-teater. Raivo
Kulli draamas „Papa“ on nalja ja naeru, on tüli ja

Saaremaa Kunstistuudio loomekeskuses on
7. aprillini avatud kunstnik Karoliine Kaski näitus
„Ühtesulamine“.
Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja sündmuste kohta järgmisesse vallalehte
hiljemalt 12. aprilliks. Leht ilmub 18. aprillil!

Saaremaa töö- ja karjäärimess toimub 9. aprillil
kell 10–13 Kuressaare
kultuurikeskuses
Messil on üle 30 tööandja ja koostööpartneri, tööpakkumisi
on erinevatest valdkondadest ja erineva iseloomuga – pakutakse nii täis- kui ka osalise tööajaga tööd ning ka hooajalisi
tööampse. Tööandjatelt tasub suveks tööd küsida ka alla
18-aastastel noortel.
2. aprilli seisuga oli töötukassa portaalis Saare maakonnas
pakkumisel 170 töökohta.
Messil on kohal näiteks Tallinna tervishoiu kõrgkool, kes
2019. a sügisel koostöös Kuressaare haiglaga avab õe õpperühma. Saaremaa laevatootja Baltic Workboats AS, Kuresaare
ametikool ja TalTech Eesti mereakadeemia meremajanduse
keskus tutvustavad väikelaevaehitusega seonduvat.
Töötubades saab ülevaate ettevõtluskontost ettevõtja Maire
Forseli abil, noored ettevõtjad Grete Riim ja Mihkel Tamm
räägivad oma loo pillirookõrrest ja Pilleriin Laaneväli teeb ettekande teemal „Ela, õpi, tööta – vabatahtlik teenistus Euroopas“.
Gümnaasiuminoortel on võimalus osaleda töötoas „Mida?!
Mina kui noorsootöötaja?“ (eelregistreerimisel).
Messile on oodatud ka täna töötavad inimesed, kellele töötukassa pakub mitmeid koolitusvõimalusi. Traditsiooniliselt
toimub messimäng ja on avatud kohvik.
Jälgi Saaremaa messil toimuvat http://toomess.ee/avaleht.
VAJATAKSE LASTEKAITSESPETSIALISTI
Saaremaa Vallavalitsus kuulutas avaliku konkursi lastekaitsespetsialisti tähtajalisele ametikohale ajutiselt äraoleva
ametniku asendamiseks lapsehoolduspuhkuse ajal.
Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on lastekaitsealase
töö koordineerimine Kuressaare piirkonnas, samuti selles
valdkonnas abivajajate nõustamine, taotluste menetlemine,
sotisaalteenuste osutamine jm sisuline tegevus.
Loe lähemalt: www.saaremaavald.ee/tookohad.
Dokumendid esitada digiallkirjastatult 12. aprilliks vald@
saaremaavald.ee või aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare, märgusõna „Lastekaitsespetsialist“. Lisainfo: Monika
Sarapuu, monika.sarapuu@saaremaavald.ee, tel 452 5050.
Pikendati AVALIKE SUHETE PEASPETSIALISTI konkurssi
Saaremaa Vallavalitsus pikendas avalike suhete peaspetsialisti teenistuskoha täitmiseks välja kuulutatud avalikku konkurssi.
Avalike suhete peaspetsialisti peamised tööülesanded on:
avalikkuse teavitamine Saaremaa Vallavalitsuse tegevusest;
Saaremaa Vallavalitsuse ja avalikkuse vaheliste suhete korraldamine; Saaremaa Vallavalitsuse kommunikatsioonitegevuse
strateegiline korraldamine. Loe lähemalt: www.saaremaavald.
ee/tookohad. Dokumendid esitada hiljemalt 9. aprilliks kell
10 Saaremaa Vallavalitsusele märgusõna all „Avalike suhete
peaspetsialisti konkurss“ aadressil Tallinna 10, 93819 Kuressaare või vald@saaremaavald.ee.
Täiendav info: Karin Närep, tel 452 5030, karin.narep@
saaremaavald.ee.

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

Hajaasustuse programmi 2019
nõustamine Saaremaa valla
piirkondades (kohapeal)
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks (tingimusel,
et majapidamine pole liitunud elektrivõrguga).
Taotlused koos lisadega tuleb esitada Saaremaa vallavalitsusele
hiljemalt 13. maiks 2019.
Haara kinni võimalusest ja tule nõustamisele!

Maire Käärid, arenduse peaspetsialist
Piirkond/teenuskeskus
Valjala
Orissaare
Pihtla
Kuressaare (Lossi 1, kab 25)
Leisi
Lümanda
Orissaare
Pöide
Laimjala
Kuressaare (Lossi 1, kab 25)
Mustjala
Kihelkonna
Salme
Torgu
Kuressaare (Lossi 1, kab 25)
Kärla

Kuupäev
05.04
08.04
9.04
10.04
11.04
12.04
15.04
16.04
16.04
17.04
18.04
22.04
23.04
23.04
24.04
25.04

Kellaaeg
8.30…
8.00–16.30
9.00–15.00
8.00–18.00
9.00…
9.00…
8.00–16.30
8.30–13.00
13.30–16.30
8.00–18.00
9.00–15.00
9.00–15.00
8.30–13.00
13.30–16.30
8.00–18.00
9.00…

Koerte ja kasside
marutaudivastane vaktsineerimine
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine Salme
piirkonnas toimub laupäeval, 6. aprillil: kl 10 Lahetaguse bussipeatuses; kl 10.05 Toomalõuka bussipeatuses; kl 10.10 Lõmala bussipeatuses; kl 10.30 Tiirimetsa bussipeatuses; kl 11.05
Tehumardi bussipeatuses; kl 11.30 Salmel (endise TÜ kaupluse
parklas); kl 12.05 Läätsal (endise TÜ kaupluse juures); kl 12.20
Imara ja Anseküla bussipeatuses.
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine ja kiibistamine Lümanda piirkonnas toimub laupäeval, 20. aprillil: kl
9.30 Koki lauda juures; kl 10 Koimla bussipeatuses; kl 10.40
Lepiku bussipeatuses; kl 11 Riksu postkastide juures; kl 11.30
Kotlandi bussipeatuses; kl 12 Koovi bussipeatuses; kl 12.30
Kipi bussipeatuses; kl 13 Pilguse bussipeatuses; kl 13.40 Metsapere bussipeatuses; kl 14 Karala bussipeatuses; kl 14.40 Atla
bussipeatuses; kl 15 Kuusnõmme-Kulli bussipeatuses; kl 15.20
Mõisaküla bussipeatuses; kl 15.40 Lümanda kaupluse juures;
kl 16 Leedri külas; kl 16.45 Varpe postkastide juures; kl 17.10
Põlluküla bussipeatuses; kl 17.30 Viidu bussipeatuses.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on TASUTA, transpordi eest
tuleb maksta Salme piirkonnas 1 euro ja Lümanda piirkonnas 2
eurot, mikrokiibi paigaldamine + kiip maksab 14 eurot.
Võimalus vaktsineerida koeri kompleksvaktsiiniga (19 eurot)
ja kasse kompleksvaktsiiniga (18 eurot). Koduvisiidi soovijail
eelnevalt helistada (visiiditasu 18 eurot + transport).
Müügil laias valikus erinevaid parasiitidevastaseid ravimeid
lemmikloomadele.
Info tel 5621 7760, volitatud vet.arst Gaili Tiitma.
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4. aprill 2019

Küberturvalisuse infoseminar
24. aprillil Kuressaare kultuurikeskuses
2018. aastal toimus Saaremaa ettevõtete ja kodanike vastu
hulgaliselt küberturvalisusega seotud ründeid, millega tekitati
materiaalset kahju kokku u 230 000 euro ulatuses.
Statistika on karm – enamasti ei õnnestu ohvril väljapetetud
raha tagasi saada. Sellest ajendatuna otsustasid koostööpartnerid: politsei- ja piirivalveamet, Saare Arenduskeskus SA,
Saaremaa vallavalitsus ja prokuratuur korraldada kohalikele
ettevõtetele, organisatsioonidele ja kogukonna liikmetele
küberturvalisuse infoseminari.
Infoseminaril tuuakse näiteid reaalsetest süütegudest,
räägitakse valitsevatest ohtudest ning võimalustest ohvriks
langemise vältimiseks. Infoseminaril osalemine on tasuta,
vajalik on eelregistreerumine. Registreeruda saab
SA Saare Arenduskeskus kodulehel www.sasak.ee.
PÄEVAKAVA:
9.45 kogunemine
10.00 avasõnad
10.10 Rainer Amur, Lääne ringkonnaprokuratuur, ja Priit Sepp,
Kuressaare politseijaoskond „Arvutite abil toime pandud süüteod
Saare maakonnas. Levinud skeemid, uurimine ja ennetus“
11.30 Ragnar Õun, Riigi Infosüsteemi Amet „RIA roll ja võimalused küberturvalisuse tagamisel“
12.15 kohvi- ja suupistepaus
13.00 Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsioon „Isikuandmete
töötlemine, sellest tulenevad õigused ja kohustused“
13.45 Teet Torim, Eesti E-kaubanduse Liit „Eesti e-kaubanduse
hetkeseis, riskid, väljakutsed. Turvalise ostukoha kontseptsioon“
14.45 Priit Pedastsaar, Protect-ID „E-poodide turvaaugud ning
uudne lahendus nende vältimiseks“
15.15 päeva kokkuvõte

Kevadpühad
Viinis

MAHLAKUU KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
Reedel, 5. aprillil kell 13 laulame
Mariniga tuntud laule.

hingamisteede haigustest ja südame rütmihäiretest räägib dr Saima Tišler.

Esmaspäeval, 8. aprillil kell 13 vaegkuuljate teabepäev Saaremaal.

Reedel, 12. aprillil kell 13 taastusraviarst Marje Kuningas tutvustab Kuressaare
haigla taastusravi ja füsioteraapia võimalusi.

Teisipäeval, 9. aprillil kell 13 „Jalgade
hooldus“ – nõuandeid jalgade hooldamiseks
jagab pr Helle Sepp.
Kolmapäeval, 10. aprillil kell 13 „Laul
on terviseks! Laulame neid laule jälle – Tarmo Pihlap”. Korraldab Elja Parbus.
Neljapäeval, 11. aprillil kell 13

TRÜKIARV:
18 000

Esmaspäeval, 15. aprillil kell 13
külas on Saaremaa valla tervisedenduse
peaspetsialist Riina Allik, kes räägib tervisedendusalasest tegevusest ja eakatele
mõeldud üritustest.
Esmaspäeval, 15. aprillil kell 14.15

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

„Kuhu liigub Euroopa ja kuidas see mõjutab
Eestit?“. Külas on Euroopa Parlamendi liige
Urmas Paet.
Teisipäeval, 16. aprillil kell 13 eakate
liikluskoolitus: probleemid liikluses, muudatused liiklusreeglites, ohutus kergliiklusteel,
kuidas saan olla ise eeskujuks. Koolitaja
Priit Lilleorg.
Kolmapäeval, 17. aprillil kell 13
külas on Südameapteek. Tervisekuu raames
saab osta erinevaid tooteid ja soovi korral
soodsamalt mõõta kolesterooli, veresuhk-

TRÜKKIJA:
Printall

rut ja hemoglobiini (mõõtmised tasulised).
Neljapäeval, 18. aprillil kell 12 suure
nädala kirikutund. Jumalasõna toob rahvale
Tiina Ool.
Reedel, 26. aprillil kell 13 laulame
koos Mariniga tuntud laule.
Teisipäeval, 30. aprillil kell 12 Aili
Jungi käsitööringi liikmete käsitöönäituse
avamine.
Teisipäeval, 30. aprillil kell 13 luulepärastlõuna iga kuu viimasel teisipäeval.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

Võta kaasa enda lemmikluuletus ning tule
loe seda ka teistele. Esineb üllatuskülaline!
Aprillikuus esitlevad päevakeskuses oma
kunstitöid 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.
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

