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lastelaiemale üldsusele väljaspool valla haldusteraedadesse.
ritooriumi.
Arvuliselt jagunevad
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saadetakse kõigile soovijatele
kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/mitpakkumised
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taotlusi
Pidulik
vallavanema
vastuvõttkogu
Kuressaare
kulja osade
laste kohalkäimist
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novembris.
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Olete väga oodatud!
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud

TEATED
Koduses majapidamises tekkinud
ohtlike jäätmete kogumisringid
I ring, 1. juunil 2019
Kell 9.00–9.20 Iide bussipeatus, kl 9.45–10.05 Salme
alevik, kl 10.15–10.35 Tiirimetsa küla, kl 10.50–11.10
Koimla endise kaupluse parkla, kl 11.25–11.45 Lümanda
keskuse parkla, kl 11.50–12.10 Leedri küla külakeskus, kl
12.25–12.45 Karala bussiootepaviljon, kl 13.00–13.20
vana vallamaja ees, Pargi 2, Kihelkonna, kl 13.40–14.00
Mustjala kauplus, kl 14.10–14.30 Sauvere kaupluse parkla,
kl 14.40–15.00 Kärla vallamaja, kl 15.05–15.25 Sõmera
kaupluse parkla, kl 15.35–15.55 Kõrkküla Tõllu poe parkla.
II ring, 8. juunil 2019
Kell 9.00–9.20 Eikla pakendikonteinerite plats, kl 9.35–
9.55 Kiratsi kaupluse pakendikonteinerite plats, kl 10.10–
10.30 Kaali külakeskuse parkla, kl 10.40–11.00 Pihtla
teenuskeskus, kl 11.10–11.30 Sandla kultuurimaja, kl
11.50–12.10 Kailuka seltsimaja, kl 12.25–12.45 Muratsi
pakendikonteinerite plats, kl 12.55–13.15 Kudjape Mereranna tee 6 kortermaja prügikonteinerid, kl 13.25–13.45 Nasva
Ülejõe tänava parkla, kl 14.00–14.20 Suur–Randvere endise
kaupluse pakendikonteinerite plats, kl 14.25–14.45 Kellamäe
busside lõpp-peatus, kl 14.55–15.15Aste kauplus.
III ring, 15. juunil 2019
Kell 9.00–9.20 Võhma kauplus, kl 9.35–9.55 Metsküla
teerist, kl 10.05–10.25 Leisi aleviku parkla, kl 10.35–10.55
Karja endine katlamaja, kl 11.05–11.25 Pärsama kauplus, kl
11.40–12.00 Tagavere kauplus, kl 12.15–12.35 Kavandi
seltsimaja, kl 12.55–13.15 Orissaare kaupluse parkla, kl
13.30–13.50 Liiva vallamaja, kl 14.00–14.20 Hellamaa
töökoda.
IV ring, 15. juunil 2019
Kell 9.00–9.20 Valjala teenuskeskuse parkla, kl 9.35–9.55
Sakla külakeskus, kl 10.05–10.25 Kallemäe kauplus, kl
10.35–10.55 Tõnija seltsimaja, kl 11.05–11.25 Laimjala
kauplus, kl 11.40–12.00 Audla endine kauplus, kl 12.15–
12.35 Pöide endine kauplus, kl 12.55–13.15 Tornimäe
kauplus, kl 13.30–13.50 Kõrkvere endine kauplus.
Kogumisringi peatuskohtades saab üle anda vanu värve ja
lakke, määrdeaineid, ravimeid, elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid jms. Ohtlikud jäätmed tuleks pakendada lekkekindlalt,
väga sobiv on need üle anda originaalpakendis.

Looduskaitsekuu orhideeretk
Loode tammikus 1. juunil kell 10
Orhideesid tutvustab orhideekaitse klubi liige Sirje Azarov.
Info ja registreerimine anne.teigamagi@syg.edu.ee või
telefonil 5657 7881.
Osalemine on tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine.

Saareküla Tuhina, Ennu küla Reinu-Ranna, Suure-Rootsi küla Kadastiku ja Matsi
maaüksuste, Suure-Rootsi küla Liivaaugu,
Kailuka küla Kukerpilli, Vanamõisa küla
Saare, Saareküla Tammelaiu maaüksuse,
Saareküla Kadariku ja Saareküla Matu detailplaneeringute koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6 alusel, et
Saaremaa Vallavalitsus lõpetas 09.04.2019
otsusega nr 2-3/436 Saareküla Tuhina maaüksuse detailplaneeringu koostamise ning
Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 26.04.2019
otsusega nr 1-3/53 Ennu küla Reinu-Ranna, otsusega nr 1-3/54 Suure-Rootsi küla
Kadastiku ja Matsi maaüksuste, otsusega nr
1-3/55 Suure-Rootsi küla Liivaaugu, otsusega
nr 1-3/56 Kailuka küla Kukerpilli, otsusega
nr 1-3/57 Vanamõisa küla Saare, otsusega
nr 1-3/60 Saareküla Tammelaiu maaüksuse,
otsusega nr 1-3/61 Saareküla Kadariku ja
otsusega nr 1-3/62 Saareküla Matu detailplaneeringu koostamise.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne
30.06.2015 algatatud detailplaneeringute
menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu
kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna
käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringute menetlus jõudnud kehtestamiseni,
lõpetas Saaremaa vald detailplaneeringute
koostamise.
Otsustega saab tutvuda valla kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.
Karujärve küla Järve, Karu, Metsatee,
Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja
Koeraoja detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 2-3/609 kehtestati Karujärve
külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa,
Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse
määramine elamutele ja abihoonetele, kruntimine, teede ning liikluskorralduse planeerimine,
tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Vastavalt Klotoid OÜ poolt koostatud
detailplaneeringule jagatakse u 62 ha suurune
planeeringuala 18 krundiks ning üheks transpordimaa katastriüksuseks. Planeeritavate
kruntide suurused jäävad vahemikku 1–10 ha
ja neile on määratud ehitusõigus 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks ehitisealuse
pinnaga kuni 400 m2. Hoonete maksimaalne

kõrgus on kuni 7,5 meetrit ja katusekalle
37–45 kraadi. Transpordimaa katastriüksusele
ehitusõigust määratud ei ole.
Detailplaneering on kooskõlas Kihelkonna
valla üldplaneeringuga. Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringu materjalidega on
võimalik tutvuda valla kodulehel https://www.
saaremaavald.ee/detailplaneering.
Kuressaare linnas Ringi detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 26.04.2019 otsusega nr 1-3/59 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Ringi detailplaneering. Ringi
detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 31.05.2006 otsusega nr 81 eesmärgiga
planeerida tootmis- ja kaubandushoone, lahendada liikluskorraldus ja muuta katastriüksuse
sihtotstarve. Detailplaneeringu kehtestamise
hetkel asus Ringi kinnistu Sikassaare külas.
Peale detailplaneeringu kehtestamist ei ole
detailplaneeringut asutud ellu viima. Samuti
on kinnistu vahetanud korduvalt omanikku.
Kinnistu praegune omanik esitas 15.03.2019
Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Ringi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel https://
www.saaremaavald.ee/detailplaneering.
Kuressaare linnas Antsu detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 26.04.2019 otsusega nr 1-3/58 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Antsu detailplaneering, mis kehtestati
Kaarma Vallavolikogu 31.05.2006 otsusega nr
83 eesmärgiga planeerida lao- ja büroohoone,
lahendada liikluskorraldus ja muuta katastriüksuse sihtotstarve.
Detailplaneeringu kehtestamise hetkel
asus Antsu kinnistu Sikassaare külas. Pärast
detailplaneeringu kehtestamist ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima. Samuti on kinnistu vahetanud korduvalt omanikku. Kinnistu
praegune omanik esitas 15.03.2019 Saaremaa
Vallavalitsusele avalduse Antsu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Otsusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel https://www.
saaremaavald.ee/detailplaneering.
Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 1-3/111 algatati Kuusnõmme
külas Ranna detailplaneering, mille eesmärk on
analüüsida Vilsandi rahvuspargis asuvale Ranna
kinnistule ühe paadikuuri ja ühe võrgukuuri
kavandamise võimalikkust, käsitledes seejuures ka olemasolevate ebaseaduslike ehitiste

ümberkohandamist ja/või likvideerimist. Lisaks
on detailplaneeringu ülesandeks olemasolevate ajalooliste lautrikohtade avalikkusele
eksponeerimise tingimuste seadmine. Kuna
detailplaneeringu koostamise üheks eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndisse hoonete
püstitamine, tehakse ettepanek vähendada
ehituskeeluvööndit ja muuta Lümanda valla
üldplaneeringut.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek
toimub 31.05-14.06.2019 ja avalik arutelu
20.06.2019 kell 16 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses
saalis. Detailplaneeringu eskiisi materjalidega
on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel ruumis 308 ning valla kodulehel: https://
www.saaremaavald.ee/et/detailplaneeringud.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal
või e-postiga vald@saaremaavald.ee.
Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26
detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/72 algatati Nasva alevikus Sadama
tee 24, 24a ja 26 detailplaneering. Planeeringu
eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks, ehituskeeluvööndi
vähendamine, liikluskorralduse määramine,
tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega
ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Kuna detailplaneeringu koostamise üheks eesmärgiks on
ranna ehituskeeluvööndisse tootmishoonete
rajamine, tehakse ettepanek vähendada ranna
ja kalda ehituskeeluvööndit ning muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringut.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek
toimub 31.05-14.06.2019 ja avalik arutelu
19.06.2019 kell 16 Saaremaa vallamaja
(aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse
suures saalis. Detailplaneeringu eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal
Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10,
Kuressaare) III korrusel ruumis 308 ning valla
kodulehel: https://www.saaremaavald.ee/et/
detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul
on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu
eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga vald@
saaremaavald.ee.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
7. mai istungil otsustati:

• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruanded (2).
• Anda välja korraldus „Hajaasustuse programmi
2018 taotluse osaline ja tingimuslik rahuldamine
hindamiskomisjoni ettepaneku alusel“.
• Moodustada hajaasustuse programmi 2019
hindamiskomisjon.
• Eraldada MTÜ-le Visit Saaremaa tegevustoetust
53 330 eurot.
• Anda välja korraldus „Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamiseks ning muutmiseks
juhtgrupi ja teemagruppide moodustamine“.
• Anda luba 1/2 Mind OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks (Kuressaares 20.07.).
• Anda luba Ivo Linna 70. juubeli kontserdi „IFF70“
korraldamiseks (16.06.) ning Marko Matvere ja VLÜ
30. juubeli tuuri korraldamiseks (29.06.).
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõud:
„Saaremaa vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste
nimede muutmine“, „Vallavara otsustuskorras tasuta
võõrandamine“.
• Hüvitada erandkorras õpilase majutuskulud
(eraisik).
• Anda välja korraldus „Stipendiumide arvu, suuruse
ning avaliku konkursi tingimuste kehtestamine“.
• Seada hooldus (eraisik).
• Eraldada reservfondist 3045 eurot projekti „500
kodu korda“ täiendavaks lisatoetuseks.
• Anda välja korraldus „Kuressaare linna teenetemärgi omanikele toetuse maksmine“.
• Anda välja korraldus „Sundvalduse seadmise
menetluse mittealgatamine“ (Atla külas Upsi kinnistu).
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti AS-i kasuks.
Anda luba MTÜ-le Saaremaa Surfiklubi Kalda pst 1
asuvale maa-alale konteineri paigaldamiseks (inventari hoiustamiseks 1.06.–30.08.).
• Muuta liinilaev Abro graafikut.
• Väljastada sõidukikaart (FIE Arvi Hallik).
• Kinnitada riigihanke „Mustkatete ühekordne
pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019.

aastal“ tulemused ning tunnistada edukaks AS-i Tariston ja AS-i Eesti Teed pakkumused.
• Algatada peremehetu ehitise hõivamine (Väike-Võhma külas töökoda ja masinakuur).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Lõpetada Suure-Rootsi küla Tõru katastriüksuse
detailplaneeringu koostamine.
• Kinnitada riigihanke „Kuressaare gümnaasiumi
staadioni rekonstrueerimine“ tulemused osades 1 ja
2 ja lükata osas 4 kõik pakkumused tagasi.
• Korraldada riigihange „Orissaare tänavavalgustuse
rekonstrueerimine”.
• Kinnitada Salme põhikooli hoolekogu arvuline
suurus ja koosseis.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuste eelnõud:
„Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega
nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu
II etapp“ osaline kehtetuks tunnistamine Luige tn 10
(krunt positsiooniga 34) kinnistu osas“, „Üüdibe küla
Tuuliku-Sepa detailplaneeringu algatamata jätmine“,
„Orissaare Vallavolikogu 14.08.2007 otsusega nr
157 kehtestatud Vahe ja Mere detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine Vahemere ja Merevahe katastriüksuste (krundid positsioonidega 3 ja 4)
osas“, „Saaremaa vallavolikogu 21.06.2018 otsuse nr
1-3/56 „Riigivara taotlemine munitsipaalomandisse“
muutmine“ ning eelnõud Laiduse maaüksuse, Kõiguste küla Väike-Sirkli maaüksuse, Ruhve küla Pärdi,
Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksuste
ja Saaremetsa küla Mõisamäe maaüksuse detailplaneeringute koostamise lõpetamiste kohta.

9. mai istungil otsustati:

• Suunata vallavolikogu istungile otsuste eelnõud:
„Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava
2019–2030 kinnitamine“, „Nõusoleku andmine
rahalise kohustuse võtmiseks“ (4 projekti), „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse, Kuressaare
Linnateater, tegevuse lõpetamine“, „Saaremaa valla
ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“, „Maasi

Jäätmehoolduse Osaühingu ja Osaühing Saaremaa
Prügila ühendamine ja ühinemislepingu heakskiitmine“,
„Saareküla Luhinaranna maaüksuse detailplaneeringu
koostamise lõpetamine“, „Mägi-Kurdla küla Sääremäe
puhkekoha detailplaneeringu koostamise lõpetamine“.
• Suunata vallavolikogu istungile määruste eelnõud:
„Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve“, „Määruste
kehtetuks tunnistamine“.

14. mai istungil otsustati:

• Pikendada hajaasustuse programmi ühe toetuslepingu lõpptähtaega.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruanded (2).
• Moodustada Saare maakonna arengustrateegia
koostamiseks, elluviimiseks ja seireks juhtrühm ja
töörühm.
• Kinnitada tervist ja heaolu toetavate tegevuste
maakondliku toetusvooru tingimused ja moodustada
hindamiskomisjon.
• Jätta rahuldamata vaie (MTÜ Kuressaare Edukontor).
• Anda luba „XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuletee
tervituskontsert ja simman“ korraldamiseks (2.06.),
„Roheliste rattaretk „Kuidas elad, Muhumaa?““ korraldamiseks (17.05.) ja „Kuressaare tänavafestival
2019“ korraldamiseks (25.05.).
• Eraldada reservfondist 1500 eurot MTÜ-le
Saaremaa Võrkpall ja 1500 eurot MTÜ-le Saaremaa
Võrkpalli Liit.
• Eraldada Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Püha
Eelkäija Skiita Reomäel kirikule 4100 eurot, EELK
Saarte praostkonnale 21 000 eurot ja EAÕK Laimjala
Vassilius Suure Kogudusele 1850 eurot.
• Kiita heaks Pärsama lasteaia arengukava 2019–
2021 eelnõu ja suunata avalikustamisele.
• Anda välja korraldus „Saaremaa Vallavalitsuse
hallatavate kultuuriasutuste rahvakultuurikollektiivide
juhendajate töö tasustamine“.
• Kuulutada välja huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse taotlusvoor.
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud isikliku kasu-

tusõigusega Telia Eesti AS-i ja Elektrilevi OÜ kasuks.
• Anda välja korraldus „Saaremaa valla transpordi
arengukava 2020–2030 koostamise korraldamine“.
• Anda Kõljala külas asuv Kiige kinnistu otsustuskorras seitsmeks aastaks tasuta kasutusse MTÜ-le
Kultuuriselts Kevade.
• Anda Püha külas asuvast Kooli kinnistust u 1,4
ha haritavat maad viieks aastaks rendile OÜ-le
AV-Simmu.
• Korraldada kirjalik enampakkumine väikelaev
Salme võõrandamiseks.
• Korraldada riigihange „Saaremaa valla õpilasliinide
teenindamine 2019–2021“.
• Kinnitada riigihanke „Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel
2019. aastal (I)“ tulemused ja tunnistada edukaks
AS-i Eesti Teed pakkumus.
• Kinnitada raieloa vormid.
• Muuta vallavalitsuse 26.03.2019. a korraldusi
nr 2-3/387 ja nr 2-3/389 (kinnistute koormamine
isikliku kasutusõigusega).
• Muuta maakondliku liikluskomisjoni koosseisu.
• Anda välja korraldus „Tee avalikuks kasutamiseks
määramine ja teeregistrisse andmete esitamine“.
• Anda välja korraldus „Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste
kohustuste võtmine“.
• Anda välja korraldus Lümanda külas asuva elamu
ja lauda peremehetuteks tunnistamise kohta.
• Anda nõusolek Atla külas asuva Innarahu maaüksuse ja veel 74 maaüksuse riigi omandisse jätmise
kohta.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kõõru
küla Maie katastriüksusel.
• Kinnitada lihthanke „Teede omanikujärelevalve”
tulemused ja tunnistada edukaks Esprii OÜ pakkumus.

Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald/.
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Eile, 15. mail kell 16.30 avati Kuressaare kultuurikeskuses fotonäitus
„Läbi aja! Saarlased laulu- ja tantsupidudel“.
Tänavu möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning tänavu
85-aastaseks saav tantsupidu toimub 20. korda. Kultuuriministeeriumi poolt kuulutati 2019. aasta
laulu- ja tantsupeo liikumise teema-aastaks „Laulupidu 150. Eesti
laulu ja tantsu juubeliaasta“.
Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna eestvedamisel sai
teema-aasta tähistamiseks teoks
fotonäitus. Näitusel on eksponeeritud fotod 150-aastase läbilõikena
saarlaste osalemisest nii üleriigilistel kui ka maakondlikel laulu- ja
tantsupidudel.
Fotode valiku aluseks on EMOTSIOON ja Saaremaa Muuseumi
kogude valik, millele aitas kaasa
Heinrich Männa omaaegne põhjalik uurimistöö ja sellele lisaks
tänapäevasemad pildid, mis jõudsid koostajateni üleskutse põhjal.
Näituse eesmärgiks ei olnud täpne
kronoloogia vaid ajalootelg, mida
õnnestus rikastada olemasolevate
piltide valikuga. Seetõttu pole näitusel kajastatud kõik peod ja kõik
kollektiivid.
Varasemalt on korraldatud
emotsiooniküllane fotonäitus laste ja noorte laulupeost Tallinnas
2011. aastal, mis oli inspireerivaks

FOTO: Valmar Voolaid

Saarlased laulu- ja
tantsupidudel läbi aja

Näitusele seavad pilte üles kultuuri- ja spordiosakonna kultuurinõunik Heli Jalakas ja kultuuritööspetsialist Anneli Teppo-Toost.

tõukejõuks ka käesoleva näituse
koostamisel.
Näitus on planeeritud rändnäitusena maakonna erinevate
piirkondade kultuuriasutustes
ja teistes avalikes kohtades kogu
aasta vältel, rõhuasetusega paikkondliku identiteedi säilitamisele
ja rahvakultuurialasele tegevusele
piirkondades.

Näitusega on kaasas vihik, millest leiab laulupeoliste nimekirjad
aastatest 1894–1994, mis pärinevad
Heinrich Männa uurimistööst.
Saaremaal, Muhumaal ja Vilsandil
tegutsenud lauljate ja pillimängijate
nimekiri on koostatud kogutud
fotomaterjalide ja suulise informatsiooni põhjal.
Näituse külastajal on võimalus

vihikusse talletada oma laulu- või
tantsupeo lugu. Oma kogemus,
mis kõige rohkem meeles ja hinges
püsinud on!
Näitusevihikusse võib kirjutada
kommentaare ka eksponeeritava
fotonäituse kohta.
Saaremaa dirigentidest pop-up
koor valmistas näituse avamiseks
ette laulupeo repertuaarist Urve
Tinnuri ja Tauno Aintsi regivärsilise laulu „Üksi pole keegi“ Veiko
Lehto eestvedamisel. Urve Tinnur
on oma laulusõnade kohta öelnud:
„Meid on nii vähe, me peaksime
kokku hoidma ja üksteise jaoks
olemas olema, täna, homme ja
alati. Ma soovin, et nii laulukaare
all, lauluväljakul kui ka telerite ees
mõtleksid inimesed ennast ühte,
hingelt avaramaks ja südamelt
suuremaks.“
Saaremaa vallavalitsuse kultuurija spordiosakond liitub laulukirjutaja sooviga, et saarlased iga päev
oleksid hingelt avarad ja südamelt
suuremad!
Näitus e ko ost amis el olid
abiks Saaremaa vallavalitsus,
Eesti Kultuurkapitali Saaremaa
ekspertgrupp, Saaremaa Muuseum,
Maret Soorsk, Heinrich Männa, Karli Foto, Saarte Hääl, Tiiu
Villsaar, Anneli Teppo-Toost,
Heli Jalakas, Merle Rekaya, Krista
Lember, Anu Viljaste jt.
Kultuuri- ja spordiosakond

Kaasava eelarve ideed
lähevad järjest tummisemaks
Algus lk 1
Teisisõnu – ei piisa pelgalt heast
ideest, vaid endal peab olema ka
tahtmine või nägemus selle ettepaneku teostamiseks, organiseerides vajadusel asjaomased load,
kooskõlastused jmt.
Ka vallaarhitekt Mark Grimitliht
tõdeb, et ideed muudavad tegelikkust ja häid ideid saarlastel jagub.
„Iga aastaga muutuvad ideed üha
tummisemaks ja sisukamaks. Loeb
idee ise, loeb idee läbitöötamise
aste ja teostus. Kõik kolm punkti
on samavõrd olulised, et idee ei
läheks tõlkes kaduma. On hea
meel tõdeda, et saarlased oskavad
üha rohkem meie ühist avalikku
ruumi mõtestada ja sisustada. See
ei ole vaid sihtpunktide vaheline
liikumisala, vaid ka ajaveetmise,
olemise ja nautimise ruum,“ räägib Grimitliht.

Kogukonna panus
„Kaasav eelarve oma olemuselt
on üks sümpaatne vorm, kuidas
igal aastal saab midagi korda või
midagi head tehtud,“ võtab protsessi heasoovlikult kokku MHO
juhataja Mikk Tuisk. „Võtame
näiteks n-ö peremehetud varad
nagu korvpalliväljakud kortermajade vahel. Formaalselt kuuluvad
need palliväljakud sellele korteriühistule, kelle maal nad on, kuid
on selge, et ühistu ei ole nõus
oma inimeste rahaga neid korda
tegema, kuid palli mängida vmt
soovib seal terve kvartal. Sama on
mänguväljakutega kortermajade
hoovides või külaplatsidega. Kui
on hakkajaid inimesi, kes on nõus
oma aega ja energiat panustama

avaliku ruumi hüvanguks, siis on
valla kohus neid igatpidi toetada.
Kaasav eelarve on hea näide, kuidas seda teha saab.“

Rahva hääl loeb
Millised 2019. a kaasava eelarve
ideedest teoks saavad, on vallakodanike otsustada. Hääletusel saab
osaleda iga vähemalt 16-aastane
isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald.
Hääletada saab elektrooniliselt
kohalike omavalitsuste infosüsteemis Volis, kasutades ID-kaarti või
mobiil-ID. Samuti saab hääletada
Saaremaa vallavalitsuse infolauas
(Lossi 1, Kuressaare) ning valla
teenuskeskustes isikut tõendava
dokumendi alusel. Igal hääleõiguslikul isikul on võimalus anda oma
hääl 1–3 meelepärase ettepaneku
poolt.
Kuivõrd edukaks ükski idee
praktikas osutub, selle eest saavad
aga hea seista juba ideede esitajad
ise, tutvustades oma ettepanekuid
kogukonnas ning huvirühmades.
On omaette väljakutse, kuidas
oma hääl kuuldavaks teha, häid
ideid lennukalt esitleda ja kõiki
teisi ideede headuses veenda.
Hääletuse tulemusel tekib
98 000 euro sisse mahtuvate ettepanekute paremusjärjestus, mille
kinnitab Saaremaa vallavalitsus.
Seega vähem kui kahe nädala pärast on esimesed Saaremaa valla
kaasava eelarve raames teostamisele kuuluvad ettepanekud teada.
Renate Pihl,
arenduse ja kommunikatsiooni
peaspetsialist

Hääletusel osalevad ideed:
Avalik WC ja dušš Orissaare sadamas Illiku laiul (25 000) – MTÜ Piidivabrik;
Bellingshauseni mälestusmärgi püstitamine (25 000) – MTÜ Saaremaa
Merekultuuri Selts;
Eesti vanima kivikiriku välivalgustuse väljaehitus (24 384) – EELK Valjala
Martini Kogudus;
Euroopa Süda (Saaremaa – Geographic midpoint of Europe) (17 000) –
Kaarma külad MTÜ;
Heaolupark Tornimäele (6500) – kogukonna aktiivgrupp, koostööpartnerid
MTÜ Pöide Valla Arengukoda, MTÜ Pöide Valla Avatud Noortekeskus;
Ida-Saaremaa turismiinfopunkt i-punkt Tornimäel (3255) – OÜ Karmelia;
Karala paadisaun ja välikäimla (8200) – MTÜ Karala KAS;
Koerte jooksuväljak (25 000) – 4 Käppa Kaubandus OÜ;
Koerte treeningväljaku juurdepääsutee ja parkimisala korrastamine
(3780) – MTÜ Koerteklubi Aktiiv;
Korvpalliväljakute korrastamise 2. etapp ( 25 000) – MTÜ Saaremaa
Korvpall;
Kudjape mänguväljaku valgustus ja jõulinnak (18 168) – MTÜ Kudjape
Arenguselts;
Kvaliteetsemad sportimisvõimalused Salmele (21 003) – MTÜ Salme
Noorteklubi L.A.D.U.;
Kõljala külaplatsi korrastamine (13 408) – Kultuuriselts Kevade;
Laimjala jalgpalliväljaku katte uuendamine ja välitualeti ehitus jalgpalliväljakute juurde (8340) – MTÜ Laimjala Arenguselts;
Maastikuvõimekusega tulekustutusauto soetamine (24 000) – MTÜ
Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed;
Metsküla seltsimaja saali siseviimistlemine (25 000) – MTÜ Metsküla
Küla Selts;
Muinas-taluhoone Salme rannaparki (25 000) – OÜ Fenrir;
Muratsi sadama mänguväljak (25 000) – kogukond, koostööpartner MTÜ
Muratsi Kalur MTÜ;
Orissaare rand (23 000) – kogukond, koostööpartner MTÜ Piidivabrik;
Saare hobisõidukite kultuuri arendamine (3800) – Saare hobisõidukite
grupp;
Salme muinaslaevade leiukoha tutvustusstendi uuendamine (2300) –
OÜ Fenrir;
Valgus terviserajale (25 000) – MTÜ Pöide Spordiselts;
Välilava Tagavere seltsimaja aeda (8512) – MTÜ Tagavere Optimistid;
Välitreeningpunkti rajamine Lümanda keskusesse (11 832) – MTÜ Lümanda Spordiselts.
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KÜSIMUS
Mida uut on sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korras?

Eelmise sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra alusel
osutati sotsiaalteenuseid ja
anti -toetusi vallas alates
1. jaanuarist 2018.
Uued lisandunud teenused
on väljaspool kodu (hooldeLiina Kohu
kodus) osutatav intervallsotsiaalnõunik
hooldusteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna
ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ei suuda
kodustes tingimustes ajutiselt toime tulla ning
vajab ööpäevaringset lühiajalist tuge. Samuti
lisandus väljaspool kodu osutatav päevahoiuteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna
ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes
terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt vajab ajutist päevast tuge.
Lisandunud on ka asendushooldus- ja järelhooldusteenus, mida varem reguleeris eraldi
seisev dokument.
Üheks muudatuseks on, et sotsiaaltransporditeenust on õigus saada isikul, kellel füüsilisest
või psüühilisest erivajadusest tulenevalt on
takistusi isikliku või ühissõiduki kasutamisel.
Varem oli see seotud isikule määratud puudega.
Isikuhooldus on pikaajaline ja toetava iseloomuga teenus, et hooldust vajav inimene saaks
jätkata elamist oma kodus.
Hoolduse seadmisel hinnatakse hooldusvajadust ja määratakse hooldaja ülesanded puude
raskusastme lõpptähtajani või ajutise hooldusvajaduse lõpuni. Muutus on see, et keskmise
puudega ja traumajärgselt saab inimesele
määrata hooldaja, kellele on tagatud sotsiaalsed
garantiid. Hooldajatoetust makstakse hooldajale, kes hooldab raske või sügava puudega isikut.
Lisandus uus toetus, milleks on raske ja
sügava puudega laste erivajadusest tingitud
toetus. Seda on võimalik taotleda ainult raske
või sügava puude puhul.
Maksmise aluseks on lapse juhtumiplaanis
fikseeritud lapse abivajadus kulude tegemiseks.
Kuludeks loetakse abivahendite soetamist, kodu
kohandamist, ravimite kulu, eritoidule ja -riietele tehtavat kulu. Samuti rehabilitatsiooni- ja
tugiteenusele ning teraapiatele tehtavat kulu.
Kui lapse erivajaduse leevendamiseks tehtav
kulu jääb lapse puudetoetuse piiresse, siis täiendavat toetust ei maksta.
Toetust saab taotleda ka raske või sügava
puudega lapse vanem füsioteraapia või nõustamisteenuse saamiseks, kui teenuse vajadus on
tingitud suurest hoolduskoormusest.
Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrijärgse Saaremaa valla elaniku surma korral
matuse korraldajale. Muutusena tuli sisse, et
erandkorras saab toetust taotleja, kellel ei teki
õigust saada toetust ühegi kohaliku omavalitsuse korra järgi. Näiteks: lahkunu oli rahvastikuregistri järgi Pärnu linna elanik, taotleja Saaremaa
valla sissekirjutusega. Siin ei teki taotlejal õigust
kummastki omavalitsusest toetust saada. Seda
käsitletakse erandkorra järgi ja taotleja saab
pöörduda toetuse saamiseks ühte neist kahest
kohalikust omavalitsusest.
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse muutusena lisandus võimalus arvestada kuludena
elatist ja eluasemelaenu. Elatise all mõeldakse
nii elatise maksmist lastele kui ka ema/isa hooldekodukoha eest. Eluasemelaenu arvestatakse
kuluna, kui laen on võetud eluasemele, kus
hetkel elatakse. Toetust saab isik, kelle eelneva
kolme kuu keskmine netosissetulek pärast kolme kuu eluasemekulude, ülalpidamiskohustuse
täitmiseks makstud elatise ja eluasemelaenu
kulude maha arvestamist on väiksem kui riiklik
kehtestatud kahekordne toimetulekupiir pereliikme kohta.
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ei
reguleeri enam esmakordselt kooli mineva lapse
toetust. Toetust makstakse haridus- ja noorsootööosakonna poolt ranitsatoetuse maksmise
tingimuste ja korra alusel.
Rohkema info saamiseks palume pöörduda
sotsiaalosakonda sotsiaaltööspetsialisti poole.
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ARVAMUS
Mõtle enne,
kui puud raiud
Raieloa andmise kord Saaremaa vallas kehtib 13.
maist 2019, vallavolikogu 26.04.2019 määrus nr
1-2/8 on kättesaadav Riigi
Teatajas.
Kor r a ke ht e s t am i s t
Katrin Reinhold
nõuab looduskaitseseadus
haljastuse peaspetsialist
(LKS), mille § 45 sätestab,
et tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja
viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa
alusel. Loa andmise tingimused ja korra kehtestab
kohalik omavalitsus.
LKS § 43 määratleb kohaliku omavalitsuse
tasandil looduskaitse eesmärgi, milleks on
piirkonna looduse eripära, kultuuri, asustust ja
maakasutust esindavate väärtuslike maastike või
nende üksikelementide kaitse kasutamise tingimuste määramine kohaliku omavalitsuse poolt.
Kõrghaljastuse alla kuuluvad maastikku ilmestavad puudegrupid, üksikpuud, pargid, kalmistud,
hiiepuud, hiied ja muud kavakindlalt puittaimedega haljastatud alad ning metsaosad maatükil,
kus projekteerimistingimused või detailplaneering näevad ette metsa majandamisest erinevat
maakasutust.
Korra kehtestamise eesmärk ei ole niivõrd raie
keelamine, vaid ennekõike soov tekitada dialoog
spetsialistide ja maaomanike vahel. Seda selleks,
et ära hoida vajalike teadmiste puudumisest ja
vääratest põhimõtetest lähtuvad otsused, soov
anda õiget nõu, mis hoiab ära vead, mida on
hiljem võimatu parandada.

Kui raiume puu oma õuelt, siis ei ole
see ainult meie õue puu, vaid naabrid ja
möödakäijad on samuti harjunud seda
puud märkama ning see on osake nende
kodust või koduteest.
Raiesoovi põhjendatakse tavaliselt sellega, et
puu on suur ja ohtlik, ajab palju lehti ja prahti,
varjab valgust, lõhub hoonet ja kergitab katendit.
Aga vaadakem puule enne raiumise otsustamist
otsa ja mõelgem, kas näete oma eluea jooksul ühtegi puud selliseks kasvamas, mida raiuda soovite!
Raieluba saab anda ikkagi siis, kui puu on ka spetsialisti hinnangul ohtlik, kui ta on määravate kahjustuste ja haigustunnustega, kui tal pole piisavalt
kasvuruumi või lõhub hoonete konstruktsioone.
Kui raiume puu oma õuelt, siis ei ole see ainult
meie õue puu, vaid naabrid ja möödakäijad on
samuti harjunud seda puud märkama ning see on
osake nende kodust või koduteest. Kui seda puud
enam ei ole, on kadunud kaunis ja harjumuspärane
vaade ka paljude teiste jaoks. Kui sandistame vandaalsel moel oma õuepuu, siis on ka teistel kurb
vaadata seda õnnetut santi.
Raieloa andmise korda kohaldatakse Saaremaa
valla alevike kompaktse hoonestusega aladel,
kalmistutel, muinsuskaitsealustes parkides ja kirikuaedades ning Kuressaare linnas. Täpsemalt on
regulatsiooniga hõlmatud alad näidatud Saaremaa
valla kodulehel raiekorra alade kaardil.
Kuressaare linnas tuleb taotleda luba ka puu
hoolduslõikuseks. Siin lisandub eelmise regulatsiooniga võrreldes kohustus taotleda luba dekoratiivse väärtusliku põõsa raieks. Põõsaid kiputakse
pahatihti likvideerima „võsa“ nime all juba enne
spetsialisti hinnangu küsimist. Nii kaovad vanalinna muinsuskaitsealalt ja ka mujalt paikkonda
iseloomustavad liigid. Põõsaste roll on puude kõrval sama oluline nii ökoloogilisest aspektist kui ka
miljöölise haljastusprintsiibi osana.
Ka väljaspool tiheala ei maksa unustada, et ilusad
laiavõralised puud on märgid maastikus, ilmestades
koduõuesid ja aidates tehisobjekte loodusesse sulandada, avades ja sulgedes vaateid ning pakkudes
elupaika väga paljudele teistele liigirühmadele.
Puude väärtus kasvab ajaga ning vanade väärikate
puude raiele peaks eelnema põhjalik seisundihinnang.
Raietaotluse saab esitada veebilehe kaudu http:
https://www.saaremaavald.ee/haljastus või haljastuse
peaspetsialist katrin.reinhold@saaremaavald.ee.
Endiste valdade territooriumil võib pöörduda
raiesooviga ka teenuskeskuse juhi poole.

16. mai 2019

AS GoBus toob Saaremaale
uued mugavad bussid
10. mail allkirjastas Saaremaa vald Saare maakonna avaliku bussiliiniveo hanke võitja AS GoBusiga
lepingu, mille alusel sõidutab Saare maakonnas
reisijaid järgmised kümme aastat AS GoBus.

Karl Tiitson
transpordinõunik

Lepingu järgi on vedude alguskuupäev maakonnaliinidel 1. veebruar
2020 ja linnaliinidel 1. september
2021. Senimaani sõidavad endised
vedajad.

Suuremad muudatused, mis
2020. aasta 1. veebruarist tulevad,
on uued bussid ja Lääne-Saaremaal ka uus vedaja. Kui räägime
uutest bussidest, siis kindlasti
suureneb busside mugavusaste.
Lisaks sõidab 75% bussipargist
maagaasil, mis tähendab vähem
saastamist ja seda, et Saaremaale ehitatakse CNG-tankla, mis
laiendab saarlaste võimalusi loodussõbralike sõidukite soetamisel.
Liinivõrku hakkavad teenindama

ka kaks invavõimekusega bussi,
millesse on võimalik mugavalt
siseneda nii ratastooli kui ka
lapsevankriga. Selleks, et antud
busse endale vajalikku liini sõitma
tellida, tuleb vedajat 24 tundi ette
teavitada.
Maakonna liinivõrku teenindama hakkavates uutes bussides on
võrreldes praegustega:
konditsioneer kuumadeks suvepäevadeks (maksimaalne sisetemperatuur bussis tohib olla +25
kraadi), eelsoojendus talvisteks
aegadeks (liinile minnes ei tohi
bussi sisetemperatuur jääda alla
15 kraadi), wifi ja USB-pesad,
õhkvedrustus vähemalt tagasillal, alkolukud, turvavöö kõigis
bussides.

Antud avaliku teenindamise
lepinguga on hõlmatud ka linnaliinid, kuid seal tulevad uued bussid
ja vedajad liinile 01.09.2021. Kuna
antud bussid on juba praegu invavõimekusega, siis seal on suurimad muudatused lisaks eespool
loetletule seotud sellega, et sõitma
hakkavad madalapõhjalised bussid, mis lihtsustavad kõigi jaoks
sisenemist.
Uue hankega paranevad ka
bussijuhtide palgad, sest Saaremaa
vald korraldas hanke, kus üle
1200-eurost brutopalka pakkuvad vedajad said lisapunkte ja AS
GoBussi liinile tulekuga kerkib
bussijuhtide palk 1200 eurost
kuus üle, mis on nii vastutusrikkal
töökohal tervitatav.

Kortermajade küttesüsteemide
seadustamise infopäev
Vallavalitsus kutsub 4. juunil kell
18 infopäevale „Küttesüsteemide
kasutusele võtmine (seadustamine) kortermajades“, mis toimub
Kuressaares Tallinna tn 10 saalis.
Infopäevale on oodatud Saaremaa korteriühistute juhatuse
liikmed, kortermajade elanikud
ja kõik teised huvilised.
Saaremaal on väga palju kortermaju, mille küttesüsteemiks
on märgitud kaugküte (katlamaja), kuid tegelikkuses köe-

takse korterid soojaks isepaigaldatud kamina, pliidi, ahju
vm süsteemiga, millel ei ole
kooskõlastust päästeameti ega
vallavalitsusega. Sellised süsteemid võivad olla aga väga ohtlikud ja tuua kurvad tagajärjed.
Infopäeva eesmärk ei ole kedagi
kontrollida (sanktsioone kartma
ei pea), vaid tõsta kortermajade
elanike teadlikkust isepaigaldatud küttesüsteemide ohtlikkusest. Samuti antakse juhiseid, kas

ja kuidas selliseid küttesüsteeme
seadustada.
Teemad:
• seadustamata küttekollete
ohtlikkus, päästeameti kontroll
(päästeameti esindaja);
• juhised, mida teha selleks, et
küttesüsteem seadustada (valla
ehitusspetsialist Üllar Jõgi);
• tuleohutust tõendav audit,
alternatiivsed küttelahendused
(Tulipunane OÜ tuleohutuseks-

pert Ardon Kaerma (tase 6)).
Infopäevale registreerumine
www.saaremaavald.ee/jarelevalve
või anna enda tulekust teada
e-postile martina.kommel@saaremaavald.ee, tel 5309 3511.
Lisainfo: ehitusspetsialist
Üllar Jõgi, tel 5621 6246, ull a r. j o g i @ s a a r e m a a v a l d . e e ;
järelevalve peaspetsialist Martina
Kommel, tel 5309 3511, martina.
kommel@saaremaavald.ee.

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude
hüvitamise taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuni
Transpordikulude hüvitamise
taotluste esitamise tähtaeg on 5.
juuni (märtsist maini tehtud kulutuste eest). Toetus on mõeldud
Saaremaa valla 7-19-aastaste laste
ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.
Perekondadele makstakse 0,05
€/km kohta ning kuni 30 eurot

kuus, kui huvialaga tegelemise
koht on elukohast kaugemal kui
5 km. Hüvitamisele kuuluvad
isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud.
Taotluse täitmisel palume pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut
(algus- ja sihtpunkt), kordade arv
ja kilometraaž kokku on korrekt-

selt täidetud. Taotluse juurde tuleb
kindlasti lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult
eraldi lehele või lehtedele) ja
märkida juurde ka esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada
ühistaotluse vorm. Allkirjastatud

Avatud on kortermajade hoovialade
heakorrastamise toetusvoor
Vallavalitsus kutsub osalema Saaremaa vallas asuvate kortermajade hoovialade heakorrastamise
toetusvoorus. Toetatakse hoovialade projekteerimist ja heakorrastamist ning üldkasutuses
olevate rajatiste ja haljastuse seisukorra parandamist. Korrastada
võib kõnni- ja sõiduteid, parklaid,
laste mängualasid, pesukuivatusvõi muid platse, hoovivalgustust,
Saaremaa vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel
Lappaja paati Salme SMA-314
alghinnaga 6000 eurot.
Paat on toodetud 1989. aastal,
kere on puidust – 9 meetrit pikk,
kandevõime 3500 kg, 12 inimest
lubatud pardale, mootor Volvo
Penta diisel.
Lisad: raamiga presentkate
reisijate tekile, kaardiplotter GPS,
VHF raadiojaam, kompass, pilsipump, navigatsioonituled.
Tehniline seisukord on hea.
Talvel hoitud kuivas angaaris,
laudis regulaarselt õlitatud ja

jäätmekäitlus- või muid rajatisi
ning haljastust.
Toetust saavad taotleda isikud,
kelle omandis või valduses oleva
kortermaja kinnistu hoovialal
rajatised asuvad, või neid isikuid
esindama volitatud korterelamu
valitsejad ja haldajad. Töö tegemist toetatakse kuni 50% ulatuses
töö maksumusest. 2019. aasta
vallaeelarves on kortermajade
veealune osa mürkvärviga kaetud. Viimane mootori hooldus
on tehtud sügisel 2018 Nasva
Paadiehitus OÜs. Paadiga saab
tutvuda Nasval.
Pakkumised märgusõnaga
„Väikelaev Salme müük“ esitada Saaremaa vallavalitsusele
Marientali tee 27, Kuressaare
linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93820 kinnises ümbrikus
või saata e-posti teel aadressile
vald@saaremaavald.ee hiljemalt
29.05.2019 kell 13.00.
Lisainfo Martin Kulderknup,
tel 452 5111.

hoovialade heakorrastamise toetamiseks 25 000 eurot.
Toetuse taotlemiseks tuleb
esitada Saaremaa vallavalitsusele
vormikohane allkirjastatud blankett hiljemalt 14. juuniks 2019.
Täpsemat infot saab valla kodulehelt või meili teel piret.
miller@saaremaavald.ee, tel 452
5042.

taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada vallavalituse
haridus- ja noorsootöö osakonda.
Täpsem info ja blanketid valla
kodulehel www.saaremaavald.ee/
huviharidus.
Lindia Lallo,
noorsootöö ja huvihariduse
peaspetsialist

Roosa lindi
rattamatk
26. mail start kell 11
Kuressaare kõlakoja
eest Pargi 4.
Finiš Nasva klubi
juures Sõrve mnt 53.
Matkaga juhitakse
tähelepanu, et varakult
avastatud rinnavähk on ravitav ning naisi kutsutakse üles
oma tervisest hoolima!
Terve Saaremaaga
vähi vastu!
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Kahe saare koolinoorte teatejooks
9. mail toimus Kuressaares ja
Muhus heategevuslik teatejooks
koolinoortele. Päev oli päikeseline
ja kogu lossipargi Kuursaali esine
väljak oli täis kollaste särkidega
rõõmsatujulisi lapsi.
Saaremaa vallavanema Madis Kallase avakõne järel tuli
soojendusvõimlemine, kus valla
spordinõunik Aivi Auga suutis

oma energiaga kogu väljakul
oleva rahva liikuma panna. Enne
teatejooksu toimus soojendusring,
mida juhtisid meistriliiga kaptenid
Siim Põlluäär, Mario Pruul ja Cristin Lepp (fotol esiplaanil).
Tore oli vaadata, kuidas stardipaigas koolid omavahel tutvusid ja
sõbralikult üksteisele kätt andsid.
Muhu teatejooks sai alguse Liiva

kiriku kõrvalt haljasalalt ja kulges
mööda kergliiklusteed. Teatejooksu avas ja presidendi tervitussõnad
luges ette Muhu põhikooli direktor
Andres Anton. Kokku jooksis 83
last Muhu, Orissaare ja Tornimäe
koolist. Soojendusjooksule viis
lapsed Muhu vallavanem Raido
Liitmäe.
Kokku osales heategevuslikul

teatejooksul Kuressaares ja Muhus
579 õpilast 12 koolist.
Tänavu 13. korda toimuv teatejooks kogub annetusi Haapsalu
neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juurde ainulaadse mänguja treeningpargi rajamiseks.
Kaie Järvelaid,
Saaremaa Spordiliidu
peasekretär

Ürituse korraldamise soovist teata varakult
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 koosolemist, mis ei
ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.
Avaliku ürituse korraldamiseks
Saaremaa vallas tuleb korraldajal
esitada vallavalitsusele avaliku ürituse loa taotlus vähemalt 30 päeva
enne ürituse läbiviimise päeva.
Vallavalitsus otsustab korraldusega loa andmise või andmata
jätmise 15 tööpäeva jooksul.
Ürituse korraldajal tuleb esitada
avaliku ürituse loa taotlus digitaal-

selt allkirjastatuna koos kõigi nõutud lisadokumentidega valla veebilehel http://www.saaremaavald.
ee/avaliku-urituse-korraldamine.
Kui ürituse läbiviimisega on
seotud liikluse ümberkorraldamine ja/või ühissõidukite ümbersuunamine, peab korraldaja lisama
taotlusele eelnevalt kooskõlastatud
liikluskorralduse muudatuste
skeemi.
Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan.
Välireklaami eksponeerimisel
tuleb korraldajal esitada valitsusele kooskõlastamiseks reklaami
eskiislahendus ja reklaamikandja
paigaldamise taotlus-deklaratsioon.

Avaliku ürituse korraldajal tuleb
lähtuvalt ürituse sisust olla kursis
seadusandlusega – korrakaitseseadus sätestab öörahu tingimused,
lõhkematerjaliseadus ilutulestiku
tegemise korra ning spordiürituse
korraldamise ja pidamise nõuded
sätestab spordiseadus.
Kuna tulemas on jaanitulede
aeg, siis avaliku ürituse korraldajal
tuleb lõkke asukoht ja tule leviku
piiramiseks vajalike kustutusvahendite kogus eelnevalt päästeametiga kooskõlastada.
Ohutusnõuded lõkke tegemiseks on leitavad määrusest „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“,
kursis tuleks olla ka tuleohutuse
seadusega.

Avaliku ürituse tuleohutusnõuete rikkumine on karistatav rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
Sama teo eest, kui selle on toime
pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
Jaanitulede korraldajad peaksid
avaliku ürituse loa taotluse esitamisega tegelema juba maikuus.
Küsimuste korral ja täpsustava
info saamiseks palume pöörduda:
Anneli Teppo-Toost, telefon 452
5072, 5856 9824 või anneli.teppotoost@saaremaavald.ee. Samuti on
kogu info ja vajalikud kontaktid
saadaval valla kodulehel www.
saaremaavald.ee.
Meeleolukaid suvesündmusi!
Anneli Teppo-Toost,
kultuuritööspetsialist

Huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse taotlemine
Vallavalitsus on välja kuulutanud
konkursi huvihariduse ja -tegevuse riikliku lisatoetuse jagamiseks,
kuhu on oodatud 7-19-aastastele
lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste
innovaatilised projektid Saaremaa
valla piirkondades.
Prioriteediks on tegevused, mis
loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad
põhikooliealisi õpilasi; toetavad

erivajadustega laste ja noorte osalemist; seovad mitteformaalõpet
ja formaalharidust. Toetatakse ka
vahendite soetamist.
Toetust saavad taotleda haridusja noorsootöövaldkonna tegevusi
pakkuvad juriidilised isikud,
mittetulunduslikud ühendused,
füüsilisest isikust ettevõtjad ja
Saaremaa vallavalitsuse hallatavad
asutused tingimusel, et tegevus on
suunatud Saaremaa valla lastele ja

noortele.
Toetust ei saa kasutada projektja püsilaagrite korraldamiseks,
valla allasutuste oma eelarvekulude asendamiseks, kinnisvara
ja sõidukite omandamiseks ja
kasutamiseks, hoonete-rajatiste
ehitamiseks, kinnistute, hoonete,
ruumide majandamiskuludeks.
Toetuse taotlemiseks esitatakse
Saaremaa vallavalitsusele elektroonses keskkonnas toetus.saare-

maavald.ee vormikohane taotlus.
Tähtaeg 29. mai kl 16.00.
Lisainfo valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/huviharidus.
Kontakt: noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia
Lallo, tel 452 5069, e-post: lindia.
lallo@saaremaavald.ee; registrispetsialist Helen Vainula, tel
452 5064, e-post: helen.vainula@
saaremaavald.ee.

LUGEJA
KÜSIB

?

8. mail oli Kuressaare linna sünnipäev. Kas aga Kuressaare on ikka
enam linn või on haldusreformiga
Kuressaarelt linnaõigused ära võetud?
1. Saaremaa kõik külad, alevid,
alevikud ja Kuressaare linn
olid, on ja jäävad. Nii oli see
kõigi võimude ja kõigi halduskorralduste ajal ning nii on
see ka nüüd. Parim viis selles
veenduda on sõita linna piirile
– seal on kõik sildid ja viidad
Madis Kallas
Kuressaare linnapea endiselt omal kohal.
2. Kuress aare linn on
Saaremaa valla456-aastane ja ükski riigivõim
vanem
(Taani, Rootsi, Saksa, Vene või
Eesti) ei ole Kuressaare linna järjepidevust kuidagi ohtu seadnud. Muutunud on nimed, muutunud on linna juhtivate inimeste ametid, aga
linn on alati olnud linn. Nii on see ka aastal 2019.
3. Eestis on üle 40 linna ja nende hulgas on väga
auväärsel kohal väga kindlalt ka Kuressaare linn.
4. Kuressaare linnas asub ka edaspidi valitsus,
volikogu ja kogu linna juhtimine käib ka edaspidi
Kuressaare linnast.
5. Linnapea nimetus jääb ka edaspidi. Nii on
see fikseeritud kõigi valdade ühinemislepingus.
Nii näeb seda volikogu soovil ette ka Eesti Vabariigi seadusandlus. Kuressaare linna puhul on
see seaduses antud võimalus ka põhimäärusesse
kirjutatud – Kuressaarel on linnapea ka aastal
2019 ja pärast seda.
6. Linnale jääb ka edaspidi tema vapp, lipp
ja kõik teised tunnused siltidest kuni linnalise
elukeskkonnani.
7. Linna ajaloolisi sündmusi tähistatakse ka
edaspidi, sh linna sünnipäeva. Kuressaare linnas
antakse ka edaspidi välja Kuressaare linna teenetemärki. Nii oli see ka 8. mail 2019.
8. Kuressaare on Eesti turvalisem linn, Kuressaare on kuurortlinn, Kuressaare on tervise linn,
Kuressaare on lastesõbralik linn, Kuressaare on
parima elukeskkonnaga linn jne, jne. Kuressaare
linn on samas aga ka linn, mis ei soovi seista paigal, sest alati saab paremini – kõigi meie elanike
ja kõigi meie külaliste jaoks. Üheskoos kogu
Saaremaaga saame olla veel edukamad.
9. Saaremaa keskus on Kuressaare linn ja
Saaremaa süda on Kuressaare linn. Tugev linn
on kogu Saaremaa edu alus ja sellest lähtub ka
tänane juhtkond.
10. Isegi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
suurim toetus Saaremaale tuleb projektile „Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine“. Arendatakse just linnakeskust.
11. Oluline on märkida ka seda, et kõigis olulistes riiklikes süsteemides on Kuressaare linn
jätkuvalt linn. Toon mõned näited, et saaksite ka
ise veenduda: maa-amet, valimiskaardid, Eesti.
ee, sihtnumbrid, e-maksuamet, ehitisregister jne.
Kõikjal on kasutusel jätkuvalt Kuressaare linn.
12. Asustusüksusena on Kuressaare linn (nii
nagu meil on 9 alevikku ja 427 küla). Haldusreformiga ei kadunud ära ühtegi küla, alevikku ja
kuhugi ei kadunud ka Kuressaare linn. Haldusüksusena on jah tegu mõnevõrra teine, aga see
on hoopis erinev teema. Selle puhul oleks minu
küsimus järgmine, et mitu halduskorraldust on
olnud Kuressaarel 456 aasta jooksul? Lootusetu
vastata. Aga asustusüksus on alati olnud üks ja
kindel – LINN. Nimed on muutunud – Arensburg, Kingissepa, Kuressaare, aga linn on olnud
alati. Olgu aasta 1619, 1719, 1819, 1919 või 2019.
Kuressaare linn oli, on ja jääb! Nii lihtne see
ongi.

Saare Kõmin 2019
Päästeameti demineerijad on 20.–24. mail
Saaremaal, et otsida ja kahjutuks teha võimalikult palju lõhkekehi. Kutsume kõiki saarlasi
aktiivselt võimalikest lõhkekehadest hädaabinumbril 112 teatama!
Demineerimistööde ja lõhkekehade kohta
saab lisainfot 18. mail Kuressaare lossihoovis
toimuval muuseumiööl päästeameti telgist.
Lisaks räägitakse tuleohutusest ja hädaolukorraks valmisolekust.
Päästeamet
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SAAREMAA KANDID

Kavandi selts annab oma maja, kunagist koolimaja, hea meelega ka teistele valla elanikele ürituste ja sündmuste pidamiseks kasutada.

Kavandi kandi seltsi
ühendab vana koolimaja
Kavandi kandi selts loodi juba 2003. aastal ja
tema koduks sai Kavandi
koolimaja.

Krista Riik
Kavandi kandi seltsi esimees

Seltsi kuulub üheksa küla – Väike-Pahila, Suur-Pahila, Väike-Võhma, Järveküla, Kavandi,
Randküla, Kirderanna, Hindu,
Raugu.
Seltsi üle 100-aastases majas on
olnud mitmeid asutusi peale kooli
– vallamaja, kauplus, postkontor,
kolhoosi kontor ja isegi vangimaja. Kutsume hoonet küll seltsimajaks, kuid igapäevastes juttudes

nimetame teda ikka koolimajaks.
Kavandi seltsi loomise ajaks
oli maja korras hoidnud seltsing
Vallimemm, kes oli omale väikese
toa korda teinud ja möbleerinud
(memmede tuba on olemas ka
praegu). See oli koht, kus seltsing
sai koos käia oma tähtpäevi tähistamas ja korraldati ka mitmeid
muid sündmusi.

Maja vajab uut värvi
Seltsi loomisega mindi ühiselt
edasi maja parendamisega. Seltsi
esimees Riina Aljas oli väga aktiivne projektide kirjutamisel ja nii
sai maja ilusaks nii väljast kui ka
seest. Projektide omaosaluse andis
alati Orissaare vald. Mina püüdsin
Riina tööd jätkata ja nüüdseks on
majas veel väga vähe korrastada.
Muidugi, kui maja enam-vähem
korda saab, tuleb hakata jällegi
midagi korrastama.
Näiteks koos Iirimaa vabataht-

likega värviti meie maja ilusaks
kollaseks, kuid nüüdseks on vaja
hoone uuesti üle värvida. Soovime,
et seda saaks sel suve teha talgute
korras. Kes nüüd juhtub seda lugu
lugema, siis anna endast teada, kui
soovid osaleda maja värvimises.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tegime seltsimajale uue aia,
mille triibutasime Jaani kihelkonna värvidega. Siin suur tänu
abilistele Ivar Russile, perekond
Rummile ja ka seltsimaja sõpradele Orissaarest.

Uksed on avatud kõigile
Suuremaks sündmuseks on seltsimajas üheksa küla kokkutuleku
korraldamine, mis toimub iga viie
aasta tagant. Kokkutulek on alati
rahvarohke ja rõõmu teeb see, et
inimesed otsivad oma juuri ning
kokkutulekul kohtume aina rohkem uute inimestega. Järgmine
kokkutulek on tuleval aastal.

Mis praegu siis seltsimajas
toimub? Kogukonna inimesed ja
kaugemaltki korraldavad seal oma
tähtpäevi, igal aastal on jaanipäev,
vahel ka keegi telgib kauni seltsimaja õuel.
Muidugi, 2003. aastal, kui rahvast oli piirkonnas rohkem, toimus ka rohkem sündmusi. Kuid
praegu oleme püüdnud (kel aega
ja tahtmist) maja korras hoida ja
pakkuda võimalusi maakonna
elanikele seal oma peresündmusi
ja muid ettevõtmisi läbi viia.
Ootame ka maja vallapoolset
kasutamist koosolekute, õppepäevade ja koolituste näol. Samuti
võiks seltsimaja õues õppepäevi
läbi viia. Loodan, et need kaks
unistust ka täituvad.
Nii me elame ja meie kogukonnale on see maja väga tähtsal
kohal.
Kaunist kevadet kõigile ja kohtumiseni Kavandi seltsimajas!

Marutaudivastane vaktsineerimine Upa ja Nasva piirkonnas
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine toimub
laupäeval, 18. mail kl 9 Upal
postkastide juures, kl 9.20 Laadjala bussipeatuses, kl 9.35 Meedla
bussipeatuses, kl 9.45 Meedla külas, kl 10 Kiratsi bussipeatuses, kl
10.20 Uduvere küla bussipeatuses,

Kuressaare
tänavafestival
25.-26. mail
„Söuke pidu“ laiutab Kuressaare tänavatel alates keskpäevast.
Saab terve päiva süia, juua, tantsu,
tralli, igatsugu elu- ning tänavakunstnikke, moosekantisi, käsitöölisi ning disainerisid kaeda.
Rohkem infot, mis kus toimub, leiad kodulehelt
w w w. ku re s s a a re f e s t i v a l . e e .
Või jälgi meid Facebookis: „Kuressaare tänavafestival“.

kl 10.30 Uduvere külas, kl 10.40
Maleva klubi juures, kl 10.55
Asuküla külas, kl 11.20 Dolomiidi
majade juures, kl 11.40 Laoküla
külas, kl 13 Laidu bussipeatuses,
kl 13.15 Nasva kaupluse juures,
kl 13.35 Mändjala bussipeatuses ja
kl 13.50 Keskranna bussipeatuses.

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.

SAAME
TUTTAVAKS
Lastekaitsespetsialist
Ene Viimsalu
Ene on sündinud ja kasvanud
Kuressaares, kooliteed alustas
ta praeguses Kuressaare gümnaasiumis. Kooli ajal osales ta
paljudes huviringides – karaktertants, näite-, sõnakunsti-,
fotograafiaring, peotants, mis
kõik tegutsesid Tallinna tänav
10 majas, kus nüüd asub vallavalitsus ja Ene
praegune töökoht.
Hiljem lisandus veel kergejõustikutrenn, kus
Ene lemmikalaks oli kõrgushüpe. „Lisaks meeldis
mulle lapsena ja meeldib siiani väga ujuda. Eriti
meres, olen ju ikkagi sada protsenti saarlane!“
muheleb Ene, lisades, et kasutab nüüdki enda
tasakaalus hoidmiseks ujumist, enamasti koos
lastega, või pikemat jalutuskäiku – võimalusel
mere ääres männimetsa lähedal, ning toimetab
kasvuhoones ja tegeleb lilledega nii toas kui ka
õues.
„Mul on supertubli mees ja neli fantastiliselt
toredat last – kaks poissi (25- ja 3-aastased) ja
kaks tüdrukut (viie- ja seitsmeaastased),“ ütleb
Ene, kes nüüd elab perega Astes.
„Eelmisel suvel hakkas meie hoovis käima üks
kollane kass, kellest on saanud meie pere lemmik
ja täieõiguslik pereliige, mõjudes meile kõigile
teraapiliselt. Ta on nagu elav piksevarras – teed
kassile pai ja muutud nagu võluväel rahulikuks.“
Pärast põhikooli tahtis Ene minna Räpinasse
aiandust õppima, aga kuna keegi tuttavatest nii
kaugele minna ei soovinud, läks hoopis Õisu
tehnikumi saia- ja leivatehnoloogiat õppima.
„See oli põnev aeg ja õpetas iseseisvalt hakkama
saamist. Sellesse perioodi jäi ka „talongide aeg“,“
meenutab Ene.
Enne esimese õppeaasta lõppu tuli ta siiski
koju tagasi ja asus 16-aastaselt tööle Kuressaare
väikelastekodus. Keskhariduse omandas ta Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis.
Lastekodus töötas Ene 16,5 aastat, töö kõrvalt
lõpetas ka Tallinna ülikooli sotsiaaltöö eriala.
„Õpingute ajal sain tööle tööturuametisse karjäärinõustajaks ja hiljem jätkasin Eesti töötukassas nii karjäärinõustaja kui ka karjääriinfo
spetsialistina.“
Vallavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialistina töötab Ene Viimsalu alates 1. maist.
„Püüan anda endast parima, et abivajavad
lapsed ja nende pered tunneksid, et nad ei ole
oma murega üksi, vaid saavad igakülgset abi
ning toetust.“
Saaremaa Teataja

Vahva volbritrall
Aste lasteaias Mõmmik

Saaremaa valla rahvastiku muutumine aprill 2019
Elanikke
1.04.2019

Sünnid

Surmad

Kihelkonna
759
0
2
Laimjala
679
0
1
Leisi
1942
2
2
Lääne-Saare/Kaarma
4810
4
5
Lääne-Saare/Kärla
1554
3
3
Lääne-Saare/Lümanda
856
1
0
Mustjala
691
1
1
Orissaare
1775
1
4
Pihtla
1478
1
0
Pöide
858
3
0
Salme
1190
1
0
Torgu
318
0
0
Valjala
1350
1
2
Kuressaare linn
13145
15
16
Aadressita
61			
		
Kokku vald
31466
33
36

Elama
asumine

Elanikke
Lahkumine 1.05.2019

2
6
0
3
9
4
23
17
7
9
1
1
10
4
4
7
14
6
0
3
5
9
2
0
3
4
43
33
1		
124
106

753
675
1947
4815
1552
857
697
1769
1487
858
1187
320
1348
13154
62
31481

Aste lasteaiapere tähistas volbripäeva 30. aprillil
vahva nõiapeoga, mis algas rongkäiguga läbi Aste
aleviku nn Blocksbergi mäele kooli kõrval, kus
tantsiti ja trallitati, ning lõppes lasteaiahoovis
sportlikke nõiamänge mängides, nõiajooki keetes
ja nõialugusid jutustades.
Fotol Mõmmiku rühma „nõiad“ rongkäiguks
valmistumas. Esiplaanil (vasakult) Karl-David
Westholm, Anette Adoson, Marilin Poopuu,
Kristella Šaluhhin, Albert Aksel Rõõm (teiste
taga) ja õpetaja Merle Muld. Tagaplaanil õpetajad
Kristi Tamm ja Svetlana Väli.
Tekst ja foto: Kadi Trave,
Aste lasteaia Mõmmik õppejuht
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
LEISI

Karja mõisa saal

19. mail kl 9–14 Leisi kevadlaat – kauplejad lähemalt
ja kaugemalt. Kell 11 laululaval lustlik lõõtsakontsert –
esinevad Saaremaa parimad
lõõtsamängijad. Info laada
kohta tel 5397 7524 Aina
Tomson.

17. mail kl 19 viimast korda
etendus „Karja mõisa vaim“.
Janno Puusepa „Pajusi vaimu“
järgi kohandatud näitemäng,
mille toob lavale Karja mõisamaja näitetrupp. Mängivad
Jaak Oks, Luule Nõukas, Monika Kanemägi, Tarmo Tool, Anu
Kreitsmann, Aleksandra Trei ja
Kennar Kahju. Lavastaja Krista
Kütt. Pilet 5 eurot.

Leisi lauluväljakul
2. juunil kl 12–15 „Lastel
laste päev“. Maanteeamet
kutsub jalgrattaga vigurdama.
Vigurrajal saab proovida ja
arendada oma jalgrattavalitsemise oskust ning kasulikke
nõuandeid ohutuks jalgrattasõiduks. Tulles oma rattaga, saad vigurrajal kindlasti
osaleda!
Lasteteater Muff toob teieni lustaka etenduse „Noodilugu“. Minu Tantsukool õpetab
vahvaid tantse ja korraldab
põnevaid mänge. Õnneloos –
iga pilet võidab! Päeva juhivad
lõbusad sellid. Ürituse kohta
saad infot tel 53977524,
Aina.

Pärsama kultuurimaja
25. mail kl 11–18.15 õpitoad Saaremaal – töö käigus
valmivad šokolaaditaskud ja
salvrätitehnikas salvrätikarp.
Registreeri õpitubadesse aadressil info@crafter.ee. Juhendaja Regina Vildo. Täpsem info
tel 5385 4812.
20. juunil kl 20 suvesimman – tervitame suve algust murumängude ja mõnusa tantsuga. Meeleolu loob
ansambel Siin Me Oleme –
rahvamuusikat ja karmoškamängu armastav seltskond,
Saaremaa ja Muhu rahvaste
integratsiooniprojekt.

Kuressaare Ida-Niidu
lasteaed võtab konkursi
korras tööle

LASTEAIAÕPETAJA

(1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping),

LIIKUMISÕPETAJA

(0,75 ametikohta, tähtajatu tööleping).
Tööle asumise aeg – august 2019.
Kandideerijal esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri ja
haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt
26. maiks 2019 aadressil Õie 2, 93818 Kuressaare või
e-posti aadressil helin.vinter@kuressaare.ee.
Lisainfo telefonil 455 4419.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
16. mail kl 17 Orissaare
gümnaasiumi algklasside kevadkontsert.

PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
22. mail kl 19 Salme Vallateatri etendus E.Aule „Astuge edasi!“. Mängivad Marika
Paas, Kalmer Poopuu, Katrin
Paju, Viljer Lõbus, Uku Timm,
Gert Paas, Marleen Juhandi.
Lavastaja Maire Sillavee, heli ja
valgus Margus Lepik, kunstnik
Tuuli Pärtel. Pilet 5 eurot.
25. mail kl 17 Soome
meeskoor, kontsert tasuta.
8. maist kuni 10. juunini
Siiri Tall „Saaremaa varjatud võlu“. Akvarellide näitus/
müük.

Veere külaplatsil
24. mail kl 18 laulud ja
tantsud looduses „Meenutame horoskoobi aegu“. Esinevad Tornimäe põhikooli,

rahvamaja ringid ja külalisena
Võrksarm. Kontsert tasuta.

KURESSAARE
Kuressaare
kultuurikeskus
Fotonäitus „Läbi aja! Saarlased laulu-ja tantsupidudel“.
Näitus on avatud ürituste vahelisel ajal.

Kuressaare muusikakool
26. mail kl 16 naiskoori
Piret 70. sünnipäevakontsert
„Minu arm“, dirigent Marika
Mets, kontsertmeister Katre
Roolaht, saatebänd. Külalisesinejad Ivo Linna, naistantsurühm Kadrid, Davier Anis.
Kontsert on tasuta.

Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja
sündmuste kohta järgmisesse
vallalehte hiljemalt 31. maiks.
Leht ilmub 6. juunil!

Saaremaa laste ja perede
tugikeskus otsib oma meeskonda:

ERIPEDAGOOGI
Põhilised tööülesanded:
• koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine
eesmärgiga soodustada igakülgselt tema
arengut eakohasuse suunas;
• esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste
vahenditega;
• õppija lähimale arenguvallale vastava
õpikeskkonna kujundamine.

Põhilised tööülesanded:

vene keele õpetaja
(1,0 ametikohta, tunnid põhikooli- ja gümnaasiumiastmes)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt 20.05.2019 aadressil Kuressaare
gümnaasium, Nooruse 1, 93815 Kuressaare või digitaalallkirjastatult e-aadressil kool@oesel.edu.ee.
Täiendav info tel 505 6094 või toomas.takkis@oesel.edu.ee.

• lapse kommunikatsioonivõime ja vajadusel
neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine;
• kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega
lapse, tema perekonna ja teiste erialade
spetsialistide nõustamine.

SOTSIAALPEDAGOOGI
Põhilised tööülesanded:
• sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning
leevendamine;
• tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui ka võrgustikutöös
pedagoogiliste vahenditega.

PSÜHHOLOOGI
Saaremaa Ühisgümnaasium võtab tööle alates 21. augustist:
* HEV-klassi õpetajaid (klassis õpilasi 2–12);

* inglise keele õpetaja;
* ajalooõpetaja väikeklassidele;
* õppealajuhataja õppetöö korralduse alal.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata viljar.aro@syg.edu.ee 20. maiks.

Veere küla külavanema valimise üldkoosolek toimub
19. mail kell 11 Veere külaplatsil.
Kärneri küla külavanema valimise üldkoosolek toimub
12. juunil kell 18 Tornimäe koolimajas.
Mäebe küla koosolek toimub 15. juunil kell 11
Mäebe bussipaviljonis. Päevakavas: uue Saaremaa valla
külavanema statuudi tutvustus, külaraha kasutamine, plaanid valla uude eelarvesse, jooksvad küsimused.
Külavanem Annika Ellervee

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: Hakjala külas Vene katastriüksus 71401:001:0684
(maatulundusmaa), tähtaeg 20.05.2019 kell 10.30; Jööri
külas Maasikamäe katastriüksus 85801:001:1276 (maatulundusmaa), tähtaeg 28.05.2019 kell 10.30.
Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta
nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
Täpsem info www.maaamet.ee/maamyyk.

Peremehetu ehitise hõivamine
Saaremaa Vallavalitsus on algatanud kahe peremehetu
ehitise hõivamise Väike-Võhma külas – töökoja (ehitisregistri kood 120775857) ja masinakuuri (ehitisregistri kood
120775849).
Viimane teadaolev kasutaja on Kavandi masinaühistu.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku
omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe
kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10,
93819 Kuressaare, Saare maakond, telefon 452 5000,
vald@saaremaavald.ee. Info: Ruth Kalamees, maakorraldusspetsialist, tel 452 5087, ruth.kalamees@saaremaavald.ee.

Saaremaa laste ja perede tugikeskus on Saaremaa vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas.
Keskus osutab haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Saaremaa valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

LOGOPEEDI
Kuressaare gümnaasium võtab alates
2019/20 õppeaastast konkursi korras tööle

TEATED

Põhilised tööülesanded:
• haridusasutustes õppivate laste arengu
toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega;
• laste arengut mõjutavate tegurite hindamine, sekkumiste kavandamine ja juhtimine;
• töötamine koostöövõrgustikus koos teiste
erialade spetsialistidega;
• psühholoogiaalaste koolituste korraldamine
ja erialastes uurimisprojektides osalemine.

See töö sobib Sulle, kui Sul on:
• nõutav haridus (vt alt);
• võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas;
• oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
• soov ametialaselt areneda ja ennast spetsialistina
teostada;
• hea suhtlemisoskus ja kõrge pingetaluvus.

Nõutav haridus:
eripedagoog: erialane magistrikraad või sellega
võrdsustatud haridus (kui õpingud on pooleli, pakume
eripedagoogi assistendi ametikohta, st töötamist
vanema kolleegi juhendamisel);
logopeed: erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus (kui õpingud on pooleli magistriõppes,
pakume logopeedi assistendi ametikohta, st töötamist vanema kolleegi juhendamisel);
sotsiaalpedagoog: erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse;
psühholoog: erialane magistrikraad või sellega
võrdustatud haridus (soovitavalt koolipsühholoogi
kutse).

Omalt poolt pakume Sulle:
• rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
• võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi keskuse
arendamisel;
• konkurentsivõimelist töötasu, sõidukompensatsiooni ja pikka puhkust;
• täienduskoolitusi, regulaarseid meeskonnatöö
arutelusid ja töönõustamist;
• võimalust juhendada nooremaid kolleege ja praktikante.

Tööaeg: täistööaeg.
Tööle asumise aeg: september 2019.
Töö põhiasukoht: Kuressaare/üle Saaremaa erinevates haridusasutustes vastavalt kokkuleppele.
CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt
10. juuniks 2019 meiliaadressile
aaro.nursi@saare.ee.

Lisainfo: Saaremaa laste ja perede tugikeskuse
juhataja Aaro Nursi, tel 5347 0471.

Avaneb
tervist
ja heaolu
toetavate
tegevuste
maakondlik
toetusvoor
Toetatavad tegevused peavad
lähtuma Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või
Saare maakonna tervise ja
heaolu ülevaatest 2018, maakonna arengustrateegias välja
toodud vajadustest ning täitma
rahvastiku tervise arengukava
2009–2020 eesmärke ja alaeesmärke.
Taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused,
kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused, maakonda registreeritud mittetulundusühingud.
Toetuse piirsumma on 800
eurot, taotleja rahaline omafinantseering on vähemalt 20%.
Taotlusvoor on avatud 20.
maist 2019, taotluse esitamise
tähtaeg on 14. juuni 2019 hiljemalt kell 16.30.
Taotlus koos nõutud lisadega
tuleb esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt riina.
allik@saaremaavald.ee taotleja
esindusõigusliku isiku poolt
digitaalselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 20. mai 2019 – 1.
detsember 2019.
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

Meie Maa

14. mai 2019
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Toimetaja Ene Kallas, tel 666 1895
e-post: ene@meiemaa.ee

16. mai 2019

HAAPSALU
SAAREMAA
HIIUMAA

6. juuni kell 19 Kuressaare
kuursaal

15.00

KÜLA KÕRID
Külalaulude õhtu

KURESSAARE LAURENTIUSE KIRIKUS

9. juuni kell 18 Kuressaare
Laurentiuse kirik

KREEK JA
ORTODOKS

Orelil
EDOARDO NARBONA

Õhtune jumalateenistus

Kavas A. Mortaro, C. Erbach,
J.S. Bach ja F.J. Haydn

Kogu info

Pääsmed hinnaga 5 €

www.nargenfestival.ee

Kuressaare kultuurikeskuse kassas,
ja pool tundi enne algust kohapeal.

SAAREMAA VALD

KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
Neljapäeval, 23. mail kell 13
kõneleb Saima Tišler teemal
„Liigestehaigused ja nende ravi“.
Reedel, 24. mail kell 13 laulame
Mariniga tuntud laule.
Teisipäeval, 28. mail kl 13
luulepärastlõuna iga kuu viimasel teisipäeval. Võta kaasa enda
lemmikluuletus ning tule loe seda
ka teistele. Esineb üllatuskülaline!

HIIUMAA VALD

Kuressaare Vanalinna kooli

Esmaspäeval, 3. juunil kl 13
hobikunstnik Tähti Otstaveli 80.
juubelinäituse pidulik avamine.
Teisipäeval, 4. juunil kl 13
juhataja ümarlaud. Küsimustele
vastab Kuressaare Hoolekande
juhataja Ene Vahter.
Päevakeskuse saun on avatud:
*naistele E 9–16.30, N 9–16.30;

* m e e s te l e T 9 – 1 6 . 3 0 , R
9–16.30;

KEVADKONTSERT
Neljapäeval, 16. mail algusega kell 18
Kuressaare kultuurikeskuses.

*peresaun K 9–16.30.
TOITLUSTAMINE
Kuressaare päevakeskuses
saab lõunatada ning maitsvaid
koduseid roogasid kaasa osta igal
tööpäeval kl 11.30–15.

Pääse õpilasele ja pensionärile 2,
täiskasvanule 4 eurot, koolieelikule tasuta.
Kontserdi korraldaja: Kuressaare Vanalinna Kooli Arenguselts MTÜ

Kuressaare kaupluses Electro on nutikad kodumasinad

Seadista vastavalt vajadustele

Trei sõnul on kvaliteetne robot, mida paljud kutsuvad naljatledes lemmikloomaks,
kohusetundlik, usin ja samas vähenõudlik
koduabiline, mida saab programmeerida
tööle siis, kui pererahvast kodus ei ole. Ta
lükkab ümber arvamuse, et mööda põrandat vurav ümar robot ei suuda tolmust
puhastada ruumi nurki. „Otse vastupidi,”
sõnas Trei, selgitades, et kui robotit kasutada
regulaarselt, siis nurkadesse tolm ei jõuagi.
„Enamgi veel, tolmu, mis tavaliselt kõikjale
– riiulitele, telekale jne – ladestub, lihtsalt
ei teki, kuna robot eemaldab selle enne, kui
see õhku paiskub.”
Eriti hinnatud on robot kodudes, kus on
lemmikloomad – robot saab väga hästi jagu
kassi- ja koerakarvadest, rääkimata tavalisest olmetolmust ja saiapurust. Roboti saab
seadistada nii, et see alustab tööd kindlal
TRÜKIARV:
18 000

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

FOTO: Meriliis Metsamäe

S

enises Euronicsi poes, alates veebruarist nimega Electro, Kuressaares Tallinna mnt 14 on müügil uued, võimsamad
ja nutikamad robottolmuimejad.
Üha rohkem peresid on endale robottolmuimeja koju toonud ja selle otsuse üle väga
õnnelikud: kodu on kogu aeg puhas, ilma
et pererahvas peaks sellele aega kulutama.
Aega, mis siiani on läinud koristamisele, saab
kasutada hoopis perele, hobidele või muudele meeldivatele tegevustele. Paljud roboti
soetanud inimesed kinnitavad, et ei oska
ilma selleta enam elu ette kujutada. Samas
on ka neid, kes on roboti suhtes skeptilised
ja jäänud truuks klassikalisele tolmuimejale.
„Mõistan, iseäranis inimesi, kes on kokku
puutunud ebaõnnestunud mudeliga, mis
pettumust valmistas,” sõnas kümme aastat
robottolmuimejaid müünud Electro kaupluse juhataja Kalvi Trei, lisades, et isegi väga
heade kaubamärkidega toodete hulgas on
paraku kehvi mudeleid. „Seetõttu soovitan
sellise kodumasina ostu vältida e-poest, kus
klient ei saa kauba kohta küllaldast infot ning
teeb valiku visuaali ja emotsiooni järgi.”

Tolmuimejate valik Electro kodumasinate ja elektroonikapoes on suur. Kaupluse juhataja Kalvi Trei on valmis
kõnelema ja demonstreerima robottolmuimejaid, ka seda kõige hinnalisemat ning nutikamat.

kellaajal ja töötab kindlaksmääratud alal
ning seadistades on võimalik määrata ka
need alad, kuhu robot minna ei tohi. „Kartma ei pea ka need, kelle robot töötab teisel
korrusel, kuna robot on nutikas ja tunneb
ära ka trepi – seega keerab ta trepimademel
end ringi ega kuku trepist alla,” kinnitas Trei.
„Robotid saavad suurepäraselt läbi ka koduloomadega, mõned kassid kuuldavasti suisa
sõidavad robotil.”

Sobib allergikutele ja distsiplineerib

Juhtmevaba akuenergial töötav robot liigub vaikselt mööda põrandat ja kogub enda
sisse tolmu, puru ja karvad ning läheb aku
tühjenedes oma laadimispessa.
„Kui vanemad mudelid väljutavad ﬁltreeritud õhu seadmest taas ruumi, siis uutel
mudelitel tsirkuleerib õhk korpusesiseselt,
mistõttu sobivad need robottolmuimejad ka
TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

tolmuallergikutele.” Tänaseks on Trei sõnutsi
roboteid täiendatud ja arendatud nõnda, et
kõige uuematel mudelitel on justkui oma
staap, kus ta akut laadib ja tolmukotti automaatselt tühjendab.
Robotit kasutavad inimesed märgivad,
et selle n-ö kodulooma majjatoomine on
mõjunud positiivselt ka kodu üldisele korrashoiule. Kes korra on oma sokid roboti käest
päästma pidanud, see neid enam põrandale
vedelema ei jäta.

Kauplusest tasuta konsultatsioon

Roboti valik sõltub väga paljudest asjaoludest. Roboti valimine on oluliselt keerulisem
kui näiteks tavalise tolmuimeja margi ja
mudeli puhul: kui suurt pinda on vaja puhastada, kas põrandal on vaipkate, parkett või
plaat. Milline on harjasüsteem, tolmuanuma
puhastamise mugavus, juhitavus kas äpiga

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

või manuaalselt jne. Kui kodus on karvased
lemmikloomad või pikajuukselised pereliikmed, siis ka nende jaoks on lahendused
– robotid, mille erilised harjad korjavad kõik
karvad üles, kuid need ei takerdu neisse
kinni.
„Kindlasti soovitan tulla kauplusesse
nõu küsima, sest ise kõigi küsimuste peale
nii lihtsalt ei tule ja tark on kasutada meie
kogemusi,” ütles Trei, kes on kümne aasta
jooksul kogunud ka palju väärtuslikku
tagasisidet klientidelt ning lisas, et nutikat
kodumasinat ostes tuleb meeles pidada, et
robot soetatakse paljudeks aastateks ning
ühekordne väljaminek toob palju rõõmu ja
vaba aega.

Erinevad mudelid erinevas
hinnaklassis

Electro kaupluses Kuressaares on kohapeal olemas ligi kümme erinevat robottolmuimejat, mille kohta saab põhjalikku nõu
küsida ja mille töötamist saab enne ostmist
uurida. „Kauplusest saab infot ka erinevate
tootegarantiide kohta,” lisas Trei.
Hinnad on vastavalt võimsusele ja lisa funktsioonidele erinevad, alates 299
eurost kuni 1400 euroni. Eksklusiivsemad
robotid on Trei sõnul peaaegu isepuhastuvad ega vaja inimese sekkumist sagedamini
kui kord kuus.
„Nende tegutsemist on võimalik jälgida
telefoniäpist ja mõnel neist on küljes kaamera, mille abil saab näha kodus toimuvat.
Naljaga pooleks võib öelda, et tolmu imeva
roboti kaamerast saab hoida silma peal ka
kodus toimetaval kassikesel,” muheles ta.
Sirli Tooming

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

SISUTURUNDUS

ORELI NELI VÄRVI

Festivali kunstiline juht
TÕNU KALJUSTE

Kuursaalis on võimalik broneerida
laud (info@kuressaarekuursaal.ee,
tel 5197 9155). Laua broneerimine
eeldab piletite ostu Piletilevist!
NB! Kellel on soov õhtust süüa, palun
tulla 1 tund enne kontserdi algust.
Sissepääs kontserdipiletiga.

