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Saare maakonna ettevõtjate rahulolu uuringust selgus, et kõige
rohkem ollakse rahul
pakiveoteenuse ja bussiühendusega mandriga
ning kõige vähem vajaliku tööjõu olemasolu ja
selle leidmise võimalustega.

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

TEATED
Enampakkumine riigimaa müügiks
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise järgmiste kinnisasjade müümiseks
Saaremaa vallas: Lahekülas Laheritsu (katastriüksus 43301:001:0979, 3,12 ha, maatulundusmaa)
ja Kärla alevikus Karujärve tee 25 (katastriüksus
43301:001:1212, 2,23 ha, maatulundusmaa).
Enampakkumisel võivad osaleda nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
Pakkumiste esitamise tähtaeg 23.04.2019. Täpsem
info maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee.

MTÜ Sauvere Arendusseltsi juhatus kutsub
kokku Sauvere küla ja lähipiirkonna: Nõmpa,
Kandla, Jõempa, Anepesa, Vendise külade elanike
ÜLDKOOSOLEKU 5. mail 2019 kell 10 Sauvere
kaupluse platsil.

Päevakord: kl 10–12 Saaremaa valla aleviku- ja
külavanema statuudist lähtuvalt piirkonnale esindaja
valimine. Kell 12–16 „Teeme ära“ talgud külaplatsi heakorrastamisel.
Talgul pakume sooja suppi ja pirukaid.

Head Euroopa Parlamendi
valimiste aastat!
Hea valija, sel aastal on harukordne võimalus anda oma
hääl nii Riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimistel.
Kui Riigikogu valimised on juba möödas, siis Euroopa
Parlamendi valimised alles ees.
Nagu valimistel ikka, laekub ka sel korral Euroopa Parlamendi valimiste eel kõigile hääleõiguslikele inimestele
valijakaart. Tark valija on kindlasti juba tellinud endale
e-valijakaardi, mis hoiab nii keskkonda kui on ka riigile
vähem kulukas. E-valijakaart saadetakse kodanikuportaalis eesti.ee oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud
isikutele. Soovitame kõigil, kel võimalik, e-posti suunamine ette võtta ja edaspidi laekub valijakaart mugavalt otse
e-postile. Valijakaarti ei ole valimisjaoskonda vaja kaasa
võtta, see on üksnes informatiivne teade, kust leiab info,
kus ja millal valida saab.
Riigikogu valimistel saadetud ja tagastatud valijakaartide kohta on siseministeerium saatnud pöördumise kõigile
kohalikele omavalitsustele ja palunud inimestele tuletada
meelde järgmist:
iga inimese kohustus on tulenevalt rahvastikuregistri
seaduse §-st 68 tagada enda ja oma alaealiste laste ning
eestkostetavate elukoha aadressi olemasolu ja õigsus. Ole
tähelepanelik ja juhul, kui kolid, esita kohalikule omavalitsusele elukohateade oma andmete korrektsuse tagamiseks.
Nii saad olla kindel, et kõik vajalikud ametlikud dokumendid jõuavad sinuni; palun kontrolli üle, et sul on postkast
ja see on ligipääsetav. Postkast aitab samuti tagada, et kõik
vajalikud ametlikud dokumendid jõuavad sinuni.
Seega, isegi kui tellid e-valijakaardi, hoolitse palun
siiski ka selle eest, et sul on paigaldatud postkast ja see
on ligipääsetav ka postiljonile.
Liis Juulik,
vallasekretär

Kus saab valida?
Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisteks on Saaremaa
vallas moodustatud 18 valimisjaoskonda. Maakonnakeskuses
hääletamine toimub 16.05.2019 kuni 19.05.2019 kell 12-20.
Saare maakonnas korraldab maakonnakeskuses hääletamist
valimisjaoskond nr 1, mis asub Tallinna tn 6 Kuressaare
linnas (raamatukogu-konverentsikeskus).
Kõik valimisjaoskonnad on avatud eelhääletuse ajal
20.05.2019 kuni 22.05.2019 kell 12-20 ja valimispäeval
26.05.2019 kell 9-20. Elektrooniline hääletamine toimub
16.05.2019 kell 9 kuni 22.05.2019 kell 18.
Väljaspool elukohta saab hääletada eelhääletuse ajal:
- valimisjaoskonnas nr 1 (Tallinna tn 6, Kuressaare linn
(raamatukogu-konverentsikeskus)).
- valimisjaoskonnas nr 2 (Tallinna tn 88, Kudjape alevik
(Auriga keskus)).
Valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses korraldavad eelhääletuse ajal hääletamist valimisjaoskonnad nr 1 (raamatukogu-konverentsikeskus), nr 2 (Auriga), nr 4 (Kihelkonna) ja nr 10 (Leisi).
Asukohas hääletamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada
kirjalik taotlus hiljemalt 22. mail kell 14.
Kodus saab hääletada valimispäeval, 26. mail. Kodus
hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 26. mail
kl 14. Taotluse võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile
esitada valimispäeval k 9–14 ka telefoni teel.
Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Saaremaa valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas
nr 1 (Tallinna tn 6, Kuressaare linn (raamatukogu-konverentsikeskus). Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha
ja kontaktid leiate valijakaardilt. Valijad, kes ei ole saanud
hiljemalt 11.05.2019 valijakaarti või kelle andmetes on valijakaardil vigu, võivad pöörduda avaldusega vallasekretär
Liis Juuliku poole (liis.juulik@saaremaavald.ee, tel 452 5000).

18. aprill 2019

Saaremaa vallavalitsuse ja -volikogu detailplaneeringud
Ninase küla Estami-Kapsi, Suure-Rootsi küla Juhanimäe, Pulli küla Välja-Männiku, Pulli küla Välja, Hindu küla
Kordoni, Jaani küla Loo ja Suure-Peetri
ning Raugu küla Tooma detailplaneeringute koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6 alusel, et
Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019
istungil otsusega nr 1-3/37 Ninase küla Estami-Kapsi, otsusega nr 1-3/39 Suure-Rootsi
küla Juhanimäe, otsusega nr 1-3/42 Pulli
küla Välja-Männiku, otsusega nr 1-3/43 Pulli
küla Välja, otsusega nr 1-3/38 Hindu küla
Kordoni, otsusega nr 1-3/40 Jaani küla Loo ja
Suure-Peetri ning otsusega nr 1-3/41 Raugu
küla Tooma 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.
Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 1-3/35 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering. Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu

5.01.2006 otsusega nr 1. Detailplaneeringu
eesmärgiks oli Pargi tn 16 katastriüksusel asuva hotell Meri juurdeehituse planeerimine ning
liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine.
Pargi tn 16 kinnistu omanik esitas Saaremaa
Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga planeerida
hotelli korteriomandid ja muuta katastriüksuse
sihtotstarvet osaliselt elamumaaks.
Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringule asub kinnistu
Kuressaare mereäärsel segahoonestusalal,
kuhu on lubatud kavandada funktsioone,
mis rikastavad ala kasutusvõimalusi. Lubatud
katastriüksuste sihtotstarbed on sotsiaalmaa,
ärimaa ja elamumaa. Tulenevalt ühisplaneeringu maakasutuse juhtotstarbest on elamumaa
katastriüksuse sihtotstarbe määramine Pargi
tn 16 katastriüksusele võimalik. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil https://www.saaremaavald.ee/detailplaneering.
Mäepealse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik
arutelu
Mäepealse detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega
nr 1-3/95. Planeeringuala hõlmab Saaremaa
vallas Mui külas Mäepealse katastriüksust
(katastriüksuse tunnus 63401:002:0434,
pindala 3,63 ha, 100% maatulundusmaa
sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on vana talukoha taastamine, milleks on
vajalik katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamu ja
kuni 4 abihoone ehitamiseks, liiklusskeemi ja
parkimise lahendamine, haljastuse lahendami-

ne, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine,
servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine. Planeeringuala suuruseks on
arvestatud u 3,6 ha ja planeeringu nimetus
on Mäepealse detailplaneering.
Detailplaneeringu algatamine on vajalik
tulenevalt planeerimisseaduse § 126 lg 1
p 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2.
Planeeritaval alal kehtib Pöide valla üldplaan, milles ei ole määratud korduva üleujutusega ala piiri ja mis ei sea alale täpseid
maakasutustingimusi ega juhtotstarvet.
Planeeringuala asub osaliselt ranna ehituskeeluvööndis ning detailplaneeringuga
tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi
vähendamiseks planeeritava hoonestusala
ulatuses. Eeltoodust tulenevalt tehakse
ettepanek Pöide valla üldplaani muutmiseks
ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142
lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Mäepealse
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
väljapanek toimub ajavahemikul 03.05. kuni
03.06.2019. Detailplaneeringu materjalidega
on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III
korruse ruumis nr 308 (Kätlin Kallas, katlin.
kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning
valla kodulehel aadressil:
https://www.saaremaavald.ee/detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on
avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus
avaldada eelnõu kohta arvamust.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu toimub 10.06.2019 kell 16.00 Tallinna tn 10 II korruse väikeses saalis.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 9. aprilli istungil otsustati:
• Lõpetada Saarekülas Tuhina maaüksuse
detailplaneeringu koostamine.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse
eelnõud Saareküla Kadariku, Saareküla Matu
ja Saareküla Tammelaiu detailplaneeringute
koostamise lõpetamise kohta.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõu Kuressaare linnas Antsu detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamise kohta.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõu Paraniidi detailplaneeringu vastuvõtmise
ja avalikule väljapanekule suunamise kohta.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
• Korraldada riigihange „Mullutu tee ja
parkla rekonstrueerimine“.
• Korraldada lihthange „Teede omanikujärelevalve“.
• Eraldada Saaremaa valla 2019. aasta
eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetuseks 21 190,3 eurot.
• Anda luba ürituse „Kuressaare suvehooaja
avamine. Kuressaare linna sünnipäeva tähistamine“ korraldamiseks (3.05. kl 17–18).
• Moodustada Saaremaa valla kultuuri arengukava 2020–2030 koostamiseks töögrupp.
• Võtta vastu kingitusena kinnistu väljaspool
kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise
hoolduskulude katmiseks (eraisik).
• Tagada eluruum (eraisik).
• Kuulutada välja 2019. aasta taotlusvoor
külaraha jooksvaks taotlemiseks tähtajaga
01.11.2019 ja kinnitada toetussummad
külade lõikes.
• Kinnitada projekti „Kodud tuleohutuks“
lihthanke tulemused.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile määruse „Raieloa andmise kord“ eelnõu.
• Korraldada riigihange „Mustkatete ehitus
ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel
ja tänavatel 2019 (II)“.
• Anda välja korraldus „Peatuse lisamine
sõiduplaanidesse“ (Koigi-Aadu peatus).
• Anda välja korraldus „Vallavara omandamine“ (Mullutu külatee).
• Anda otsustuskorras Telia Eesti AS-ile
tasuta rendile Abruka saarel asuv sidetaristu
Abruka elanikele sideteenuste osutamiseks.
• Anda enampakkumise tulemusel (aastatasu 603 eurot) Kuressaares Papli tn 5a kinnistu
rendile MTÜ-le Rannaniidud Ja Metsad.
• Eraldada MTÜ-le Saaremaa Merispordi
Selts tegevustoetust 15 000 eurot.
• Kehtestada arendus- ja kommunikatsioo-

niosakonna põhimäärus.
• Muuta Lääne-Saare kogukonnakogu
koosseisu ja määrata Abruka kandi asendusliikmeks Krista Lember.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuse „Jaoskonnakomisjonide moodustamine“ eelnõu.
• Eraldada reservfondist Kuressaare gümnaasiumile 7000 eurot kahe robootika võistkonna kulude katmiseks, osalemaks Sydneys
rahvusvahelistel võistlustel.
Vallavalitsuse 11. aprilli istungil otsustati:
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse
„Nõusoleku andmine läbirääkimiste pidamiseks
ja rahalise kohustuse võtmiseks“ eelnõu.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse
„Osaühingu Orissaare Soojus ja Aktsiaseltsi
Kuressaare Soojus ühendamine ja ühinemislepingu heakskiitmine“ eelnõu.
• Suunata volikogu komisjonidele ja eestseisusele arutamiseks üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise väljatöötamiskavatsus.
• Määrata huvihariduse ja huvitegevuse
täiendavad toetused (taotluste osaline rahuldamine).
• Muuta vallavalitsuse 19.03.2019 korraldust nr 2-3/333 „Huvihariduse ja
huvitegevuse transpordikulude hüvitamine“.
Vallavalitsuse 16. aprilli istungil otsustati:
• Anda välja korraldus „Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine
ja rahaliste kohustuste võtmine“ (Tirbi külas
asuv Kadakaoksa Laheküla-Tirbi tee osa).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.
• Muuta Saare maakonna siseturvalisuse
nõukogu koosseisu.
• Anda välja korraldus „Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste hindamiseks
esitamine“.
• Anda välja korraldus „Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamata jätmine“.
• Anda välja korraldus „2019. aasta mittetulundustegevuse toetuste taotluste hindamiskomisjonide moodustamine“.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega
(MTÜ Kuressaare Edukontor).
• Kuulutada luhtunuks avalike suhete peaspetsialisti konkurss.
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks
(37. Kuressaare linnajooks, ketasgolfivõistlus,
„Haugi hooaja avamine 2019“, „Saaremaa laste
kevadpäev 2019“, „Saaremaa jooks Sinilillekampaania toetuseks“).
• Anda välja korraldus „Trummar OÜ erahuvitegevuse toetuse taotluse mitterahul-

damine“.
• Eraldada rahvaspordiklubile Riimes 2000
eurot rahvusvahelistel tantsuvõistlusel osalemise transpordikuludeks; MTÜ-le Võimlemisklubi Flex 373 eurot vabariiklikul võimlemisfestivalil „Kauni rühiga ellu“ osalemise
transpordikuludeks; Kuressaare gümnaasiumile 3000 eurot rahvusvahelistel võistlustel
FIRST LEGO League Asia Pacific Invitational
osalemise transpordikuludeks, MTÜ-le Orissaare Sport 16 125 eurot tegevustoetuseks;
Saaremaa Valdade Spordiliidule 15 000 eurot
koolisporditöö korraldamiseks.
• Anda välja korraldus „Raha eraldamine
erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks“.
• Lõpetada Kihelkonna kooli direktori tööleping.
• Kuulutada välja haridus- ja noorsootööosakonna juhataja konkurss.
• Anda välja korraldus „Kuressaare Linnavalitsuse 29. märtsi 2011. a korralduse nr 248
„Hoolduse seadmine“ kehtetuks tunnistamine“.
• Korraldada riigihange „Mustkatete ehitus
ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel
ja tänavatel 2019 (III)”.
• Kinnitada vallavalitsuse hallatava asutuse
Saaremaa Haldus struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
• Anda Pulli külas asuv Taaliku ranna maaüksus viieks aastaks otsustuskorras tasuta
kasutusse seltsingule Taaliku Supelrand ja Lahe
külas asuv Linnuse maaüksus viieks aastaks
otsustuskorras tasuta kasutusse MTÜ-le
Maasilinna Selts.
• Kinnitada Riksu külas Riksujärve maaüksuse rendile andmiseks korraldatud enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks MTÜ
Laherand pakkumisega 160 eurot aastas.
• Muuta vallavalitsuse 19.12.2017 korraldust nr 261 (Telia Eesti AS-i kasuks seatud
isiklik kasutusõigus).
• Anda välja vallavalitsuse korraldus „Korteriomandi müügilepingu tingimuste kinnitamine“ (eraisik).
• Koormata Vanamõisa külas Vanamõisa-Ennu tee maaüksus isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
• Anda välja korraldus „Vaivere külas kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise
menetluse lõpetamine“.
• Võtta seisukoht vallavolikogule suunatud
eelnõude muudatusettepanekute osas.
Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa
vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/.

Saaremaa Teataja

Ettevõtjad peavad
oluliseks kaasamist

Mis on saanud nõudepõhisest ja sotsiaaltranspordist?

3. aprillil tutvustas OÜ Eesti Uuringukeskus uuringute juht Riin Pärnamets Saare maakonna ettevõtjate rahulolu uuringu tulemusi Saaremaa ja Muhu valla esindajatele.

Algus lk 1
Rahulolematust kohaliku omavalitsuse tegevusega põhjustavad
ettevõtjate hinnangul liiga aeglane
asjaajamine ja liigne bürokraatia,
ettevõtjate puudulik kaasamine
otsustusprotsessidesse ning nende
arvamuse ja ettepanekutega mittearvestamine. Samuti on ettevõtjad
rahulolematud, kuna teavitamist
neid puudutavatest kohaliku omavalitsuse otsustest ei toimu või see
on ebapiisav, kohalik omavalitsus ei
tegele ettevõtluskeskkonna arendamisega ja ettevõtjate tunnustamises
on puudujääke.
Sellest tulenevalt on oluline pöörata senisest rohkem tähelepanu
kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate
koostööle ning otsida võimalusi
selle parendamiseks. Näiteks soovivad ettevõtjad vallavalitsuse esindajatega regulaarseid kohtumisi,
kus informeeritakse ettevõtjaid
valla arengutest ning kohaliku
omavalitsuse esindajaid ettevõtjate
probleemidest ja ettepanekutest.
Ettevõtjate arvates peaks nendega
kontakti loomine ja hoidmine olema eelkõige kohaliku omavalitsuse
initsiatiiv. Selleks tehti ettepanek
luua vallavalitsusse uus arendusjuhi ametikoht, kelle ülesandeks
oleks ettevõtjatega suhtlemine ja
tegelemine ettevõtluskeskkonna
arendamisega.
Elu- ja ettevõtluskeskkonna
arendamine Saare maakonnas peab
jätkuma, et praegustel elanikel ja ettevõtjatel säiliks soov saarele elama
ja tegutsema jääda ning saareline
keskkond oleks atraktiivne ka väljastpoolt tulijatele. Kuna kohaliku
omavalitsuse tegevust ja koostööd
ettevõtetega hinnatakse kõrgemalt
suuremates ning ekspordile kes-

KOMMENTAAR
Uuring andis ausa pildi
Esmalt saame ettevõtjate rahulolu uuringu tulemusi kasutada ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni 2020–2030
arengukava koostamisel. Valdkondliku arengukava koostamise töögrupil on tänaseks toimunud kolm koosolekut ja
lähtuvalt volikogu otsusest peab see kinnitamiseks valmis
olema novembris. Lisaks rahulolu-uuringu tulemustele saame
valdkonna tegevusi kavandades toetuda Saare maakonna
ettevõtluskeskkonna ja selle arendamisvõimaluste analüüsile,
mille läbiviijaks on SA Saare Arenduskeskus – kolmeosaline
tervikraport valmib juunikuus.
Ettevõtjate rahulolu uuringust saime olulist tagasisidet ja
konstruktiivset kriitikat. Siiski ei tohiks selline uuring jääda
pelgalt arvamuse kogumise vormiks, vaid olema edasiste
tegevuste aluseks. Näiteks oleme praegu välja töötamas
ettevõtjate tunnustamise uut kontseptsiooni ning ka rahulolu-uuring kinnitas, et ettevõtjad soovivad selles osas uuendusi. Arvestades, et kõige madalamalt hinnati ettevõtjate
kaasamist kohaliku omavalitsuse otsustusprotsessidesse,
tuleb ka koostööd tõhusamaks muuta.
Selle uuringu puhul tasub märkida, et Eesti Uuringukeskuse
sõnul leidub ka neid uuringu tellijaid, kes avalikus raportis
negatiivset tagasisidet avaldada ei soovi. Selles mõttes
saab meie 76-leheküljelisest uuringust igati ausa pildi ja
välja on toodud ka väga kriitilised hinnangud. Samaväärselt
on kajastatud positiivne tagasiside ja ettevõtjatel jagub ka
küllaga häid sõnu.

Kristiina Maripuu
abivallavanem
Nii nagu on ettevõtjate ringkond seinast seina kirju, on ka
nende ootused koostööle vallaga erinevad.
Üldpõhimõttena saab kohalik omavalitsus korruptsiooniriski silmas pidades aidata siiski eelkõige kaasa arengutele, mis

kendunud ettevõtetes, siis on senisest rohkem vaja märgata, kaasata
ja tunnustada väikeettevõtteid.
Ettevõtjate rahulolu uuringu
sihtrühmaks olid Saare maakonnas registreeritud ettevõtted, kes
esitasid õigeaegselt äriregistrile
2017. majandusaasta aruande ja
kelle käive 2017. aastal oli vähemalt
1000 eurot (kokku 1835 ettevõtet,
neist Saaremaa vallas 1715, Muhu

puudutavad mitte ühte konkreetset ettevõtet, vaid mõnda
sektorit, piirkonda või kitsaskohta laiemalt.
Klassikalisteks küsimusteks on ja jäävad infrastruktuuri
võrkude (elekter, side, küte jne) rajamised või neile kaasaaitamine, ühendused õhus, maal ja vees, üldplaneeringu
tasemel maakasutuse suunamised. Eeldusel, et ise vastame
oma taotlustes samadele väärtustele, tahame ettevõtjatena
elementaarsena võtta ka ootust kiirele, ausale, läbipaistvale
ja abistavale bürokraatiale.
Head võimalused vaba aja kultuurseks veetmiseks ja laste
kasvatamiseks on suureks argumendiks peredele otsustamisel, millises Eestimaa otsas kanda kinnitada ja tööturule
siseneda. Need kõik on baasvundament ja esimene prioriteet.
Aga kindlasti on valla poolt juba palju tehtud ja saab tulevikus
teha veelgi enamat.
Vallavanem on vaieldamatult üks silmapaistvamaid ameteid väljapoole suhtluses, võimalus olla Saaremaa suurim
müügimees. Tema hea sõna kohaliku toodangu kiituseks,
ilmumine õigetele üritustele, moraalne toetus messidel-laatadel on rohkem väärt kui mõni rahaline toetus eelarverealt.
Kui ettevõtjad tõid välja, et nad vajaksid rohkem tunnustamist, siis ma ei eelda, et senise x arvu aastapreemiate asemel
oodatakse selle arvu mitmekordistamist. Tunnustada saab
ka teisiti, igapäevaste väikeste tegudega. Näiteks viies oma
külalisi meie tublidele firmadele külla, korraldades ühiseid
visiite strateegiliselt oluliste partnerite juurde.
Käsitöölisena soovin, et valla esindusmeened oleksid ainult
kohalikku päritolu. Kui suuremad ettevõtjad soovivad, et
omavalitsus annaks neile infot, siis mulle kui nanotegelasele
mõjub pigem õlalepatsutusena, kui vald tuleb nõu ja jõuga
appi meie katusorganisatsioonide, näiteks Ehtsa võrgustiku,
tegemistele.

Jaanika Tiitson,
väikeettevõtja
Kohala lapitekid, Söögimaja pood Lümandas

vallas 116 ja Ruhnu vallas 4).
Kokku osales veebiküsitluses 255
ettevõtet, neist 235 Saaremaa ja 20
Muhu vallast.
Saaremaa vallavalitsuse koostööpartnerid Saare maakonna
ettevõtjate rahulolu uuringu ettevalmistamisel ning läbiviimisel
olid Muhu vallavalitsus ja SA Saare
Arenduskeskus. Uuringu tulemusi
kasutatakse Saaremaa valla ette-

Valime kaunimad kodud
Rahvusliku programmi „Eesti
kaunis kodu“ raames korraldatakse
2019. a traditsiooniline üleriigiline
heakorra- ja kodukaunistamise
konkurss, mille patrooniks on EV
President Kersti Kaljulaid. Saaremaa vald koostöös Saaremaa Kodukandiga jätkab konkursi läbiviimist Saare maakonnas. Konkursil
osalejate hulgast valitakse parimad,
kes esitatakse üleriigilisele tunnustamisele “Eesti kaunis kodu 2019”.
Üle maakonna ootame konkursile heakorrastatud kauneid objekte
viies hindamiskategoorias:
1. Maakodud ja talumajapidamised hajaasustuses.
2. Eramud ja korterelamud tihe-

asustuses.
3. Ühiskondlikud hooned ja
objektid (lasteaed, kool, vallamaja,
rahvamaja, kirik, park,
külaväljak, spordirajatis, kalmistu, parkla, väikesadam, ujumiskoht,
pool-looduslikud
kooslused jms).
4. Tootmishoone ja/või tootmisterritoorium.
5. Küla, külaosa, elamurajoon,
elamukvartal, tänav tervikuna.
Andmed maakondlikule konkursile palume saata hiljemalt
25. maiks aadressil Tallinna 10,
Kuressaare, 93819 Saaremaa vald.
Oodatud on kaunid objektid nii
Muhu, Saaremaa kui ka Ruhnu

vallast.
Tänavu toimub konkurss kolmes
grupis:
I Kaunid kodud üleriigiliselt.
Selle konkursi võitjaid autasustab
Vabariigi President. Maakonnast
esitatakse tunnustamiseks kolm
objekti.
II Heakorraalased eriprojektid.
Konkursi võitjaid autasustab Vabariigi President.
1. Parim tööstusmaastik.
2. Parim tervisespordirajatis.
3. Kaunis muinsuskaitseobjekt
(valik tehakse koostöös muinsuskaitseametiga).
4. Kauneim kortermaja (valik
tehakse koostöös Korteriomanike
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võtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030 ning
Muhu valla arengukava 2019–2030
koostamisel ja Saare maakonna
arengustrateegia elluviimise hindamisel.
Uuringuaruandega saab tutvuda Saaremaa valla veebilehel:
https://www.saaremaavald.ee/
uuringud-ja-statistika.
Anu Vares

Liiduga).
III Eraldi konkurss “Energiasäästlik kaunis kodu”. Hindamine toimub kolmes kategoorias:
eramu, kortermaja, ühiskondlik
hoone. Igast kategooriast tunnustab parimat Vabariigi President.
Üleriigilisele konkursile esitatud
objekte hindab Saaremaa valla
moodustatud komisjon. Konkursile esitatud objektide külastamisest
teavitatakse omanikke ette.
Täiendav info Eesti Kodukaunistamise Ühenduse kodulehelt
www.iluskodu.ee ja maakonna komisjoni juhilt Reet Viiralt, tel 551
7502 ja e-post saarekodukant@
gmail.com.

Eelmise aasta alguses pöördus Saaremaa vallavalitsuse
poole huvigrupp (Tanel
Talve, Pirko Konsa, Aare
Lapõnin) sooviga luua erarahastusel põhineva nõudetranspordi IT-lahendust
ja katsetada seda meie valKarl Tiitson
las. Vallavolikogu andis
transpordinõunik
ideele ka heakskiidu. Sellest
on meedias räägitud kui nõudetranspordi pilootprojektist.
Samuti otsustas Saaremaa vallavolikogu möödunud aasta juunis osaleda sotsiaaltranspordi
pilootprojektis, mille eesmärk on sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine. Lisaks meie
vallale osalevad projektis ka Pärnumaa ja Kagu
ühistranspordikeskused. Kui varem on maakondliku ühistranspordi ja sotsiaaltranspordi
korraldajad olnud erinevad (ühistransporti
korraldavad ühistranspordi keskused, saartel
Saaremaa ja Hiiumaa vald, ning sotsiaaltransporti kohalikud omavalitsused), siis projekti üks
eesmärkidest on viia sotsiaal- ja ühistransport
ühe korraldaja alla.
Saaremaa valla puhul toimuks see osakondade vahelise tööülesannete jaotuse muudatusega, kus sotsiaaltranspordi korralduse
võtaks sotsiaalosakonnalt üle majandus- ja
haldusosakonna ühistranspordi korraldajad.
Sotsiaaltransporti vajavate inimeste hindamine
jääb aga endiselt sotsiaalosakonna ülesandeks.
See toimunuks Saaremaa vallas ka ilma pilootprojektita, kuid pilootprojekt annab hea
võimaluse saada lisarahastust parima lahenduse
välja töötamiseks.
Teatavasti peab kohalik omavalitsus sotsiaaltransporti osutama isikutele, kellel ei ole
erivajadusest tulenevalt võimalik tööle ja kooli
sõitmiseks või avalike teenuste saamiseks kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot.
Senini on Saaremaa vallas seda teenust osutanud sotsiaaltöötajad/koduhooldajad.
Pilootprojekti käigus on plaanis valla töötajad
selle teenuse osutamisest vabastada ning hakata
transporditeenust sisse ostma. See võimaldab
oma eriala professionaalidel tegeleda rohkem
oma päris tööga, mitte autojuhtimisega, ning
samuti on eesmärk hakata pakkuma paremat ja
mugavamat teenust ka tarbija jaoks (sobivamad
sõidukid, väiksem ooteaeg, kiirem reageerimine
sõiduvajadustele jne).
Nõudetranspordi pilootprojekti puhul oli huvigrupi eesmärk juba toimuvate sundliikumiste
abil laiendada inimeste liikuvusvõimalusi ja
luua selleks IT-lahendus, kus sõidusoovijad ja
sõidujagajad saaksid omavahel kokku. Sundliikumiste all mõeldi näiteks inimeste sõite
kodust tööle, postiljonide, kaubaautode, sotsiaaltranspordi sõite jms, mida võiks väikse tasu
eest ühildada samal marsruudil sõita soovijate
sõitudega ehk pakkuda sõidujagamise teenust.
Kuna reisijate raha eest sõidutamine eeldab
riiklike lubade olemasolu, jõudsime järeldusele,
et meie soov inimestele võimalikult kiiresti seda
teenust osutama hakata ei ole ilma bürokraatia
rägastikku kinni jäämata sellisel kujul võimalik.
Inimestele paremate liikuvusvõimaluste
pakkumiseks tutvusime Taanis pakutava nõudetranspordiga, tänu millele tekkis plaan ühildada
sotsiaal- ja nõudetransport.
Esialgne IT-lahendus valmis juba 2018. aasta
sügiseks ning katsetasime seda osaliselt ka Saaremaa valla koduhooldajate kaudu. Koostöös
huvigrupiga leidsime, et enne avalikkusele
teenuse pakkuma hakkamist vajab IT-lahendus
veel täiendamist. Täienduste arendamine on
võtnud planeeritust kauem aega.
Nüüdseks oleme jõudnud nii kaugele, et
toimub hanke ettevalmistamine ja loodetavasti
maikuus jõuame selle välja kuulutada. Kuna
tegemist on rahvusvahelise hankega, võtab
menetlusprotsess aega ning hankedokumendid
peavad heakskiidu saama ka sotsiaalministeeriumist, kuid meie huvi on jõuda teenuse
osutamiseni esimesel võimalusel.
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ARVAMUS
Õppused aitavad
hädaolukorras
toime tulla
10. aprillil toimus esimene Saaremaa vallavalitsuse
korraldatud kriisireguleerimisõppus. Harjutamisena
kavandatud õppus korraldati
koostöös Kuressaare Soojuse, Kuressaare Veevärgi,
Karel Koovisk Kuressaare Linnamajanduse
järelevalveteenistuse ja maanteeametiga. Õppuse
juhataja
eesmärk oli elutähtsa teenuse
toimepidavuse kontrollimine ja testimine. Kohaliku omavalitsuse korraldada on elutähtsatest
teenustest vee, kanalisatsiooni ja soojuse tagamine ning teede ja tänavate sõidetavus.
Õppuse korraldamise meeskonda kuulusid
lisaks ülaltoodud asutuste esindajatele veel päästeameti töötajad ning õppusele kaasati mängijana
ka kohaliku ajalehe ajakirjanik.
Valdkonna teemaliste õppuste korraldamise
kohustus tuleneb hädaolukorra seadusest, mis
sätestab üle 10 000 elanikuga omavalitsustele
spetsiifilised nõuded ja kohustused. Õppuseid
peavad korraldama ja läbi mängima nii elutähtsat
teenust korraldav kui ka elutähtsat teenust osutavad asutused iga kahe aasta tagant. Seekordne
õppus kavandati lauaõppuse formaadis ja see
tähendas, et reaalseid tegevusi välitingimustes
läbi ei viidud. Õppuse stsenaariumi väljatöötamisel oli õppust planeeriva töörühma eesmärk
anda staabile ülesanneteks lahendada reaalseid
elulisi probleeme, mida teatud looduskatastroofid
võivad kaasa tuua.
Seekordse õppuse stsenaarium nägi ette, et
Saaremaa rannikuala tabab teadmata asjaoludel
hiidlaine ning veetase on tõusnud 150 cm üle
nulli. Samuti on katkenud elektriühendus ning
ilmaolud on talvised. Õppus koosnes erinevatest
ülesannetest, kaasa arvatud hädaolukorra äratundmine. Vallavanema poolt kokku kutsutud
staap sai etteantud ülesannete lahendamisega
hästi hakkama ning oli näha, et Saaremaa vallavalitsuse moodustatud staap üheskoos teiste
asutuste ja koostööpartneritega suudab kriisiolukorras meeskonna tööle saada. Seekord
läbiviidud lauaõppuse formaadis õppust on meil
tulevikus plaanis kindlasti vürtsitada ka reaalsete
tegevustega välitingimustes.
Samuti toimus 11.–13. aprillil Saaremaal rahvusvaheline Modexi õppus. Seekordne Modex oli
spetsialiseerunud suuresti meditsiini valdkonnale.
Modexi õppusel said kaasa lüüa ka Saaremaa vallavalitsuse töötajad. Ülesannete hulka kuulusid
nii kohaliku omavalitsuse vastutusalasse jäävate
küsimuste lahendamine kui ka reaalsetes mängusituatsioonides osalemine. Sellise suurõppuse
toimumine Saaremaal oli suurepärane võimalus
saada veel ühe kogemuse võrra rikkamaks.

Saaremaa elanike jaoks ei ole võõrad ei
kõrge mereveega seotud probleemid,
tormid ega ka elektrikatkestused.
Taolised õppused on kohalikule omavalitsusele
äärmiselt vajalikud harjutamaks reaalsetes olukordades hakkama saamist, sest Saaremaa elanike
jaoks ei ole võõrad ei kõrge mereveega seotud
probleemid, tormid ega ka elektrikatkestused.
Samamoodi nagu elutähtsat teenust korraldavad
ja osutavad asutused kontrollivad oma teenuste
toimepidavust ja tagamist elanike jaoks ning
valmistuvad ette ekstreemseteks olukordadeks,
võiksime saare elanikena kõik mõelda sellele,
kuidas ise äärmuslikes olukordades vajadusel
hakkama saada.
Kunagi ei tee paha soetada majapidamisse
generaator autonoomse elektritoite saamiseks
või oma perekonna liikmetega läbi arutamine,
kus võiks olla pereliikmete kogunemise koht,
kui mobiililevi tõrgub ja helistada ei saa. Sellised
on olnud reaalsed situatsioonid ja olukorrad,
millega me kõik Saaremaa elanikena alles hiljuti
9. jaanuaril mitmeid tunnid toimunud elektrikatkestuse ajal silmitsi seisime.
Elanike jaoks loodud käitumisjuhised kriisiolukordadeks on kättesaadaval ka internetiaadressil
www.kriis.ee.
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Dementsusega
ei pea jääma üksi
Dementsuse sündroomi
põhjustajaks on mõni aju
haigus, nagu Alzheimer,
Parkinsoni tõbi, Lewy
kehakeste haigus või ka
trauma, insult, alkoholism jne.

Hanna-Stiina Heinmets
EELK Tallinna Diakooniahaigla dementsusosakonna juhataja ja tegevusterapeut

Dementsuse sündroom võib kesta
umbes 15 aastat ja haigust iseloomustab suhteliselt märkamatu
algus.
Haiguse algfaasis saab inimene
oma koduses keskkonnas hakkama, kuid tekivad lühimäluhäired,
asjad ja ülesanded hakkavad
ununema, igapäevase info meeldejätmine muutub võimatuks,
võivad tekkida suhtlusprobleemid jms.

Tähtis on varane
diagnoosimine
Ümbritsevad inimesed võivad
selliseid ilminguid mitte tähele
panna või tõlgendada seda väsimuse või vanusega. Kuid kindlasti
on väga tähtis varajane diagnoosimine, sest on ravimid, mis aitavad
haiguse süvenemist edasi lükata ja
paar aastat olemasolevat elukvaliteeti säilitada.
Kahjuks on inimeste haigusteadlikkus madal ja isegi siis, kui
märgatakse esmaseid sümptomeid, ei juleta arsti juurde minna,
sest kardetakse n-ö hulluks tembeldamist.
Arsti juurde minek on aga väga
oluline, sest 10% dementsusele
sarnastest sümptomitest võivad
viidata ravitavatele haigustele, näiteks healoomulised ajukasvajad,
kilpnäärmehaigused, põieinfektsioonid jpm!
Õige diagnoos annab lähedastele teadmise, miks üks või
teine sümptom on tekkinud ja
diagnoosi olemasolul saab end
kurssi viia, kuidas dementsusega
inimest toetada ja jälgida, et ta
võtaks ravimeid.

Omavalitsus pakub
sobivaid teenuseid
Kui haigus on juba kaugemale
arenenud, kaotab inimene järkjärgult oma iseseisvust, varasemalt
lihtsad ja iseenesestmõistetavad
tegevused muutuvad keeruliseks.
Ka lähedaste elu muutub palju
keerulisemaks.
Üksi elav dementsusega inimene
vajab pidevalt kontrollimist, kas ta
on oma kodutee üles leidnud, kas
ta sööb ja võtab ravimid jne, jne.
Kui ta ei tule enam ise endaga kodus toime, tuleb talle leida sobivad
teenused.
Dementsusega inimese eest
hoolitsemine ei ole lihtne, selleks peavad olema teadmised ja
oskused.
Saaremaa vallavalitsuses pakutakse koduteenust, isiku hooldust,
väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust, intervallhooldust
ning päevahoiuteenust.

FOTO: Freepik.com

Mis on dementsusega
inimeste lähedaste tugigrupp?
Omastehooldajate hoolduskoormusest räägitakse kui sotsiaalprobleemist tänases Eestis.
Seni kuni otsitakse lahendusi, on
dementsusega lähedaste omastehooldajad silmitsi olukorraga,
kus vajatakse kohe asjakohast informatsiooni, sotsiaalset toetust,
koolitusi ja nõuandeid, et mõista
dementsussündroomi.
Näiteks on oluline nii vaimne,
füüsiline kui ka emotsionaalne
stimulatsioon säilinud võimete
alalhoidmiseks, mis eeldab, et
omastehooldajal oleks arusaam
haiguse olemusest, õige suhtlemisviisi valik ning lähedase
eneseväljendusest arusaamine.
Tugigrupis kohtuvad inimesed, kellel on ühine mure
või probleem ja kes saavad uut
informatsiooni ning küsida nõu.
Tugigruppi kaasatakse nõustama
ka erialaspetsialiste, nt sotsiaaltöötajaid, õdesid, arste, tegevusterapeute vms. Tugigrupid
tegutsevad üle Eesti erinevates
piirkondades, kaasa arvatud
Kuressaares.

Kuhu võiks pöörduda
lähedane, kes vajab
abi ja tuge?
Täna on loodud mitmeid võimalusi, et dementsussündroomiga inimesed ja nende lähedased
ei jääks oma murega üksi.
Eelkõige võiksid lähedased
pöörduda vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti poole, kes saab
tutvustada erinevaid lahendusi

ja pakkuda sotsiaalteenuseid.
Saaremaa vallavalitsusel on täna
võimalik pakkuda dementsele
inimesele ja tema lähedasele
erinevaid sotsiaalteenuseid, nagu
koduteenust, isiku hooldust, väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust, intervallhooldust
ning lähiajal on ka soov alustada
päevahoiuteenuse osutamisega.
Samuti võivad lähedased pöörduda MTÜ Elu Dementsusega
poole, mis loodi 2016. aastal,
eelkõige selleks, et aidata dementsussündroomiga inimesi
ja nende lähedasi, leidmaks
parimad lahendused uutele olukordadele. MTÜsse Elu Dementsusega kuuluvad inimesed, kelle
lähedast on tabanud dementsuse
sündroom, samuti erinevate erialade esindajad.
2018. aastal loodi sotsiaalministeeriumi algatusel dementsuse
kompetentsikeskus, mille eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste
toimetulekut. Pakutakse nõustamisteenust nii dementsusega
inimestele, nende lähedastele kui
ka teenuseosutajatele.
23. jaanuaril 2019 avati dementsuse infoliin 644 6440,
kuhu saavad helistada lähedased
ja teenuseosutajad, kes vajavad
tuge dementsusega inimeste eest
hoolitsemisel. Lisainfo www.eludementsusega.ee ja Facebookis
„Elu dementsusega“.
Vastas Kai Albert, Pihtla
teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist

Seminar
„Dementsusega
inimeste toetamine“
Dementsuse kompetentsikeskus kutsub kõiki huvilisi 26.
aprillil kell 13–16 seminarile
„Dementsusega inimese toetamine“ ja sellele järgnevale
dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigruppi.
Seminar toimub Kuressaare
haigla (Aia tn 25) B-korpuse
0-korruse koolituskeskuses.
Seminar on mõeldud omavalitsuste sotsiaaltöötajatele,
perearstidele, teenuse osutajatele, omastehooldajatele.
Seminaril esinevad SA EELK
Tallinna Diakooniahaigla juhataja ja arst dr Jelena Leibur,
tegevusterapeut ja dementsusega inimeste osakonna juhataja Hanna-Stiina Heinmets,
Saaremaa vallavalitsuse eestkostespetsialist Ervin Raudsik,
perearst Sille Väli jt.
Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp saab kokku kl 16.15–18 Kuressaare
haiglas (Aia tn 25) B korpuse
I korrusel kabinetis B1702
(EMO koridoril).
Palume eelnevalt registreeruda kai.albert@saaremaavald.
ee või telefonil 5332 7274.
Tugigrupis nõustavad inimesi
Pihtla teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist Kai Albert, Tallinna diakooniahaigla juhataja ja
arst dr Jelena Leibur, vanemõde
Larissa Pivovarova ja tegevusterapeut Hanna-Stiina Heinmets.
Üritus on tasuta!
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Viva Grassi töövahend
aitab kavandada
rohevõrgustikku

MTÜ Laherand lihaveised hooldavad poollooduslikke kooslusi Riksu ranniku hoiualal.

Saaremaa vald osales õppe- ja teadustegevuseks ning olemasolevat rohevõrgustikku nii,
on oluline koht ka meie kul- et sellest oleks kõige rohkem kasu
niitude pakutavade neil
tuuripärandi säilitamisel. Seega on nii elurikkusele kui ka kohalikule
hüvede hindamisega poollooduslikud rohumaad oluli- kogukonnale. Ja seejuures on Viva
tegelenud rahvusva- sed mitte ainult loodusliku elus- Grassi töövahend kindlasti hea
helises projektis, mille tiku, vaid ka inimese seisukohalt. abivahend.
Kasu saavad
konkreetne tulemus on Kolme riigi ühisprojekt
ka maaomanikud
Peagi lõppevas kolme Balti riigi
veebipõhine töövahend
LIFE Viva Grass
Viva Grassi töövahend võib
selgitamaks muu hulgas, ühisprojektis
(juuni 2014 – aprill 2019), milles huvi pakkuda ka maaomanikele,
kus asuvad kõige väär- osales ka Saaremaa vald, hinnati kes saavad sealt teavet oma rohurohumaade pakutavaid ökosüs- maade pakutavate hüvede ja nende
tuslikumad rohumaad.

Merle Kuris
MTÜ Balti Keskkonnafoorum looduskaitse ekspert

Rohumaid on mitmesuguseid,
kuid meie aladel säilivad need enamasti inimtegevuse kaasabil. Väärtuslikumad neist oleme saanud
päranduseks oma esivanematelt
– need on poollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused, mis
on kujunenud pikaaegse mõõduka
karjatamise ja niitmise tulemusel,
sh loopealsed ehk alvarid, aruniidud, nõmmeniidud, lamminiidud
ehk luhad, soostunud niidud,
puisniidud, rannaniidud ja puiskarjamaad.
Need on Eesti kõige liigirikkamad kooslused, olles oluliseks
kasvupaigaks ligi 700 taimeliigile.
Liigirikas taimestik loob tingimused ka teiste elustikurühmade
rohkuseks. Elustiku mitmekesisus
on aluseks ka paljudele inimese
heaoluks vajalikele hüvedele ehk
nn ökosüsteemiteenustele, mida
niidud inimestele pakuvad, nt
hein loomasöödaks, ravimtaimed
või mesi, aga ka sellised mitte nii
“käegakatsutavad” rohumaade
funktsioonid, nagu mullakaitse,
vee puhastamine, kaitse üleujutuste eest või tolmeldamise tagamine,
mille väärtusest saame sageli aru
alles siis, kui see looduslik regulatsioon mingil põhjusel enam
ei toimi.
Lisaks pakuvad niidud võimalusi loodusturismiks, puhkuseks,

teemiteenuseid ja töötati välja ka
veebipõhine töövahend nende
arvesse võtmiseks erinevates otsustusprotsessides.
Näiteks aitab Viva Grassi töövahend kohalikel omavalitsustel
kavandada hästitoimivat rohevõrgustikku, hinnata rohumassi-põhist energiavaru või välja selgitada,
kus asuvad kõige väärtuslikumad
(kõige rohkem hüvesid pakkuvad)
rohumaad. Siiski peab rõhutama,
et kuigi töövahend annab alusinfot
paremaks maakasutuse planeerimiseks, jäävad otsused siiski
otsustajate teha.
Näiteks pakub töövahendi rohevõrgustiku planeerimise rakendus
välja kolm stsenaariumi järjest
kasvava rohumaade hulgaga rohevõrgustikus. Selge on see, et
maksimumstsenaarium tagab
kõige paremini toimiva rohevõrgustiku ja kõige rohkem ökosüsteemiteenuseid, kuid otsustajad
peavad mõistagi arvestama ka
sotsiaal-majanduslike jm teguritega, seega tuleb otsustamisel ilmselt
teha kompromisse.
Praegu kuulub 65% Saaremaa
valla poollooduslikest rohumaadest rohevõrgustiku koosseisu,
kuid 35% on siiski veel sellest väljaspool. Rohevõrgustiku eesmärk
on luua rohealade ja -rajatiste
sidus süsteem, mis võimaldab liikidel rännata ja kliimamuutustega kohaneda ning mis rikastab
inimese elukeskkonda ja toetab
ökosüsteemiteenuseid.
Seega on toimiv rohevõrgustik
nii loodusliku elustiku kui ka
inimese huvides ja rohumaad on
selle oluline osa. Kuna hetkel on
käimas Saaremaa valla üldplaneeringu koostamine, siis on õige aeg
mõelda sellele, kuidas täpsustada

muutumise kohta maakasutuse
muutmisel. Ja lõpuks saab iga huviline selle abil tutvuda lähemalt
eri tüüpi rohumaade ökosüsteemiteenustega. Töövahend on küll
ingliskeelne, kuid seda tutvustavad
õppematerjalid on tõlgitud ka eesti
keelde.
Viva Grassi töövahendi lingid,
õppematerjalid ja juhised töövahendi kasutamiseks ning lisateavet
rohumaade ja nende ökosüsteemiteenuste kohta leiate projekti kodulehelt www.vivagrass.eu. Lisaks
leiab sealt ka infot ja pildigaleriid
projekti jooksul toimunud õppereiside, infopäevade, seminaride
jm ürituste kohta.

FOTO: Merle Kuris

MIS ON ÖKOSÜSTEEMITEENUSED?
Ökosüsteemiteenused ehk
looduse panus inimese heaolusse on hüved, mida ökosüsteemid (nt niidud, metsad,
sood) inimestele pakuvad, sh
on varustusteenused (materiaalsed saadused, nt puit,
hein, marjad), reguleerivad
teenused (kasu, mida saame
looduslikest protsessidest,
nt vee- ja kliimaregulatsioon,
tolmeldamine) ja kultuurilised
teenused (mittemateriaalsed
hüved, nt esteetiline nauding,
rekreatsioonivõimalused).
LIFE Viva Grass projekti tegevusi Eestis rahastasid Euroopa Liidu
LIFE programm, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti
partnerid (Eesti maaülikool, MTÜ
Balti Keskkonnafoorum, Saaremaa vald ja OÜ Saare Rantso/
Kurese loodustalu).
Keskkonnaministeerium 2013.
Poollooduslike koosluste tegevuskava aastateks 2014–2020

KOMMENTAAR

Katrin Kuusk
vallavalitsuse planeeringuspetsialist

Saaremaa vallavolikogu algatas
27. septembril valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Üldplaneeringu ülesandeks on
muu hulgas rohevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate
kitsenduste määramine.
Roheline võrgustik on eri
tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist tagav ning asustuse
ja majandustegevuse mõjusid
tasakaalustav looduslikest ja
poollooduslikest kooslustest

koosnev süsteem.
LIFE Viva Grass projekti raames loodud töövahend annab
vallavalitsusele sisendi rohevõrgustiku alade määramiseks.
Abivahend visualiseerib ruumiliselt info rohumaade kohta,
samuti on võimalik üles laadida
ka muid andmekihte (näiteks
hoiualad, kaitsealad, olemasolevad üldplaneeringud, maakonnaplaneering).
Töövahendis stsenaariumite
koostamine toob välja, milliste
rohumaade liitmine rohevõrgustikuga loob kõige rohkem
sünergiaid. Kuna töövahendis
saab koostada päringuid erinevate ökosüsteemiteenuste ja
nende väärtuste kohta, on töövahend lisaks üldplaneeringu
koostamisele abiks valla ehitusja planeeringuosakonnas ning
keskkonnaosakonnas igapäevaste otsuste tegemisel.

LUGEJA
KÜSIB

?

Kas tänavu on „Teeme ära“ talgurindel midagi uut plaanis?
Suur kevad on sisse murdnud
ja õige aeg on tänavuseks talgupäevaks valmistuda. Veel
saab talguid talguveebi www.
teemeara.ee lisada, aga samas,
kui avastad sealt endale sobiva
talgu, registreeri end juba täna Reet Viira
talguliseks ära.
Teeme Ära Saare
Talguid saab teha nii enne maakonna koordisuurt talgupäeva kui ka hiljem, naator
kuid suurim kogus talguid on
peaasjalikult 4. mail, kui toimub üle-eestiline
„Teeme ära“ talgupäev.
Eelmisel aastal tähistasime Eesti 100. sünnipäeva ja pidulikult jätkame ka sel aastal. Möödub ju
tänavu 150 aastat esimesest üldlaulupeost. Suure
peo eel on oodatud talgud nii tule teekonnale
jäävates kui ka teistes tähendusrikastes paikades.
See on hea võimalus valmistuda juubeliks ja taasavastada oma kodukandist võrsunud suurkujusid.
Veel ootame kõiki koole korraldama nurmenukkude vaatlustalguid. Nii saame aidata teaduritel kogukonnateaduse projektile hoogu juurde
andes paari nädalaga üle-eestilise kaardistamisega kokku koguda nurmenukkude kohta käiv
info. Meie koosluste tavaline taim – nurmenukk,
on eriline taim, kelle puhul on isegi palja silmaga
võimalik geenitüüpi eristada. Aitame hinnata
Eesti looduse tervislikku seisundit üle-eestilise
kaardistamisega.
Kuidas nurmenukutalgutel osaleda?
Registreeri oma klassi nurmenukutalgud www.
teemeara.ee.
Telli Selveri kinkekaart. Nurmenukutalgutel on
klassidel võimalik saada 25-eurone Selveri kinkekaart, millega saate preemiaks ja energiavarude
turgutamiseks suupisteid varuda. Kaarte jagub
ainult 200-le esimesele klassile, kes oma talgu
kirja pannud ja kinkekaardi tellimuse täitnud.
Kohtume 4. mail kõikjal üle Eesti – „Teeme
ära“ talgupäeval!

Kuidas vald talgutele kaasa aitab?
„Teeme ära“ lehel ametlikult
registreeritud heakorratalgutelt,
mis toimuvad avalikult kasutataval maal, kokku kogutud
prügi võetakse valla jäätmejaamades etteregistreerimise alusel
Bert Holm
tasuta vastu 4. maist kuni 11.
vallavalitsuse
maini. Soovitav oleks seejuures
keskkonnaosakonna keskenduda merest rannale
juhataja
kandunud prügi koristamisele,
et Saaremaa visiitkaardiks olev
rannajoon saaks puhtaks. Eriti halb on olukord
läänerannikul, Kaugatoma-Lõmala kandis. Huvi
korral registreerida, saates kirja bert.holm@saaremaavald.ee, kirjas nimetada „Teeme ära“ talgukood,
toimumise aeg, talgujuhi nimi ja kontaktandmed
(telefon, e-kiri) ning kuupäev, millal soovitakse tulla
prügi jäätmejaama üle andma.

Kus asuvad Ida-Saaremaal vanapaberi konteinerid?
Spetsiaalselt vanapaberi kogumiseks on meil vallas olemas
üksikud konteinerid ja needki
asuvad peamiselt Lääne-Saaremaal (sh Kihelkonnal).
Kuressaares on avalik vanaKatrin Koppel paberi konteiner Torni tänava
parklas (ametikooli juures).
jäätmete
Ka mõlemas jäätmejaamas
peaspetsialist
võetakse vanapaberit tasuta
vastu. Ida-Saaremaal on mõnes külas olemas sinine papp-pakendi konteiner, mis tegelikkuses on
mõeldud paber- ja kartongpakendi kogumiseks.
Elanikud on sinna pannud ka oma vanapaberit
ja üldjuhul pole pakendiorganisatsioonidel ka
selle vastu midagi olnud, sest pappi ja vanapaberit
käideldakse ühtemoodi.
Tahame uueks aastaks luua võimaluse, et igaüks
saaks oma kodust vanapaberit jäätmevedajale üle
anda. Loodame, et see õnnestub ja siis ei pea keegi
enam liigiti kogutud vanapaberi üleandmiseks nii
palju vaeva nägema.

Saaremaa Teataja

SAAREMAA KANDID

Kõrkvere seltsil
oli tegus aasta
Kõrkvere selts alustas oma tegevust 2012.
aastal. Seltsi liikmed on üheksast meie kandi
külast ja hetkel on seltsil 54 liiget. Hea on
tõdeda, et suvesaarlased on meid avastanud
ja tunnevad suurt huvi meie tegemiste vastu.
Igal aastal on seltsil umbes kümme suuremat
üritust ja peale selle peame kolm kuni neli
korda aastas ühiselt seltsi liikmete sünnipäevi.
Pärast Kõrkvere kaupluse likvideerimist
2017. aasta sügisel alustasime nn supipäevadega, kus seltsi liikmed valmistavad toidu ja
siis ühise laua taga saab arutada külaelu ja
kuulata uudiseid.
Poe likvideerimisel pakuti meile küll hea
plaan, et saame ju jalgratastega Tornimäel poes
käia ja loodust nautida (vahe on 6 km), kuid
elu näitab miskit muud. Juba üle aasta liigub
igal neljapäeval meie buss Kõrkverest Orissaarde, et kohalikud elanikud saaksid kaubandust
külastada ja tohtri juures käia.
Eelmine aasta oli seltsile väga tegus, kirjutasime kolm projekti ja saime ka kõigile rahastuse.
Raha saime KOP-i kevadvoorust projektiga
„Külakeskus nähtavaks“, KOP-i sügisvoorust
projektiga „Särts turvaliseks!“ ja Kodukandi
EV100 vooruga saime rahastuse ka akende
vahetuseks.
Nii et projektide abiga vahetasime teise
saali aknad ja soojustasime aknapoolse seina,
mõlemas saalis vahetasime laelambid ja vanad elektrijuhtmed ning paigaldasime majale
seltsimaja sildi.
Esimeses saalis on ka seinad värvitud ja ukse
kohale tegime Pöide triibuvärvid.
Värvisime üle ka seltsi köögi seinad ja uuendasime Hooandja abil köögitehnikat. Suur

lubatud kõigil istuda, jalga puhata ning juttu
ajada.
Ootame teid meie tegemistest osa saama,
olete alati teretulnud!
Mari Pihl,
Kõrkvere seltsi esimees

Vanalinna koolis võistlesid
võimlemis- ja tantsukavad
Traditsiooniliselt saavad aprilli esimesel nädalal Kuressaare Vanalinna kooli (KVK) võimlas
kokku maakonna koolide liikumislembesed
õpilased, juhendajad, lapsevanemad ning heatahtlik publik. Seekord saadi kokku 6. aprilli
pärastlõunal, kui toimus Saare maakonna koolide võimlemis- ja sportliku tantsu rühmade
festival „Koolivõimlemine ja tants 2019“.
Kuna tegu on konkursiga, siis kohal oli ka
asjatundlik žürii esimehe Mare Meistersoni
(KVK õpetaja ja pikaaegne liikumisfestivalide
žürii esimees) juhtimisel.
Ürituse esimese osana toimus õpilaste omaloominguliste võimlemis- ja tantsukavade
konkurss, kus enamik autoritest olid ise ka
esitajad. Võimles ja tantsis kokku 58 õpilast.
Tulemused olid järgmised:

Võimlemiskavad:

Grand prix (GP) – parim omaloominguline
võimlemiskava – popurrii palli ja lindiga,
KVK 5.–8. kl võimlejate sõpruskond, autor
Gete Kasin.

Laureaat – „Õuduste unenägu“, võimlemisklubi Pärl 4.-5. kl sõpruskond.
Laureaat – vabakava, KVK 6.b kl.

Inspira 4.–6. kl rühm, juh Anette Rungi.
Laureaat –„Silveri lugu“, Kahtla LPK segarühm, juh Maret Mägi.

Tantsukavad:

Treenerite juhendatud võimlemiskavad:

GP – parim omaloominguline tantsukava
„Räägi minuga“, KVK 8.b kl.
Laureaat – „Trapped In My Mind“, KVK
7.a kl.
Festivali teises osas, kus osales 152 õpilast,
astusid üles koolides juhendajate käe all tegutsevad võimlemis- ja tantsurühmad. Publiku
ette toodi tantse väga erinevatest žanritest – tänavatantsust kuni temaatiliste tantsudeni ning
kaunist klassikalist rühmvõimlemist.

Treenerite juhendatud tantsukavad:

GP – „Mina tervik“, Kuressaare gümnaasiumi (KG) huvikool Inspira 7.-8. kl rühm,
juhendaja Anette Rungi.
Laureaat – „Ärka“, KG huvikool Inspira 1.–3.
kl rühm, juh Anette Rungi.
Laureaat – „Mo kodu, so kudu“, KG huvikool

GP – vabakava „Meie“ ja pallikava, KVK
5.–8. kl valikrühm, juh Tiiu Haavik.
Laureaat – 6.b kohustuslik lindikava, KVK
6.b kl rühm, juh Tiiu Haavik.
Lisaks anti võimlemis- ja tantsukavades välja
ka hulgaliselt tunnustus- ja innustusauhindu.
Üritus oli publikule tasuta ja seda toetasid
Saaremaa vald, MTÜ Saaremaa Noorsootöö,
Kuressaare Vanalinna kool, Kuressaare Vanalinna kooli spordiklubi.
Korraldajad Tiiu Haavik, Piret Seema, Kuressaare Vanalinna kool ja MTÜ Saaremaa
Noorsootöö tänavad heatahtlikke toetajaid,
kõiki osalenud õpilasi, juhendajaid, lapsevanemaid ning toredat publikut!
Piret Seema,
KVK huvijuht

Jätkuvad piirkondade spordimängud
6. aprillil toimus piirkonnamängude teine ala,
milleks oli jahilaskmine.
Võistlus toimus Kalamaja lasketiirus, Lahekülas. Võisteldi liikuva metssea-silueti laskmises sileraudsega.
Osales 36 laskjat, kes moodustasid 12 võistkonda. Esimeseks tuli Kaarma piirkond 259
punktiga, teiseks Laimjala 235 ja kolmandaks
Mustjala 229 punktiga. Individuaalselt sai kõi-

ke rohkem punkte Argo Saagpakk (89 punkti),
teiseks tuli Kalmer Kaselaid 88 ja kolmandaks
Karmo Kaselaid 87 punktiga.
12. aprillil toimus Kihelkonnal piirkonnamängude kolmas ala – mälumäng. Kohal olid
kümne piirkonna võistkonnad.
Mälumängu korraldaja Aivar Kallas oli
ette valmistanud põhjalikud ja huvitavad
küsimused nii muusika, spordi, kunsti kui ka

SAAME
TUTTAVAKS
Abivallavanem
Jaan Leivategija

KOP-i projekti „Külakeskus nähtavaks!“ abil valmistati aiamööbel, pink, kaevurake, teeviidad ja seltsimaja silt.

tänu kõigile meie toetajatele!
Märkamatult on taas kevad saabunud ja selts
hakkab talveunest ärkama. Plaanid on selleks
aastaks juba olemas ja tuleb tegutsema hakata.
Nüüd on meil ka õuemööbel, mille paigaldame
ilmade soojenedes seltsimaja hoovi. Seal on
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kultuuri vallas. Oli küsimusi nii tänapäevast
kui ka ajaloost.
Mälumäng kujunes väga tasavägiseks ja
esikolmik selgus alles pärast lisaküsimuse esitamist. Võitjaks tuli Sõrve võistkond, järgnesid
Kihelkonna ja Leisi võistkonnad.
Täpsem info https://www.saaremaavald.ee/
piirkondade-mangud.
Aivi Auga

Eelmisest esmaspäevast
alates on Saaremaa vallavalitsuse ehituse,
planeerimise,
keskkonna
ja järelevalve valdkonna
abivallavanem
Jaan Leivategija, kes seni
töötas vallam aj a g a ü h e
katuse all Lossi
tänaval asuva
rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Saare talituse juhatajana.
Jaani lapsepõlvekodu oli Ida-Virumaal Jõhvis,
kus ta käis ka keskkoolis.
Pärast Tallinna majandustehnikumi õiguse
eriala lõpetamist 1985. aastal soovis ema poolt
Virumaa ja isa poolt Valgamaa juurtega Jaan
enda suunamist Saaremaale ja asus tööle juristina Orissaare ühismajandis, tollal veel kolhoosis.
„Juba varasest noorusest oli Saaremaa minu jaoks
võluv maa oma mõnusa keskkonna ja keelega,“
põhjendas ta soovi Saaremaale asuda.
Jaani teenindamisele kuulus ka Muhu kolhoos.
Paralleelselt tööga ühismajandis asus ta 1991.
aastal tööle ka Orissaare vallas juristina.
Tartu ülikooli õiguse eriala lõpetas Jaan 1997.
aastal, paar aastat enne seda läks ta aga tööle Saare
maavalitsusse, kuhu jäi selle tegevuse lõpetamiseni 31. detsembril 2017.
Maavalitsuses on Jaan Leivategija olnud õigustalituse juhataja, maavanema nõunik ja maasekretär. Viimasel aastal täitis ta ka maavanema
ülesandeid.
„See oli tõesti pikk aeg,“ meenutab ta maavalitsuse aastaid. Kui ta Saare maavalitsusse tööle läks,
oli seal töötajaid 70 ringis, enne maavalitsuste
kaotamist 28.
90ndate aastate algul ei mõelnud keegi, et
maavalitsused kunagi kaovad, vallad olid ju alles
taasloodud. „Eks neid kaarte joonistati maavalitsuses igasuguseid,“ meenutab ta nüüd aegu,
mil haldusreformist 1990ndate lõpul rääkima ja
võimalikke omavalitsuste piire paberil tõmbama
hakati.
„Tänases olukorras, mil Saaremaal on üks
vald, ei oleks maavalitsusel ka enam sellist rolli,
mis varem,“ möönis kunagine kauaaegne maasekretär. „Riiklikud funktsioonid läksid nüüd
ministeeriumitele ja teistele ametiasutustele.“
Pärast maavalitsuste likvideerimist jõudis Jaan
Leivategija olla aasta rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Saare talituse juhataja.
Küsimusele, miks ta otsustas vastu võtta abivallavanema ameti, vastas Jaan: „Eks ma võtsin
mõtlemisaja, kui see ettepanek tehti, sest asju,
mille üle mõelda, oli piisavalt. Kokkuvõtlikult
võiks öelda, et see tundus huvitava väljakutsena.“
Vallavalitsuses on muude ülesannete seas Jaan
Leivategija kureerida ka Kuressaare keskväljakuga seonduv. „Aga ei ole nii, et ma tulin siia ja teen
nüüd kõik ringi,“ lausus Jaan Leivategija, mõeldes
mitte ainult keskväljakuga seonduvat, vaid ka
ehitus-, planeerimis- ja keskkonnavaldkonda.
„Esiteks on paljud tegevused juba ette planeeritud valla ühinemislepingu, eelarve strateegia,
arengukava, eelarve ja muude taoliste kavadega,
nii et pigem on küsimus kavandatud tegevuste
elluviimises,“ tõdes vastne abivallavanem.
Merike Pitk
Maanteeameti lääne regiooni, OÜ Gepri ja Saaremaa vallavalitsuse koostöös toimuvad jalakäijate
ja jalgratturite (60+) liiklusohutusalased koolitused:
16. aprillil kell 9 KÕLJALA KÜLAMAJAS
16. aprillil kell 13 KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
9. mail kell 10.30 SAAREMAA PUUETEGA INIMESTE KOJAS
9. mail kell 13 RANDVERE TÖÖÕPPEKESKUSES
Koolitaja Priit Lilleorg
Koolitus on kõigile osalejatele TASUTA
NB! Võta oma ratas kaasa ja vaatame selle üheskoos üle ning paneme puuduolevad helkurid ja kellad
rattale külge.

FOTO: Geili Heinmaa
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
20. aprillil kl 13 lustlik lõõtsakontsert Saaremaa lõõtsadega. Üles astuvad Sulev Mägi,
Kalju Aav, Ants Olesk, Urmas Rahnik, Ain Hannus, Andres Ükskask. Pilet 3 ja 5 eurot.
27. aprillil kl 20.30 volbripidu. Muusikat
teeb R2NK. Laud kata ise. Pilet 3 eurot.
LEISI
Leisi kooli aula
28. aprillil kl 15 Karja kihelkonna III pillipäev.
Esinevad omakandi rahvapillimängijad ja külalisesineja ansambel Nagy Bögö. Tasuta.
Karja mõis
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.
Karja lugemistuba
25. aprillil kl 15 on lapsed oodatud meisterdama. Seekord meisterdame savist, juhendab
Viia Rohtla.
Karja külaplats
30. aprillil on Karjas volbri-orienteerumine.
Koguneme kl 18.30–19 Karja külaplatsil lava
juurde. Võistkonna suurus kuni 3 liiget. Selga
mugav sportlik riietus ja kaasa hea tuju!
Soovitav on eelregistreerimine telefonil
5854 1614 (Lii).
Pärsama kultuurimaja
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!
7. mail kl 19 Salme vallateatri etendus „Astuge edasi!“, pilet 5 eurot kohapeal.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
18. aprillil kl 14 Ehteli rahvuslike rõivaste ja
Tuperware’i müük.
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.
2.–5. mail Tartu kirjandusfestival Prima Vista
Orissaares.
4. mail kl 11–15 kasutatud raamatute laat.
4. mail kl 14 Taritu tubateatri etendus „Tädi
Teresa“.
4. mail kl 15 kirjanduslik õhtupoolik. Vestlusring kirjanikega: Merca, Keiti Vilms, Mudlum,
Contra ja Mehis Tulk.
8. mail kl 11.30 Altai palsami müük.
10. mail kl 18 emadepäeva kontsert.

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse

HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖOSAKONNA
JUHATAJA

ametikohale
Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja põhiülesanneteks on
vallavalitsuse pädevuses olevate haridus- ja noorsootööküsimuste
lahendamise korraldamine, valla haridus- ja noorsootööasutuste töö
koordineerimine, valla haridus- ja noorsootööpoliitika väljatöötamisel osalemine ning haridus- ja noorsootööosakonna töö juhtimine.
Kandidaadilt eeldame:
kõrgharidust; eesti keele valdamist kõrgtasemel; vähemalt
2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast töökogemust
ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas; kohaliku omavalitsuse
toimimise põhimõtete tundmist; oskust kasutada teenistuskohal
vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; teadmisi valdkonna
õigusaktidest ja oskust neid rakendada.
Omalt poolt pakume:
motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd; arenguvõimalust;
eneseteostamise võimalust.
Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
CV; motivatsioonikiri; haridust tõendava dokumendi koopia;
isikut tõendava dokumendi koopia; muud dokumendid, mida
kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: 1. juuli 2019.
Dokumendid palume esitada Saaremaa Vallavalitsusele 31. maiks
2019 kas e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee (digiallkirjastatult) või postiaadressile Tallinna 10, 93819 Kuressaare, märgusõna
„Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja“.
Lisainfo: abivallavanem Helle Kahm, helle.kahm@saaremaavald.
ee, tel 515 7198.

Koerte ja kasside
marutaudivastane vaktsineerimine
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine ja kiibistamine toimub laupäeval, 4. mail kl 10 Loona kanala teeristis, kl
10.15 Käku külas, kl 10.40 Posti vahtra juures, kl 10.50 Loona
bussipeatuses, kl 11.20 Piila külas, kl 11.40 Kaubi külas, kl 12
Tõrise külas, kl 12.20 Eikla kaupluse juures, kl 12.45 Koidula
külas, kl 13.15 Eikla kortermajade juures.

Marutaudi vastu vaktsineerimine on TASUTA, transpordi eest tuleb
maksta 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.
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine Nasva ja Upa
piirkonnas 18. mail. Täpsem info 16. mai Saaremaa Teatajas.

12. mail kl 9 Orissaare kevadlaat.
16. mail kl 17 Orissaare gümnaasiumi algklasside kevadkontsert.
Orissaare raamatukogu
5. mail kl 9.30 Prima Vista raames bussireis
mööda kirjanduslikke kive Muhus ja Ida-Saaremaal. Eelregistreerimisega tel 454 5135 või
orissaare.raamatukogu@saare.ee.
5. mail kl 11 Prima Vista raames töötuba
„Vanade raamatute loominguline kasutamine“.
Eelregistreerimisega tel 454 5135 või orissaare.raamatukogu@saare.ee.
Kõik sündmused on külastajale tasuta.
Lisainfo: orissaareraamatukogu.onepagefree.
com.
PIHTLA
Sandla kultuurimaja
3. mail kl 12 Pihtla ja Kihelkonna piirkonna
pensionäride ühine kevadpidu. Tantsuks mängivad Sirje ja Rein Kurg. Esinevad Pihtla ja Kaali
kooli õpilased. Osavõtumaks 8 eurot.
Peole on oodatud mõlemas piirkonnas elavad,
endises Pihtla ja Kihelkonna vallas sündinud,
töötanud või elanud pensionärid koos kaaslasega. Info tel 5302 5620, Annely Õisnurm.
Pihtla piirkonna pensionärid, osavõtumaks
tasuda 30. aprilliks Sandla, Pihtla või Kaali
kauplusesse. Samas andke teada, kas vajate
bussitransporti (Pihtla piirkonna piires).
Busside sõidugraafikud: I Haeska kl 11.10,
Kaali kl 11.15, Kõljala kl 11.20, Pihtla-Kõnnu
teerist kl 11.30.
II Suure-Rootsi kl 11.10, Kailuka kl 11.15,
Ilpla kl 11.25.
Kihelkonna piirkonna pensionärid, osavõtumaks tasuda 30. aprilliks Kihelkonna rahva-

majja, tel 452 5183. Samas andke teada, kas
vajate bussitransporti (Kihelkonna piirkonna
piires) Sandlasse sõiduks.
SALME
Salme kultuurimaja
27.-28. aprillil nelja maakonna – Hiiumaa,
Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa – harrastusteatrite festival ProvintsiTeatriPäev 2019.
Etendused tasuta!
KURESSAARE
Ajamaja galerii
Anne Olop „Seinalt seinale“. Maalinäitus.
Kuressaare kultuurikeskuse saal ja I korrus
EV 100 fotonäitus „Eesti läbi 100 silmapaari“.
Tuntud Eesti loodusvaated – Tõnu Tunnel ja
Tõnu Runnel.
Kuressaare Raegalerii
Yyhely Hälvin (graafika ja maal), Angela Orro
(maal) „Nõiad vihtlevad“.
Saaremaa Kunstistuudio
Kunstistuudio loomekeskuses kunstnik Heiki
Urbala näitus „Hingemustrid“ on avatud 25.
aprillini.
KURESSAARE LINNAJOOKS 4. mail kell 13.
Distantsid 10 km ja 5 km. Lastejooksud.
Vt www.saaremaaspordikool.ee/kuressaare-linnajooks/.
Meeleolu loob Kaitseväe orkestri bänd Kitarripatarei.
Ootame teie infot piirkondades toimuvate
ürituste ja sündmuste kohta järgmisesse vallalehte hiljemalt 26. aprilliks. Leht ilmub seekord
teisipäeval, 30. aprillil!

Maanteeamet kutsub täiendkoolitusele
„Väärikas mootorsõidukijuht“
Maanteeamet korraldab 6.
mail vähemalt 60-aastastele
Kuressaare linna ja maakonna aktiivsetele autojuhtidele
tasuta kahepäevase täienduskoolituse, mille eesmärk on
toetada eakat juhti, leida tema
sõiduoskuses kitsaskohad ja
julgustada koolituse läbinuid
liikluses aktiivselt osalema.
Ka varem Kuressaare eakatele korraldatud täiendkoolitus
on osutunud väga populaarseks ning saanud osalejatelt positiivset tagasisidet. Koolituselt
saab rohkelt asjalikke näpunäiteid: ülevaate suurematest
muudatustest liiklusseaduses
Kolmapäeval,
24. aprillil algusega 18

EESTI PUNASE RISTI
SAAREMAA
SELTSI JOOKS KUDJAPEL

Start rekultiveeritud Kudjape
prügilas Pähklimetsa tee ääres.
Distants 5,5 km. Jook se või
matka, peaasi et oleks MÖNUS!
VÕISTLUSKLASSID
DAAMID
D14 kuni 14-aastased
D18 15-18-aastased
D19 19-34-aastased
D35 üle 35-aastased
HÄRRAD
H14 kuni 14-aastased
H18 15-18-aastased
H19 19-39-aastased
H40 üle 40-aastased
KORRALDAJAD: EESTI PUNANE
RIST, SAAREMAA SPORDILIIT,
SAAREMAA VALLAVALITSUS.
Üritusel saab koguda „Liikudes
tervemaks“ kleepse.

ja individuaalse sõidutunni.
Koolitus toimub 6. mail
algusega kell 10 Kuressaare
ametikoolis (Kohtu 22, ruumis
K-208). Osalema ootame vähemalt 60-aastaseid iganädalaselt
autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus ja kehtiv
tervisetõend. Koolitusgrupi
suuruseks on 25 inimest.
Koolitusel osalemiseks kirjutada Solveig Edasi aadressil
solveig.edasi@mnt.ee või helistada 5302 8222. Registreerida
saab 25. aprillini. Koolitust toetab Saaremaa vald ja koolituse
viib läbi Kuressaare ametikool.

Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest.
Teoreetiline osa kestab kuus
akadeemilist tundi. Aastaid
autojuhte koolitanud Kuressaare ametikooli autotehnika
juhtõpetaja Margus Kivi annab
ülevaate Eesti liiklusolukorrast,
räägitakse suurematest muudatustest liiklusseaduses ning
igapäevastest autosõitudest ja
sellega kaasnevatest võimalikest riskidest. Tervishoiutöötaja Mari Alle räägib eaka
autojuhi tervisest ja ravimite
kõrvalnähtudest ning ebasoodsast koostoimest juhtimise
seisukohalt.

Pärast teoreetilist õpet viiakse kolme päeva jooksul kõigile
osalejatele läbi individuaalsed
sõidutunnid, kus saab keskenduda juhi individuaalsetele
vajadustele – reguleeritakse
sõiduasendit, harjutatakse
juhtimisvõtteid erinevatel kiirustel, teiste liiklejatega arvestamist, parkimist ning praktiseerida saab ka ökonoomse
sõidu võtteid. Koolitatava soovi
korral sõidetakse läbi raskesti
mõistetavaid liikluskorralduslahendusi.
Solveig Edasi,
maanteeameti ennetustöö
osakonna ekspert

Provintsiteatripäev Salme kultuurimajas
27. aprillil
Kl 12.15 avamine
Kl 12.35–13.35 Tornimäe näiteselts K. Veede „Võõras mees majas”,
Urve Sepp.
Kl 13.50–15.15 Häädemeeste Huviteater A.
Koop „7 surmapattu”, Aire
Koop.
Kl 15.45–17.05 SEE
teater A. Kivirähk „Uljas
neitsi”, Krista Kütt.
Kl 17.25–18.25 Taritu
tubateater P. Karvaš/V.
Uibo „Mis juhtus Õllepruuli tänaval?“, Väino Uibo.
Kl 18.35–20 Salme vallateater E. Aule „Astuge
edasi!”, Maire Sillavee.
Kl 20.15–21.15 ET teater E. Kollom „Avan-

tüür”, Ahto Põvvat.
Kl 21.30–24 PIDU!
Ansambel Täitsamees.

28. aprillil
Kl 9.30–10.45 On 1
teater „See, kes avab
ukse“ – grupitöö (väikses saalis).
Kl 10.50–12.25 Kärla
näiteselts „Tükike minust on osake sinust“ (R.
Cooney „Igaühele oma“
ainetel), Marika Paas.
Kl 12.40–14.30 Hiiu
Naaditeater „Meite elu“,
T. Heldema, Jaanus Kõrv.
Kl 14.50–15.15 Matsalu näitemänguselts
„Pühapäev“, V.Osila, Tiia Jaksmann.
Orienteeruvalt kl 16 lõpetamine.
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21.
APRILLIL

18. aprill 2019

Küberturvalisuse infoseminar
24. aprillil Kuressaare kultuurikeskuses

15.00

KURESSAARE LAURENTIUSE KIRIKUS

Orelil
EDOARDO NARBONA

ÜLESTÕUSMISPÜHA

Pääsmed hinnaga 5 €

Kavas J. S. Bach, J. L. Krebs
ja G. Pagella

Kuressaare kultuurikeskuse kassas,
ja pool tundi enne algust kohapeal.

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: politseija 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

KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
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 13
luulepärastlõuna iga kuu viimasel
teisipäeval. Võta kaasa enda lemmikluuletus ning tule loe seda ka teistele.
Esineb üllatuskülaline!

Teisipäeval, 30. aprillil kell 12
Aili Jungi käsitööringi liikmete käsitöönäituse avamine.

Aprillikuus esitlevad päevakeskuses oma kunstitöid Elja Parbuse
kunstiringi liikmed.

TRÜKIARV:
18 000

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

Neljapäeval, 2. mail kell 13 juhataja ümarlaud. Küsimustele vastab
Kuressaare Hoolekanne juhataja Ene
Vahter.
Reedel, 3. mail kell 13 filmipärastlõuna.
Teisipäeval, 7. mail kell 13 Ku-

TRÜKKIJA:
Printall

ressaare linn 100 aastat tagasi
– jutustab Saaremaa muuseumi
peavarahoidja Priit Kivi, kelle sulest
on ilmunud raamat „Kuressaare linna
võim ja selle kandjad 1918–1940“.
Kolmapäeval, 8. mail kell 13
“Laulame neid laule jälle – Jaak
Joala”. Korraldab Elja Parbus.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

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

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

