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TEATED
Projekteerimistingimuste andmine avatud
menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 31. maist kuni 16. juunini
on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Lahe tee 2 detailplaneeringu alal, detailplaneeringu kohaseid arhitektuurseid
tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega
võimaldatakse ühekordse, ühepoolse, 0-35 kraadise kaldega
katusega elamu püstitamine.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse
kodulehel ja aadressil Kuressaare, Tallinna tn 10, tuba 306.
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna 10 Kuressaare 93819 või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.

Mändjala küla Tormiranna katastriüksuse
liikluspindade moodustamine
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu
Mändjala külas Tormiranna kinnistu (registriosa nr 3015534,
katastritunnusega 34801:008:0632) jagamisel liikluspindade
moodustamiseks kohanimedega Luite tee, Tormiranna tee ja
Tormiranna põik ning nende ruumikujude kinnitamiseks.
Detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu
22.02.2011 otsusega nr 7. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine üheteistkümneks puhkeotstarbelise aastaringse
kasutusvõimalusega krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja trasside asukoha määramine, servituudi vajaduse väljaselgitamine, liikluskorralduse põhimõtete
lahendamine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine. Planeerimislahendus on saanud kooskõlastused riiklikelt ametitelt
ning avaliku väljapaneku ajal ei ole esitatud ettepanekuid ega
vastuväiteid. Vt ka www.saaremaavald.ee/teated.

Müügis on metsakinnistud Varpe külas
Saaremaa Vallavalitsus müüb elektroonilises enampakkumise oksjonikeskkonnas maaportaal.ee kahte metsakinnistut:
Varpe küla Räägu kinnistu (reg nr 4115950, katastritunnus
43301:001:0307, pindala 4,08 ha). Alghind 22 000 eurot,
tagatisraha 2200 eurot, osavõtutasu 100 eurot. Oksjon algab
27.05.2019 kell 11 ja lõpeb 27.06.2019 kell 15. Tingimused:
VV 23.04.2019 korraldus nr 566.
Varpe küla Räägu kinnistu (reg nr 4114750, katastritunnus
43301:001:0308, pindala 9,61 ha). Alghind 50 000 eurot,
tagatisraha 5000 eurot, osavõtutasu 100 eurot. Oksjon algab
27.05.2019 kell 10 ja lõpeb 27.06.2019 kell 14. Tingimused:
VV 23.04.2019 korraldus nr 565.
Lisainfo: Tiit Põld, tel 452 5107, 520 8011, tiit.pold@
saaremaavald.ee.

Oodatakse ideid
maakonna 52. laulupeole
Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud 2020. aasta
Saare maakonna 52. laulupeo ideekontseptsiooni avaliku
konkursi. Konkursi eesmärgiks on maakonna laulupeo
omanäolise visiooni ja seda teostava kunstilise toimkonna
väljavalimine. Laulupeo ideekavand peab sisaldama peo
sisulist kirjeldust, võimalike külaliskollektiivide loetelu ja
näiteid repertuaari valikust.
Konkursitööd palutakse esitada hiljemalt 6. septembril
2019 kell 12 märgusõnaga „Laulupidu 2020“ aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare 93819.
Võidufondi suurus on 1500 eurot, millest peetakse
kinni seadusest tulenevad maksud. Konkursi tulemused
tehakse teatavaks hiljemalt 16. septembril 2019, parimaks
tunnistatud idee autori(te)ga peetakse läbirääkimised peo
kunstiliseks teostamiseks.
Saare maakonna 52. laulupidu toimub 6. juunil 2020.
aastal Kuressaare lossihoovi laululaval. Peol esinevad
maakonna koorid, rahvapilli- ja puhkpilliorkestrid ning
ideest lähtuvalt kutsutud külaliskollektiivid. Peole eelneb
rongkäik läbi linna.
Saaremaa laulupidude traditsioon ulatub aastatesse 1862
ja 1863. Pastor Martin Körber korraldas esimesed eestikeelsed kihelkondlikud laulupühad Sõrves ja avaliku kontserdi
Kuressaares. Esimene Saaremaa laulupidu toimus 1894.
aastal Kuressaare lossihoovis.
Konkursi täpsem info ja tingimused: www.saaremaavald.
ee/sport-ja-kultuur.

Kogukondliku turvalisuse
toetus jagatud

2019. aasta kogukondliku turvalisuse maakondlikust taotlusvoorust eraldati toetust viiele mittetulundusühingule.
Toetati: Leisi Vabatahtliku Päästekomando MTÜ projekti
„Vabatahtlikele päästjatele isikukaitsevarustuse soetamine“
(toetuse summa 3389,04 eurot), MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje
Selts Pihtla Pritsumehed projekti „Ennetusvahendite soetamine Pihtla vabatahtlikele päästjatele“ (1379,21 eurot),
MTÜ Soela Sadama Selts projekti „Soela sadama päästevarustus“ (2651 eurot), MTÜ Saaremaa Spordiliit projekti
„Kogukonna mereohutusalased koolitused jätkusuutlikuks“
(3186,10 eurot) ja MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste
Selts projekti „Merepääste ennetus- ja teavitusürituste infomaterjal“ (3500 eurot).
Taotlusvooru eesmärk on toetuse eraldamine mittetulundusühingutele ja sihtasutustele, kes kujundavad
turvalisust toetatavat elukeskkonda. Projekti rahastab
siseministeerium.
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
Suure-Rootsi küla Tõru, Kõiguste küla
Väike-Sirkli, Ruhve küla Pärdi, Uue-Pärdi,
Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksuste,
Saaremetsa küla Mõisamäe maaüksuse,
Mägi-Kurdla küla Sääremäe puhkekoha ja
Saareküla Luhinaranna maaüksuse detailplaneeringute koostamise ning Asva küla
Laiduse detailplaneeringu koostamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 ning § 128 lg 6 alusel, et
Saaremaa Vallavalitsus lõpetas 07.05.2019 istungil korraldusega nr 2-3/649 Suure-Rootsi
küla Tõru katastriüksuse detailplaneeringu ning
Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 23.05.2019
istungil otsusega nr 1-3/74 Kõiguste küla
Väike-Sirkli, otsusega nr 1-3/75 Ruhve küla
Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu
maaüksuste, otsusega nr 1-3/76 Saaremetsa küla Mõisamäe maaüksuse, otsusega
nr 1-3/78 Mägi-Kurdla küla Sääremäe ning
otsusega nr 1-3/79 Saareküla Luhinaranna
detailplaneeringute koostamised ning otsusega
nr 1-3/77 Asva küla Laiduse detailplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise.
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 detailplanee-

ringute koostamise.
Otsustega saab tutvuda valla kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.
„Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi“ osaline kehtetuks tunnistamine Luige tn
10 (krunt positsiooniga 34) kinnistu osas
Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt
planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 23.05.2019
otsusega nr 1-3/72 Kuressaare Linnavalitsuse
4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud
„Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi“
osaliselt kehtetuks Luige tn 10 (krunt positsiooniga 34) kinnistu osas.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti
1 alusel Luige tn 10 omaniku avalduse alusel.
Ehitusõigus on võimalik anda projekteerimistingimuste alusel.
Detailplaneering on suures osas ellu viidud
ning selle osalise kehtetuks tunnistamisega
eelnimetatud kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.
Otsusega saab tutvuda valla kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Vahe ja Mere detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine Vahemere ja Merevahe katastriüksuste (krundid positsioonidega 3 ja 4) osas
Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt
planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 23.05.2019

otsusega nr 1-3/73 Orissaare Vallavolikogu
14.08.2007 otsusega nr 157 kehtestatud
Vahe ja Mere detailplaneeringu osaliselt kehtetuks Vahemere ja Merevahe katastriüksuste
(krundid positsioonidega 3 ja 4) osas.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti
1 alusel katastriüksuste omaniku avalduse
alusel, kuna ta soovis nimetatud krundid liita
ja taotleda ehitusõigust detailplaneeringust
erinevalt. Ehitusõigus on krundile võimalik anda
projekteerimistingimuste alusel, arvestades
üldplaneeringust tulenevaid tingimusi.
Kehtima jäävas osas on võimalik detailplaneering ellu viia.
Otsusega saab tutvuda valla kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 1-3/80 otsustati jätta algatamata
Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneering
eesmärgiga püstitada elektrituulik (võimsus kuni 4 MW, torni kõrgus kuni 142,5 m
maapinnast, rootori diameeter kuni 116 m).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
vastuolus Saare maakonnaplaneeringu 2030+
lisaga „Saare maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu“ ning Salme aleviku
ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga.
Samuti oli detailplaneeringu algatamise vastu
kohalik kogukond, kelle seisukohti toetas Salme
osavallakogu.

Saaremaa vallavalitsuse ja -volikogu istungite ülevaade
Vallavolikogu 23. mai istungil otsustati:
• Kiita heaks ja suunata Saaremaa valla 2019.
aasta I lisaeelarve teisele lugemisele.
• Kinnitada Saare maakonna arengustrateegia
tegevuskava 2019–2022.
• Anda nõusolek rahalise kohustuse võtmiseks
(MTÜ-ga Visit Saaremaa seotud projektid).
• Tunnistada osaliselt kehtetuks linnavalitsuse
4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud
„Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp“ (Luige tn 10 kinnistu osas) ja Orissaare vallavolikogu
14.08.2007 otsusega nr 157 kehtestatud Vahe
ja Mere detailplaneering.
• Lõpetada detailplaneeringu koostamine:
Kõiguste küla Väike-Sirkli maaüksuse DP, Ruhve
küla Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja
Pennu maaüksuste DP, Saaremetsa küla Mõisamäe maaüksuse DP, Laiduse maaüksuse DP,
Mägi-Kurdla küla Sääremäe puhkekoha DP,
Saareküla Luhinaranna maaüksuse DP.
• Jätta algatamata Üüdibe küla Tuuliku-Sepa
detailplaneering.
• Muuta Saaremaa vallavolikogu 21.06.2018
otsust nr 1-3/56 „Riigivara taotlemine munitsipaalomandisse“.
• Ühendada Maasi Jäätmehoolduse Osaühing
ja Osaühing Saaremaa Prügila.
• Ühendada Osaühing Orissaare Soojus ja
Aktsiaselts Kuressaare Soojus.
• Võtta vastu erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje
teostamise kord.
• Võõrandada otsustuskorras tasuta Sihtasutusele Kuressaare Teater Kuressaare Linnateatri
vara.
• Lõpetada Saaremaa vallavalitsuse hallatava
asutuse Kuressaare Linnateater tegevus.
• Muuta vallavolikogu 3.11.2017. a otsust nr
12 „Volikogu alatiste komisjonide koosseisude
kinnitamine“.
• Tunnistada kehtetuks 30 määrust (ühinemiseelsed õigusaktid).
• Mitte toetada vallavolikogu 26.10.2018. a
määruse nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate
kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla
koolieelsetes lasteasutustes“ muutmist.
Vallavalitsuse 28. mai istungil otsustati:
• Kinnitada külaelu arendamise projektide
hindamise tulemused.
• Anda välja korraldus „Omaosaluse katmine“
(MTÜ Kuressaare Edukontori projekt „Paindlik
töö – rahvusvahelise projekti omaosalus“).
• Kinnitada toetuse kasutamise aruanded
(MTÜ Saaremaa Käsitööselts KadakMari ja MTÜ
Laugu külaseltsi projektid).
• Kinnitada arengutoetuse kasutamise aruanne (MTÜ Nasva Küla Selts).
• Kinnitada kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru 2019 hindamiskomisjoni
tulemused.

• Kinnitada kaasava eelarve hääletustulemused.
• Moodustada konkursi „Eesti kaunis kodu
2019“ maakondlik hindamiskomisjon.
• Anda luba järgmiste ürituste korraldamiseks: „Kuku raadio Selge grupijuht 2019“
(13.06.), „Suvemuusika kontserdid“ (30.06.,
14.07., 21.07., 28.07.), „Salme IV viikingiturg“
(16.-20.08.), Kihelkonna jaanituli (22.06.),
Kõljala jaanituli (21.06.), Vanakubja küla jaanituli (21.06.), Sakla jaanituli (21.06.), Metsküla
jaanituli (22.06.), „150. pööripäevajooks „Jooks
kevadesse““ (22.06.), „Olerex Eesti meistrivõistlusted rallikrossis 3. etapp“ (22.06.),
„Neljapäevane labajalg“ (20.06., 27.06., 11.07.,
18.07., 25.07.), Kudjape „Jaaniõhtu“ (22.06.),
„Ida-Saaremaa ja Muhumaa perepäev“ (1.06.),
Kaarma jaanituli (21.06.), „2019 Coolbet suvevolle“ (11.06., 18.06., 25.06., 2.07., 9.07.,
16.07., 23.07., 30.07.).
• Kinnitada kultuuriprojektide hindamise
tulemused.
• Anda välja korraldus „Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate 2019. aasta stipendiumide määramine ja stipendiumilepingute
sõlmimine“.
• Anda luba spordiklubile Barra projektlaagri
tegevuseks.
• Jätta rahuldamata projektitoetuste taotlused 2019 (4).
• Kehtestada Pärsama lasteaia toitlustamise
teenuse hinnad.
• Tunnistada kehtetuks töölepingu lõpetamine
(Kihekonna kooli direktor Kai Kallas).
• Tagada eluruum ja pikendada üürilepingut
(eraisik).
• Muuta majandus- ja haldusosakonna
sadamate ja väikesaarte spetsialisti töökoht
ametikohaks.
• Koormata vallale kuuluv kinnistu isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Lisada sõiduplaani Väike-Ula lisapeatus
(Kasekääru ja Rahuste peatuste vahele).
• Tunnistada riigihankes „Mustkatete ehitus
ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel
ja tänavatel 2019 (III)“ edukaks OÜ Üle pakkumus maksumusega 488 532,25 eurot koos
käibemaksuga.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
Vallavalitsuse 4. juuni istungil otsustati:
• Anda luba Undva jaanitule (22.06.),
Suur-Randvere küla jaanitralli (21.06.), Laugu
küla jaanitule (23.06.), Leisi jaanitule (24.06.),
Kõrkvere kandi jaanitule (22.06.), jaaniõhtu Kukessaare rannas (23.06.), Võidupüha miitingu ja
lipuväljaku avamise Vabadussõja ausamba juures
(23.06.), Tagavere jaanitule (22.06.), Kuressaare jaanipäeva (23.06.), Võhma küla jaanitule
(22.06.), Roobaka küla kokkutuleku (22.06.),

ürituse „Tule taevas appi“ (21.–24.06.) ja
jaanikuu laada Kuressaares (7.–09.06.) korraldamiseks.
• Kinnitada kultuuriprojektide hindamise
tulemused.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2018
toetuse kasutamise aruanne.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2017
toetuse kasutamise aruanne (toetuse osaline
tagasimaksmine).
• Kinnitada kohaliku omaalgatuse programmi
aruanne (MTÜ Käesla Arenguselts).
• Kinnitada kohaliku omaalgatuse programmi
kevadvooru 2019 projektitoetus (MTÜ Jalgpalliklubi FC Kuressaare).
• Kinnitada Angla ja Ardla külade külavanemad.
• Tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavalitsuse 16. jaanuari 2018 korraldus nr 2-3/30
„Taotluste soovituslike vormide kinnitamine“
ja 30. jaanuari 2018. a korraldus nr 2-3/64
„Taotluste soovituslike vormide kinnitamine“.
• Anda nõusolek Kitsas 16 Kodu OÜ 2018.
aasta majandusaasta kinnitamiseks.
• Määrata Pärsama küla Keskuse, Mägimänni,
Pargi, Tulnuka korteriühistu üldkoosolekule vallavalitsuse esindaja (Jaak Grepp).
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuste
osutamiseks (Olev Kiirend).
• Muuta Sõrve suunal väljuvate maakonnaliinide sõiduplaane.
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Kinnitada väikelaev Salme enampakkumise
tulemused ja tunnistada enampakkumise võitjaks eraisik Rein Lember pakkumusega 8339
eurot.
• Kinnitada Saaremaa Halduse poolt osutatavate teenuste hinnad.
• Kehtestada reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
• Suunata vallavolikogu istungile määruste
kehtetuks tunnistamise eelnõud (endiste valdade reovee ja fekaalide käitluse eeskirjad).
• Suunata vallavolikogu istungile Koovi küla
Kapa-Koovi detailplaneeringu vastuvõtmise ja
avalikule väljapanekule suunamise eelnõu.
• Suunata vallavolikogu istungile eelnõud
(Kuressaare Kalevi tn 1 a detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine, Mäebe külla Põllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine, Muratsi
küla Rohu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks
tunnistamine).
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Salme-Läätsa kergliiklustee
rajamiseks Salme alevikus (Sõrve mnt 15, Tiigi
tn 2 ja Tiigi tn 4 kinnistute osale).
Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.
ee/saaremaa_vald/
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Valla taastatud rannakarjamaa pakub ohtralt silmailu
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KÜSIMUS

Vallal on plaanis nimetada kultuurimajad ja klubid rahvamajadeks. Miks vajavad kultuuriasutuste nimed ühtlustamist?

Roomassaare karjamaad aitavad korras hoida OÜ Sandla Karjamõisa herefordi tõugu veised.

Kuressaare huvitavamate paikade hulgast võib
välja tuua ka linna külje all asuvad poollooduslikud
kooslused, mille aktiivses kasutuses hoidmine on
oluline eelkõige liigirikkuse säilimise seisukohalt.
Samas pakuvad need ka kauneid vaateid ning
rekreatiivseid võimalusi nii kohalikele kui ka linna
külastavatele turistidele.

Liis Sepp
vee ja looduskaitse peaspetsialist

Liigirikaste poollooduslike koosluste säilimisel on looduslike
tegurite kõrval oluline ka inimtegevus. Vastasel juhul ähvardab
neid kinnikasvamine ja pikemas
perspektiivis täielik hääbumine.
Vältimaks niisuguste olukordade
tekkimist linna vahetus läheduses
valla maal asuvatel kooslustel,
korraldas Saaremaa vallavalitsus
keskkonnaosakonna eestvedamisel Roomassaares Tuule tänav
4 asuval rannakarjamaal taastamistööd.
Möödunud aasta detsembris
lõppenud taastamistööde eesmärgiks oli Roomassaare karjamaal ligikaudu 6 hektari suurusel
alal puu- ja põõsarinde katvuse
vähendamine. Aastatega aina
tihedamaks kasvanud puu- ja

põõsagruppidest jäeti alles nii üksikuid kadakaid, kenamaid kadakate gruppe kui ka lehtpuid, nagu
näiteks pooppuud ja pihlakad.
Suuremakasvulise puittaimestiku eemaldamise järel käidi tööala
üle ka kettpurustiga, mille abil
saab hõlpsalt purustada madalamaid kadakaid, lehtpuuvõsa ning
kändusid. Pärast taastamistöid
paranevad valgustingimused oluliselt ning mitmed nii kaitsealused
kui ka tüüpilisemad niidukoosluste taimed saavad oma kasvuala
laiendada.

Paljude linnuliikide
elupaik
Lisaks puittaimestiku eemaldamisele puhastas OÜ Sandla
Karjamõis tänavu kevadel niidu
rannikupoolsema osa ka tihedamast pilliroost. Viimane on ligi
60 ha suuruse rannakarjamaa
viieks aastaks rendile võtnud ning
hooldab seda karjatamise teel.
Taastamistööde ja hoolduse tulemusel on Roomassaare karjamaast
mitmekümneaastase pausi järel
taas samm-sammu haaval kuju-

nemas merele avatud vaadetega
mosaiikne maastik.
Roomassaare karjamaa ei kuulu
küll kaitstavate alade nimistusse,
kuid loodusväärtuste seisukohast
ei saa alal toimuvaid taastamistegevusi ning järjepidevat hooldust
sugugi vähemtähtsaks pidada. Lisaks piirneb kinnistu merepoolne
külg Kuressaare lahe hoiualaga, kus
üheks kaitse-eesmärgiks on seatud
ka mitmed linnuliigid, kellele rannaniit pakub võimalusi nii elupaiga
kui ka rändepeatuskohana.
Karjatatav ala on suve esimeses pooles jaotatud kopliteks.
Niisuguse süsteemi kasutamine
on otstarbekas mitmel põhjusel.
Esiteks on Roomassaare karjamaa
oluliseks kasvukohaks erinevatele
kodumaistele orhideeliikidele.
Kuna orhideede õitsemise periood
langeb enamjaolt just suve esimesse poolde, siis on kõigile huvilistele tagatud ligipääs suuremale
osale orhideede kasvukohtadest
sel perioodil, ilma et nad peaksid
kariloomadega kokku puutuma.
Orhideede õiteilu hõlpsamaks
nautima pääsemiseks ja nende
tundmaõppimiseks on karjaaiad varustatud spetsiaalsete läbipääsukohtadega. Eestis 3. kaitsekategooriasse
kuuluv hall käpp alustas õitsemist
juba mai teises pooles. Juunis ja
juulis võib alal õitsemas näha ka
harilikku muguljuurt ja kärbesõit.
Missuguste haruldaste liikidega
Roomassaare karjamaa aga veelgi
üllatab, seda tasub juba igaühel oma
silmaga uudistama minna.
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Teiseks on pikalt karjatamisest
väljas olnud rannakarjamaade
üheks põhiliseks probleemiks tihti
just roostunud alad. Kuna veistele
on esimesed värsked ja mahlased
pilliroovõrsed meelepäraseks toiduks, on koplisüsteeme kasutades
otstarbekas paigutada loomad esmajärjekorras just roostunud aladele. Rannaniidul, kus igal aastal
järjepidevalt nii toimida, hakkab
varem võimust võtnud pilliroog
järk-järgult taanduma.

Karjamaad hooldavad
herefordid
Juba teist aastat hooldavad karjamaad OÜ Sandla Karjamõisale
kuuluvad herefordi tõugu veised,
kes jõudsid sel kevadel Roomassaarde 18. mail. Suve jooksul saab
alal kokku näha 45 täiskasvanud
looma ning umbes teist samapalju
vasikaid. Erinevalt eelmisest aastast on karjamaa pindala suurenenud ning seega on tänavu veiseid
võimalik näha ka Roomassaares
asuva linnuvaatlustorni vahetus
läheduses.
Siinkohal tuletame meelde, et
kuigi tegemist on pigem rahumeelsete loomadega, siis kariloomadega samasse koplisse sattudes
soovitame huvilistel hoida piisavat
distantsi, et tagada turvaline kulgemine nii neljajalgsetele „niidukitele” kui ka külastajatele. Palume
ka rannakarjamaal toimetavaid
loomi mitte toita ja võimalusel
koertega aeda mitte siseneda.

Kaasav eelarve 2019 – võitsid kogukondlikud ideed
8.–21. mail toimunud Saaremaa
valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 2 041 valla elanikku,
kes kokku andsid 3 226 häält.
Võttes arvesse, et hääleõiguslikke kodanikke on meie vallas
pisut enam kui 26 800, teeb see
hääletusaktiivsuseks 7,6%. Veel
veidi matemaatikat ning saame
teada, et keskmiselt anti ühe
hääletaja poolt oma hääl 1,58-le
ettepanekule.
Enamik vallakodanikest kasutas võimalust hääletamiseks
elektroonilise keskkonna VOLIS
kaudu, kuid kasutati ka paberkandjal arvamuse avaldamise
võimalust ning nii lisandus esialgsetele hääletustulemustele
veel 114 kodaniku arvamus 218

hääle näitel.
Rõõm on tõdeda, et hääletusprotsessis lõid kaasa väga erinevate vanusegruppide esindajad.
Aktiivsemateks vanusegruppideks
osutusid 30…39-aastased ning
50…59-aastased. Noorim hääletaja oli 16, vanim 90, keskmine
hääletaja 45-aastane. Tuleb ka

nentida, et mõnevõrra aktiivsemad hääletajad olid seekord
naised, moodustades pea 58%
hääleandnutest.
Kõige enam poolthääli (514) sai
MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts
Pihtla Pritsumehed idee maastikuvõimekusega tulekustutusauto
soetamiseks summas 24 000 eurot.
Realiseerimisele lähevad veel järgmised kaasava eelarve 98 000-eurose summa sisse mahtuvad ideed:
*Metsküla seltsimaja saali siseviimistlemine (24 000) – MTÜ
Metsküla Küla Selts
*Avalik WC ja dušš Orissaares,
Illiku laiul (25 000) – MTÜ Piidivabrik
*Kõljala külaplatsi korrastamine
(13 408) – Kultuuriselts Kevade

Osalise rahastuse (10 592) võttis
vastu kohaliku kogukonna esitatud ettepanek „Orissaare rand“,
mille aitab ellu viia samuti MTÜ
Piidivabrik.
Edukaks osutunud ettepanekud
viiakse ellu ühe aasta jooksul.
Siinkohal tuletaks siiski meelde, et tegelikkuses ei loe üksnes
võiduideed. Loodame siiralt, et
tänavuse kaasava eelarve protsessi käigus esitatud teisedki ideed
saavad peatselt tuule tiibadesse.
Vallavalitsus tänab kõiki kaasava
eelarve käigus osalejaid – just teie
andsitegi esimesele vallaülesele
kaasavale eelarvele oma näo.
Renate Pihl, arenduse ja
kommunikatsiooni peaspetsialist

Vastus on lihtne – rahvamaja
nimi peegeldab tema sisu.
Saaremaa vallas tegutseb 16
rahvamaja/kultuurimaja/klubi/lugemis-teabetuba, lisaks
Kuressaares Kultuurivara.
Aarne Põlluäär Need asutused on kohaliku
kultuurielu keskused, kus
kultuuri- ja spordion korraldatud rahvakulosakonna juhataja
tuurialane harrastustegevus,
traditsioonilised rahvaüritused, kontserdid, etendused ning filmilevi ja näitustegevus.
17 asutuse kohta on praegu kasutusel viis erinevat nime, mis annavad ebaselgeid signaale oma
tegevuste kohta. Sellest tekkiski vajadus nimede
muutmiseks, mis formuleeriti eelnõuks aprilli
lõpus. Eelnõu saadeti kõigile hallatavatele kultuuriasutustele ja osavallakogudele. Tagasisidet eelnõu kohta kirjalikult ei tulnud, mistõttu esitasime
selle volikokku. Tundus formaalne lihtne protsess,
mis tegelikkuses osutus arvatust keerulisemaks.
Kultuuri- ja spordiosakond alustas hallatavate
kultuuriasutuste töö ühtlustamisega 2019. aasta algul, mil moodustati kultuurimajade, rahvamajade
ja klubide juhatajatest nõukoda, kellega kooskõlastatakse kõik valla kultuuriasutusi puudutavad
muudatused ja kujundatakse muutmist vajavate
kitsaskohtade lahendused.
Kultuuri- ja spordiosakonna ettepanekul ja
kooskõlas nõukoja seisukohtadega esitati maikuu
volikokku kultuuriasutuste nimede muutmise
ettepanek, mille kohaselt muutuksid Karja lugemis-teabetuba, Aste, Eikla ja Nasva klubid ning
Lümanda, Pärsama, Sandla ja Salme kultuurimajad rahvamajadeks. Tegemist on protseduurilise
protsessiga, mis on juba 2006. aastal kultuurivaldkonna esindajate poolt riiklikult kokku lepitud.
Rahvamajade liigituse järgi on rahvamaja kultuuriasutus, mille ülesandeks on kohalike elanike
kultuuri-, huvitegevus-, enesetäiendus-, teabe- ja
meelelahutusvajaduste rahuldamine; rahvakultuuri säilitamine ja arendamine; kontsertide,
etenduste, näituste ja muude kultuurisündmuste
korraldamine; tingimuste loomine harrastuskollektiivide, huviringide, kultuuriseltside ja
-seltsingute tegevuseks. Rahvamajas on loodud
minimaalsed võimalused kultuuriteenuse tarbimiseks, põhirõhk on ühistegevusel.
Kultuurikeskus/kultuurimaja on suuremas
omavalitsuses või maakonna keskuses tegutsev
kultuuriasutus, mis täidab rahvamaja funktsiooni,
omab tehnilist baasi ja inimressurssi piirkonna
suursündmuste korraldamiseks ning kutselise
(professionaalse) kultuuri vahendamiseks. Kultuurikeskus vastutab sageli omavalitsuse kogu
kultuuritegevuse korralduse eest, selle personal
koosneb juhatajast, kunstilisest juhist ja abipersonalist. Kultuurikeskusel on lisaks elanike harrastusliku tegevuse korraldusele suurem võimalus
vahendada kutselist kultuuri.
Vaadates kirjeldatud mõistete sisu, on kõige
õigem nimetus meie rahvakultuurialaste tegevustega tegelevate asutuste nimede määramiseks
rahvamaja. Kultuuriasutus on oma sisult rahvale
kuuluv maja, kuhu kõik on väga oodatud. Küsimus
on vaid Orissaare kultuurimajas, mis asub Saaremaa suuruselt teises asulas ja teenindab piirkonda
ka piirkonnakeskse kultuuriasutusena.
Vaatamata sellele, et piirkondadele anti võimalus eelnõu protsessis kaasa rääkida, jõudsid
esimesed vastuolunoodid osakonnani volikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekul Nasva
klubis, kus kohalike elanike esindus tõi lauale
Nasva elanike nõudmise säilitada Nasva klubi
nimi. Kompromissettepanekuna otsustati nimetada eelnõus Nasva klubi uueks nimeks Nasva
rahvamaja nimetusega Nasva Klubi.
Volikogu istungi eel avaldasid nimede suhtes
rahulolematust ka mitmed poliitikud, mistõttu
otsustas abivallavanem eelnõu menetlusest tagasi võtta ja täiendavalt selgitada nimemuutmise
vajadust.
Kultuuri- ja spordiosakond loodab väga, et rahvamaja juhatajatega ühiselt käima lükatud protsess
leiab oma positiivse konsensusliku lahenduse.
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ARVAMUS
Valla mitu palet
Viimasel ajal on tihti kuulda
ja lugeda suurvalla näo kohta.
Meie valla eluiga on tänaseks
pea poolteist aastat. Kas tegemist on veel „beebinäoga“ või
on ka arengut märgata?
Peaküsimus on, kas meie valTiiu Aro
la maapiirkondadel ja linnal on
Saaremaa vallavolikogu esimees
ühiseid näojooni. Vastupidiselt
levinud arvamusele, et linn domineerib maa üle, näitab rahvastikuregister, et 1.
mai seisuga elab Saaremaa valla maapiirkondades
18 327 inimest, s.o 58% valla elanikest.
Samas on nurisetud, et otsused, ka maapiirkonna kohta, tehakse Kuressaares, kus asuvad
vallavalitsus ja volikogu. Ometi arutletakse
kümnes osavallakogus ja ühes kogukonnakogus
aasta jooksul keskmiselt kuuel-seitsmel koosolekul
piirkonnale olulistel teemadel. Laual on volikogu
määruste-otsuste eelnõud: teedehoid, bussiliiklus,
heakord ja paljud teised igapäevaelu mõjutavad
küsimused.
Teravdatud tähelepanu all on mittetulundustegevuse toetamine, külaseltside tegevus. Kirgi
kütavad omavalitsuste ühinemislepingus kirjas
olevad, n-ö lubatud investeeringud, mille elluviimise lisatingimused on kahjuks tihti ununenud.
Kokkusaamistel osavaldades osalevad alati nii vallavalitsuse liikmed kui ka ametnikud. Nii et seda,
et infot on vähe, ka volikogus ja vallavalitsuses
toimuva suhtes, küll öelda ei tohiks.
Või seda, et osavallakogul pole võimu! On küll,
selle tõestamiseks on kasvõi see, et alles hiljuti
lükkas Orissaare osavallakogu tagasi vallavalitsuse
esitatud teenuskeskuse juhi kandidaadi.
Olen saanud maapiirkonnas toimunud koosolekutelt selge sõnumi: maal on tugevad kogukonnad, külaseltsid, palju sädeinimesi. Vallavalitsus
ega -volikogu ei saagi tulla külaelu elavdama ja
ütlema, mis kohapeal teha tuleb. Seda otsustavad
ikkagi kohalikud inimesed ise. Meie külades on
palju rõõmu, ühiseid tegevusi, ka leplikkust maal
elamise paratamatute raskuste suhtes linnaeluga
võrreldes.

Ärgem unustagem, et valla näo
teevad ennekõike valla elanikud,
elavad nad siis maal või linnas, töötavad
kas vallavalitsuses, haiglas, koolis
või eraettevõtluses.
Mõelgem kasvõi sellele, millised tõelised piirkonnaelu keskused ja inimeste kooshoidjad on
meie rahva- ja kultuurimajad!
Seda, et meie maainimesed on aktiivsed ja tegusad, ka oma piirkonna elu paremaks muutmiseks,
tõestab juba see, et valla kaasavasse eelarvesse
esitati kokku 24 ettepanekut, neist 20 maapiirkondadest, millest neli said hääletamisel tugeva toetuse
ja rahastuse. Nii et kartus, et kaasava eelarve raha
tuleb jällegi Kuressaarde, kuna siin on rohkem
rahvast, ei osutunud tõeks. Õnneks!
Kuressaares, valla ainukeses linnas elab 13 154
inimest. Kogukonnakogu ülesannetes toimetab
siin volikogu juures olev linnakodanikukomisjon.
Kokkusaamisi on eelmise aasta jooksul olnud 11,
päevakorras on olnud linna arengut käsitlevad
eelnõud, kesklinna renoveerimine, turvalisus
linnaruumis, detailplaneeringud.
Ühised mured on prügiga, teisisõnu jäätmemajanduse valdkonnas. Kuid ka siin on erinevusi
maa ja linna vahel. Kus asuvad konteinerid, miks
just seal ja miks nii vähe, miks neid õigeaegselt ei
tühjendata, miks….
Ja mis see kollane kott veel on? Sõlmige leping
ja saategi teada!
Linnas on vähem ühistegevust, rohkem rahulolematust ja nurinat. Seda, et linnas on aktiivsust
ja ühistegevust vähem, näitab, nagu juba mainitud,
et kaasavasse eelarvesse esitati linnast kõigest neli
projekti.
Küsigem vahel endalt: kas kasutame kõiki
võimalusi ja oskusi arengule kaasaaitamiseks või
rakendame hoopis oma jõu ja teadmised kritiseerimiseks, nagu pahatihti ka leheveergudelt
lugeda võib?
Ärgem unustagem, et valla näo teevad ennekõike valla elanikud, elavad nad siis maal või linnas,
töötavad kas vallavalitsuses, haiglas, koolis või
eraettevõtluses.
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Võrgustikutöö lastekaitses – mis see on?
Töötamine laste ja noortega tähendab töötada
teadmatusega, sest kunagi ei ole täpselt teada,
kuidas ja mismoodi laps
või noor käitub ning
millised meetodid talle
kõige paremini sobivad.
Seda enam, et perede
probleemid on ühiskonnas muutuvad.

Kadi Kindlam
lastekaitsespetsialist

Perekonna toetamise mudel (Aile Aedma magistritööst „Lastega perede toetamise võimalused kohalikus omavalitsuses Harjumaa valdade näitel“, 2012).

Lastekaitsetöö peamiseks eesmärgiks on lähtuda lapse parimast
huvist, edendada lastega perede
heaolu, kus olulisel kohal on
probleemide varane märkamine
sekkumiseks ja toe pakkumiseks.
Lapse abivajaduse väljaselgitamiseks tuleb vaadata tema suhteid
ja lähikonda, vaja on koguda informatsiooni erinevatelt asutustelt ja
spetsialistidelt, kes lapse ja perega
on kokku puutunud, sest kõige
enam mõjutab lapsi nende inimeste suhtumine, kes lastega tööalaselt
tegelevad ning lapse aitamine on
võimalik vaid läbi võrgustikutöö.
Võrgustikutöö on lastekaitsetöös
üks parimaid töövahendeid laste ja

noorte probleemide ning riskikäitumise lahendamiseks. Võrgustiku
liikmed on omavahel partnerid,
kellel on ühised arusaamad laste
õigustest, nad annavad üksteisele
nõu ja on toeks, et lapse aitamine
oleks tulemuslik ja efektiivne.
Lastekaitsetöötajate koostöövõrgustikku kuulub esmajoones
lapse perekond, sõbrad ja lähedased, kuid koostööks on väga
olulised veel sotsiaal- ja haridustöötajad, politsei, prokurör, psühholoogid ning meditsiinitöötajad.
Toimiv võrgustikukoostöö on
oluline ennetustööks, aidates lastekaitsetöötajatel kiiremini prob-

leemsetele juhtumitele reageerida
ja peresid toetada (vt joonist).
Hea näitena väga efektiivsest
võrgustikukoostööst võib lastekaitsemeeskond välja tuua koostöö politsei- ja piirivalveameti
noorsoo- ja piirkonnapolitseinikega, kellega toimuvad regulaarsed
koosolekud. Omavahel vahetatud
teadmiste ja kogemuste kaudu
antakse parimad võimalused
juhtumi edukaks lahendamiseks.
Enamik spetsialiste on küll teadlikud koostöö vajalikkusest, aga
küsimused tekivad siiski. Näiteks,
kellega, millal, kuidas, milline on
oluline informatsioon ja millised

on teiste erialade kohustused ja
piirangud? Eriti kui spetsialiste
on lapse ja pere ümber mitmeid.
Siinkohal aitavad kaasa regulaarsed võrgustikukoosolekud ning
lastekaitsetöötajate initsiatiiv oma
ameti tutvustamisel. Kui erinevate
erialade abistajaid on palju ja nad
omavahel koostööd ei tee, võib
abivajaja jääda ilma õigeaegsest ja
tõhusast abist.
Eduka koostöö võtmesõnaks on
seega üksteist usaldav, järjepidev,
ühiste eesmärkide nimel tegutsev
ja pühendunud võrgustik, kes
aitab lahendada lapse või noore
muresid.

Tulekul on Saaremaa orhideefestival
Kaunites kuldkingades haldjad
juba tantsivad aasadel ja niitudel,
hallid käpad astuvad aia ääri mööda. Rääkimata muust lilleilust.
Kõik see kuulutab uue, järjekorras
kuuenda orhideefestivali peatset
saabumist.
Sel aastal peame orhideepidu
14.–16. juunil keskusega ikka Kihelkonnal, Vilsandi rahvuspargis
ja selle ümbruses.
Saaremaa VI orhideefestival
„Märka lille!“ (www.orhideefestival.ee) on 5-aastase ajalooga rohkelt piirkondlikku ja vabariiklikku
tunnustust saanud kultuuri- ja loodussündmus Vilsandi rahvuspargi
piirkonnas. 2015. aastal tunnistati
Saaremaa orhideefestival Keskkonnakäpa nominendiks.

Looduslikud orhideed on imelised troopilised kaunitarid, mis igal
suvel ikka ja uuesti meie aasadel
ja niitudel õide puhkevad. Erinevate teatmeteoste andmeil leidub
maailmas üle 28 000 orhideeliigi,
Eestis on leitud 35 looduslikku
liiki käpalisi. Saaremaa ja Vilsandi
rahvuspargi piirkond on nende
poolest eriliselt rikas. Tänama
peame selle lilleilu ja liigirikkuse
eest rahvuskivi paasi, milles leiduv
kaltsium on meelepärane paljudele
taimedele, sh ka orhideedele.
Kindlasti tunnevad lugejad õitsevat kaunist kuldkinga, mis just
mai lõpus – juuni alguses on täies
õiteilus. Tänavune aasta orhidee on
aga lehitu pisikäpp – miniatuurne
õrn ime. Lehitu pisikäpp on Eestis

kasvavatest orhideedest kindlasti
kõige salapärasem, sest isegi enamik botaanikuid ei ole teda kunagi
looduses näinud. Soome keeles nimetatakse pisikäppa metsaemaks,
inglise keeles tondiorhideeks.
Eestis õitseb pisikäpp juuli lõpus –
augusti alguses.
Orhideefestivali programm sisaldab juba traditsiooniks saanud
tegevusi. Avaloenguga Eestimaa
orhideedest esineb bioloogiadoktor
Triin Reitalu. Pärast loengut laulab
Kihelkonna segakoor. Iga päev kell
12 väljub Kihelkonna rahvamaja
eest orhideeretk loodusesse. Eelakordi neile andis aga SÜG KHK
orhideeretk Loode tammikusse
juba 1. juunil.
Lisaks koorikontserdile kutsume

15. juunil huvilisi kuulama ainulaadselt andekat Erkki Otsmani,
kes seekord toob külakostiks Itaalia
kuldajastu muusikat 1940.–1970.
aastatest. Kätt saab proovida lillemaali töötoas ja lastelegi on planeeritud oma lilleretk. Täpsema info
ja programmi koos kellaaegadega
leiate Saaremaa orhideefestivali kodulehelt. Rahalise toe eest täname
Saaremaa vallavalitsust ja hea koostöö eest Kihelkonna rahvamaja.
Kohtumiseni Kihelkonnal 14.
juunil kell 12!
Artikli koostamisel on kasutatud
Taavi Tuuliku raamatut „Hiiumaa
orhideed“, 1998.
Korraldajate nimel
Maarika Toomel Naagel

KOP-i kevadvooru toetused jagatud
Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetati kevadvoorus
23 projekti kogusummas 36 277,90
eurot.
Meetme 1 alt toetati järgmisi projekte: rahvarõivaste valmistamise
koolitus „Sariküllist sukkadeni“ (2
000 eurot, taotleja MTÜ Saaremaa
Käsitööselts KadakMari), Atla küla
kokkutulek 2019 (1104, MTÜ Atla
Küla Selts), Kogukonna pärandile
tuul tiibadesse (1713, MTÜ Pidula Selts), lestakohvikud Nasval
(1087, MTÜ Nasva Küla Selts),
„Keraamikast ei saa kunagi küllalt!“
(1952,90, MTÜ Mätja Küla Selts),
pärimuspäev „Rannarahva jaaniaeg Saaremaal“ (1336,40, MTÜ
Undva Küla Selts), Lümanda laste
pilliõppepäevad (632,52, MTÜ Karu-Kati Õpituba), Tõnija piirkonna
külad ühtseks (891, MTÜ Tõnija

Küla Selts), diabeedikonverents
(1978,86, MTÜ Saaremaa Diabeediselts), Salme – Sõrvemaa „teejuhiks“ (1984,12, MTÜ Sõrve Värav),
Eesti lõõtspillide valmistamise
kursus Saaremaal (2000, MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts).
Meetme 2 alt toetati järgmisi
projekte: „Kogukonna kodu_3“
(2000, MTÜ Saare Maakonna Invaühing), välitingimustesse sobiva
helilahenduse arendamine (1 869,
MTÜ Jalgpalliklubi FC Kuressaare), päästedrooni võimekuse loomine Saare- ja Muhumaal (2 000,
MTÜ Leisi Vabatahtlik Päästekomando), Pöide Maarja kirikule
kontserditoolid (1638, MTÜ Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku Pöide
Maarja Kogudus), Vilsandi veerev
kemmerg (2000, MTÜ Vilsandi
Külaselts), ekspositsiooni alused

(1 000, MTÜ Abruka Muuseumi
Selts), Karala kandi väliüritustele
lisandväärtuste andmine (943,20,
MTÜ Karala Külaelu Arendamise
Selts), Vanakubja külaväljaku elektrivõrguga liitumine (2000, MTÜ
Vanakubja külaselts), Ruhnu kiriku
torni remont ja kirikuaia geoaluse
valmistamine (1330, MTÜ Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku Ruhnu Püha Magdaleena Kogudus),
Maasilinna „kontserdisaali“ pingid
(1098, MTÜ Maasilinna Selts),
Suur-Randvere seltsimaja uued
silmad (2000, MTÜ Randvere
Heaks), infostendide paigaldamine Kõinastu laiul (1719,90, MTÜ
Kõinastu Külaselts).
Meetme 1 kaudu toetatakse
tegevusi, millega panustatakse
kogukonnaliikmete teadmiste ja
oskuste kasvu, kogukonna iden-

titeedi tugevnemisse ja tõhusama
koostöö tekkesse. Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega
panustatakse kogukonnaliikmete
ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmete vajalike teenuste
pakkumisse.
KOP on riigieelarvest rahastatav
programm, mida Saaremaa vald
viib ellu maakonnas ühiselt täidetava ülesandena.
Sügisvoor on planeeritud avada
1. septembril ning taotlusi võetakse
vastu kuni 1. oktoobrini. Täpsemat
informatsiooni taotlemise tingimuste kohta saab: https://www.
saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.
Veiko Viil,
arenduse peaspetsialist
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IV Ultima Thule
maraton ootab osalema

Ultima Thule maratoni idee autor on Rasmus Kagge (pildil nr 17), kes on ka ise 2016. ja 2017. aastal maailma äärel poolmaratoni jooksnud.

Täpselt saja päeva pärast ehk 14.
septembril kell 11 antakse Kuressaare lossihoovis start IV Ultima
Thule maratonile. Kuressaare
linnas ja selle lähiümbruses kulgeval rajal on võimalik joosta nii
maratoni, poolmaratoni kui ka
10 kilomeetrit, kahele lühemale
distantsile on oodatud ka kõndijad ja kepikõndijad ning 10 km
rajale lapsevankrite ja -kärudega
liikujad.
Ultima Thule maratonile saab
registreeruda maratoni kodulehel
http://ultimathulemarathon.com.
Soodsaim ehk 15-eurone registreerimisvoor kestab 31. juulini,
ajavahemikus 1. august – 12. september on osavõtutasu 20 eurot ja
14. septembril ehk stardipäeval 30
eurot. Neile, kes soovivad 10 km
rajale minna lapsekäru või -vankriga, on osavõtutasu eelregistreerimisel 10 eurot ja stardipäeval

15 eurot.
Osaleja nimi kantakse registreerunute nimekirja pärast osavõtumaksu tasumist. Kõik enne
septembrikuud registreerunud
osalejad saavad nimelise numbri.
Stardinimekiri täieneb jooksvalt
ning seda saab jälgida Ultima
Thule maratoni kodulehel ja Facebooki lehel https://www.facebook.
com/UltimaThuleMaraton.
Ultima Thule maratoni ühe
korraldaja ja rajameistri Raili
Rüütli sõnul on rajad sel aastal
samasugused kui mullu. „Seni
oleme igal aastal radu mingil
määral muutnud, kuid tänavu
anname jooksjatele ja kõndijatele
võimaluse liikuda eelmise aasta
radadel,“ rääkis Rüütel. Ta lisas,
et ka stardi- ja finišipaik asuvad
endiselt Kuressaare lossihoovis.
Peakorraldaja Raivo Kallase
sõnul soovitakse Ultima Thule

maratonil osalejatele pakkuda igal
aastal ka midagi uut. „Kui 2018.
aastal lisandus programmi 10 km
distants ning võimalus minna
rajale kärude ja vankritega, siis sel
aastal saavad kõik jooksu- ja kõnnidistantside lõpetajad uue väljanägemisega medali,“ ütles Kallas.
Medali kujundas Raul Vinni ja
selle valmistab Kuressaares tegutsev ettevõte OÜ Sporrong Eesti.
15. septembril 2018 toimunud
III Ultima Thule maratonist võttis
osa 209 spordisõpra, neist 23 jooksid maratoni, 52 poolmaratoni ja
10 km distantsi lõpetas 59 jooksjat. 14 osalejat läbis kõndides või
kepikõndi tehes 21,1 km, 10 km
rajal oli 34 kõndijat ja 27 käru või
vankriga liikujat.
Ultima Thule maratoni idee
autor on Rasmus Kagge, kes käis
mõtte välja 2015. aasta detsembris
Saare maakonna arengukonve-

rentsil „Ultima Thule – maailma
äärel on kõik võimalik“. Et just
Saaremaa on paljuotsitud müstiline ja müütiline Ultima Thule,
kuhu 4. sajandil enne meie aega
jõudis ajaloo esimene maadeuurija, kreeklane Pytheas, on väitnud
nii Lennart Meri oma raamatus
„Hõbevalge“ kui ka Raul Talvik
2015. aastal ilmunud teoses „Teekond maailma ääreni“.
Ultima Thule maratoni korraldamise eesmärk on tutvustada
Saaremaad kui Ultima Thulet ning
anda kõigile soovijatele võimalus
liikuda maailma äärel endale sobival distantsil ja viisil.
Ultima Thule maratoni korraldab MTÜ Karujärve Tervisespordi
Keskus koostöös partnerite ja
vabatahtlikega.
Anu Vares,
Ultima Thule maratoni
korraldustoimkonna liige

Vald tunnustab väärikaid pulmapaare
Saaremaa vallavolikogu esimees
Tiiu Aro ja vallavanem Madis Kallas õnnitlevad 19. juunil Kuressaare
Laurentiuse kirikus 60 ja 50 aastat
koos elanud abielupaare. Paare,
kes tähistavad sel aastal teemantpulmasid, on maakonnas kümme,
ja paare, kes kuldpulmasid, on 63.
Saare maakonna 50. ja 60. abielu
aastapäeva tähistavate paaride
õnnitlemistseremoonia sai alguse
maakonna ja EELK Kuressaare
koguduse koostöös 2014. aastal.
Toetudes Tartu ja Rakvere linnade
positiivsele eeskujule, on olnud
korraldajate sooviks tunnustada
väärikaid abielupaare ja tuua positiivse eeskujuna esile abielutõotuse
kestmist läbi erinevate aastakümnete.
Perekonnas kujuneb ja küpseb
meie olemus ning perekonnast
saame eluteele kaasa omakasupüüdmatu armastuse kogemuse,
arusaamise elu põhiväärtustest ja
kesksed voorused, et neid oma lastele ja lastelastele edasi pärandada.
Perekonna keskel leiavad aset meie
elu kõige õnnelikumad hetked,

kus armastus hoiab meid rasketel
aegadel, lohutades ja kinnitades.
Perekond on kindel alus meie igapäevaste sündmuste keerises.

Perekond ei ole igand
Tänapäeva ühiskonnas, kus
esiplaanile on tõstetud materiaalsed väärtused, naudingud ja enesekeskne mugavus, on perekonna
jaoks kõige suuremaks ohuks, et
inimesed sulgevad oma südame
ja muutuvad isekaks. Terve pere
loomine ja hoidmine võib nõuda
suurt pingutust. Ometi on kindel,
et perekond ei ole oma aega ära
elanud, vaid see on tõelise ja sügava
inimliku õnne tee täna samamoodi,
nagu see oli 50 või 60 aasta eest ja
saab olema tulevikus.
Abielu on mehe ja naise enesekinkimine teineteisele, oma elude
ühtepõimimine läbi vastastikuse
andumise ja pühaliku avaliku tõotuse jääda üksteise kõrvale kuni
elupäevade lõpuni, nii headel kui
ka rasketel aegadel. Olles oma
loomult erinevad, on mees ja
naine elulistes eesmärkides üks.

Jäädes iseseisvateks isiksusteks, on
abikaasad alati teineteisega seotud.
Neil on erinev eluülesanne, ent üks
elutee.
Abielu on kaasade vahelise tervikliku armastuse teoks saamine
ja elukestev isiksuse kujunemise
kool. Abielu ja perekond on rahva
püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus – vaimselt tugevad
perekonnad on kogu rahva heaolu
tagatiseks ja eeskujuks. Nii on meie
ühiseks eesmärgiks teha tööd selle
nimel, et noored avastaks taas perekonna ideaali ilu ning pühendaks
end selle teostamisele oma elus.

Oodatud on ka pereliikmed
Tänavu toimub kuld- ja teemantpulmapaaride õnnitlemine
kolmapäeval, 19. juunil kell 12
Kuressaare Laurentiuse kirikus.
Lisaks väärikatele abielupaaridele
on sündmusele oodatud kutsutute
lapsed ja teised pereliikmed. Saaremaa vald peab juubilare meeles
piduliku tunnistuse ja lilledega.
Päevakangelased jäädvustatakse
pildile koos vallajuhtide, kõigi

kutsutute ja soovi korral oma pereliikmetega. Abielupaarid on (soovi
korral koos saatjatega) oodatud
ka sündmuse järel Kuressaare
kultuurikeskuse saalis toimuvasse
kohvilauda.
Viimase viie aasta jooksul toimunud abielupaaride õnnitlemistseremoonia on üks maakonna südamlikumaid ja meeldejäävamaid
sündmusi nii asjaosalistele endile
kui ka nende pereliikmetele. Valdavalt on osalejad andnud sellele
väga postiivse tagasiside. Ühtlasi
on see ka juubilaridele ja nende
peredele võimaluseks tähistada
abielu suurt juubelit enne jaanipäeva ka pereringis. Mitmed
abielupaarid on allakirjutanule
tunnistanud, et kuigi nende abielu ei ole algselt sõlmitud kirikus,
on neil hea meel vaadata käidud
ühisele eluteele tagasi ja õnnitlusi
vastu võtta sedavõrd väärikas
hoones.
Anti Toplaan
EELK Kuressaare Laurentiuse
koguduse õpetaja,
Saarte praostkonna praost

LUGEJA
KÜSIB

?

Kuidas on Kuressaare kortermajades
käivitunud pakendite kohtkogumine?
Iga algus on raske, aga korteriomanike mõistva
suhtumise puhul on see kindlasti õige roheline
mõtlemine ja rahaline kokkuhoid. Näiteks 600 l
olmeprügi (OP) konteineri ühekordne tühjendus
maksab 12,14 eurot, 4 korda kuus 48,56 eurot.
48 korteriga (2050 m² pinda) elamu puhul teeb
see 0,024 eurot/m² kohta. Seega keskmise korteri
puhul tuleb sellise koguse olmeprügi äraveo eest
ühes kalendrikuus maksta 1,03 eurot.
Kui sorteerida pakendijäätmeid, on vedu tasuta.
Aga ainult üks tõrvatilk võib kogu ürituse nurjata.
Korteriomanikud ja rohkem veel korterite üürnikud, kes ei taha või ei viitsi prügi sorteerida,
viskavad oma jäätmekoti kuhu juhtub. See on asja
juures kõige valusam probleem. Selline tegu paneb
ka teised, korralikult oma kohustusse suhtujad,
valede jäätmetega rikutud konteineri eest kallist
hinda maksma.
Kuressaare Elamute Hoolduse hallatavatest majadest esimesed hakkasid pakendijäätmete kohtkogumise teenust kasutama kohe, kui võimalus
tekkis, s.o septembris 2014. Siis oli probleemiks
tühjendussagedus. Pakendijäätmete konteinerite
tühjendus toimus kaks korda kuus, mida oli vähe.
Konteinerid olid ületäitunud. Selle tõttu ei käivitunud ka kohtkogumisprotsess vajalikul tasemel
ja kiirusel. Pöördusime ka tollase Kuressaare
Linnavalitsuse poole asja normaalsesse rööpasse
viimiseks. Lõpuks probleem lahendati. Praeguseks
kasutab OÜ Kuressaare Elamute Hoolduse poolt
hallatavatest majadest pakendite kohtkogumise
teenust 49 elamut.
Kui rääkida veel ettepanekutest, probleemidest,
siis ebaõige tundub veidi see, et eramajad saavad
kohtkogumise teenuse täiesti tasuta, ka jäätmekoti.
Kortermajad peavad muretsema aga ise konteineri
või selle rentima. See ei ole sugugi väike summa
(600 l konteiner maksab üle 200 euro). Nii mõnigi
kortermaja ei soovi maja raha konteinerite ostu
peale kulutada. Lisaks pole konteinerid kuigi vastupidavad, neid tuleb aeg-ajalt välja vahetada. Eriti
tuule ja ilmastiku tagajärjel murduvad kaaned.
Lahendus oleks, et vedaja paigaldab ka korterelamute juurde omapoolsed konteinerid. Kortermaja
elanikesse võiks suhtuda kui eramajaomanikega
võrdsetesse linnakodanikesse. Linnapoolne
koormis korrashoiu valdkonnas lasub niigi linna
kortermajade elanikkonna õlgadel.
Veeve Pihelpuu
Kuressaare Elamute Hoolduse
juhatuse liige
Kuidas liituda pakendite kohtkogumisega
Kuressaares ja Kudjape alevikus?
Pakendid saab üle anda oma kodus pakendikotiga (eramajad) või konteineriga (kortermajad).
Selleks on vajalik sõlmida leping MTÜ-ga Eesti
Taaskasutusorganisatsioon (iseteenindus.eto.ee),
OÜ-ga Tootjavastutusorganisatsioon (www.tvo.ee/
saaremaa) või OÜ-ga Eesti Pakendiringlus (info@
pakendiringlus.ee). Nõuetekohaselt kogutud pakendijäätmed viiakse ära tasuta.
Endise Lääne-Saare valla alevikes ja külades, kus
kohtkogumisteenust veel ei pakuta, saab väikse
tasu eest pakendid ikkagi oma väravas üle anda.
Selleks võib kasutada kuni 150 l kilekotti või kuni
1100 l konteinerit. Teenuse hinnakirjaga saab tutvuda www.saaremaavald.ee/prügi-sorteerimine.
Pakendijäätmeid võetakse tasuta vastu ka Kudjape ja Maasi jäätmejaamades. Suuremad pappkastid
jm pakendeid, mis ei mahu pakendikonteinerisse
või pakendikotti, võiks samuti viia jäätmejaama.

Milliseid lube mul on vaja taotleda,
kui tahan hakata maja või muud hoonet ehitama?
Maja ehitamise soovi
korral peab esmalt võtma
ühendust vastava piirkonna
arhitektiga. Oma piirkonna
arhitekti nime leiab valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/ehitus-ja-pla- Rein Kallas
ne er imine, sis est ades ehitus- ja planeeringuametnike tööpiirkondade osakonna juhataja
alla otsingusse oma küla,
aleviku või linna nime. Sealt leiab projekteerimistingimustega tegeleva arhitekti. Temaga suheldes saab teada, kas ehitamiseks on vaja esmalt
detailplaneeringut või saab ehitusõigust määrata
projekteerimistingimustega.
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Sõrvekeelsest räpist
aabitsa ja laulupeoni
MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts sihiks on Sõrvemaa ja sõrulaste isioma
kultuuri püsimajäämine.
Tammeougu Mari
MTÜ Sõrvemaa Pärimuse Selts eestvedaja

Kümugond aastat tagasi said
Anseküla seltsimajas kokku tosin
mõttekaaslast. Kõigil mure Sõrvemaa ja sõrulaste omakultuuri
püsimajäämise pärast.
Kunagisest tiheasustusega poolsaare elanikkonnast elab Sõrvemaal vaid murdosa. Sõrve lapsed
ei räägi enamasti koduses „laulukeeles“. Pole sõrvekeelseid luuletajaid, kirjanikke, ajakirjanikke,
teadlasi. Polnud Sõrve murraku
kirjaviisigi. Vaid vähesed laulsid
veel vanade sõrulaste loodut, üksikud mäletasid Sõrve pillilugusid.
Segakoori laulupidude sünnipaigas ei olnud. Kohalikud rahvariided olid mandumas stiliseeritud
kostüümideks.
Sõrulaste sajandeid püsinud
isioma kultuuri tajuti väärtusetuna.

kAla, oumBu, muDa
Vajasime isioma kultuuri püsimajäämiseks tegusid – alustasime aga piirideta unistamisest.
Omakeelne aabits, murdekeelsed
uudised ERR-is, segakoor, sõrvekeelne muusika- ja tekstiloome,
oma meediakanal, pärimusõpe…
suur osa unistustest on tänaseks
täitunud. (Vaata võrgulehte sörvemaa.ee!)
„Sörulase aabitsad“ on kõigil
1.–6. klassis käivatel Sõrve lastel. Kodus aabitsa toel või laste
mänguringis on igal Sõrve lapsel
võimalus isioma kultuuriga esmatutvust teha.
Sõrve naiste regilauluansambel
Ammuker nii laulab-tantsib kui
ka uurib ja meisterdab koos huvilistega rahvariideid. Pillimängijad
äratavad vähehaaval muuseumis

Sõrve Maakoor Sõrvemaa laulupühal 2018.

talletatud muusikat tagasi elule
(Sörvemaa Sörmitsejad). Õhtuti-öösiti teeb-sõlmib rahvamuusikat räpiga Küi. Sõrvekeelseid
uudiseid kuuleb nii Vikerraadiost
kui ka võrgulehelt sörvemaa.ee.
Meie seltsi rahvarohkeim fenomen on aga Sõrve Maakoor.
Segakoor, kus laulmas lapselapsed ja vanaemad. Ansekülla
sõidetakse kogu Saaremaalt, aga
ka pealinnast, Tartust, Keilast, Paikusest, Soomest … milline kirg!
Sõrulaste esinduskoori sünnihetkeks võib lugeda päeva,
kui põline sõrulane Anu Lepik
pani Maakoori eelmisele suurele
laulupeole kirja. Anu Anseküla
algkooli ansamblis alanud muusikaline karjäär jätkus Kuressaare
muusikakoolis (klaver), jätkus
kõrgetasemelistes koorides lauldes

FOTO: erakogu

ja juhatuses tegutsedes. Dirigendidiplomit Tartu ülikooli taimeökoloogia kraadiõppuril aga pole.

Pealehakkamine ongi võit
Et Saaremaal ei leidunud ühtki
dirigenti, kes ligi kolmekümnest sõrulasest koori juhatada
oleks võtnud, sai Anust dirigent
Maakoori ees seistes. Esimesest
kooslaulmiskatsetusest sai paari
kuu jooksul oskus, millest arenes
kiiresti vilumus, enesekindlus ja
teadlik nõudlikkus.
Omaenese rahakoti, koorimaksu, ringijuhendaja tasu ning
lõputa entusiasmi toel said 2013.
aastal kooriproovid peetud ning
Maakoor jõudis eelmisele suurele
laulupeole suurepärase ettevalmistusega. Saaremaa külakooridest
suurima tenorirühmaga Sõrve

Maakoor tõusis oma „värske kõlaga“ teiste seast selgelt esile.
Maakoor jõudis saaremaistele
laulupidudele, andis rea kontserte
nii siin kui ka kaugemal (sh Kuramaal), lauljad lõpetasid koole
(nii alg- kui ka ülikoole), said
superstaarideks ning proovides
„laulsid“ kordamööda kaasa 3-4
värsket ilmakodanikku.
Sügis 2018 tuli uue murega.
Üldlaulupidu lähenes pikkade
sammudega, sõrulastest lauljaid
ja laulupeole tahtjaid oli. Et meie
dirigent polnud oma doktoriõpinguid Tartus lõpetanud, tuli
kooril leida rahastus pikkadeks
sõitudeks. Vald toetab pärimuse
seltsi ringe üürirahaga, ka ringijuhendaja tasu on abiks, ent oli
ilmne, et kallist Saaremaa-sõitu me
sellega kompenseerida ei suuda.
Siin tuli appi kohaliku omaalgatuse programm, meede 1 – kogukonna areng.
Meie rõõmuks sai Sõrve Maakoori projekt „Toome dirigendi
Sõrvemaale“ täiemahulise rahastuse. Koorimaks ja heategevusmüügil kogutu katavad ülejäänu.
Proovitsükkel laulupeorepertuaari omandamiseks oli pingeline. Enne viimaseid ettelaulmisi
sõitis Anu Tartust Sõrvemaale
vaada’t igal nädalavahetusel. Just
niisama sagedasti võtsid kodutee
ette ka Sõrvemaaga seotud, ent
kaugel koolis või tööl käivad Maakoori lauljad.

„Maakoor on maa sool!“
Laulupeotraditsiooni sünni
juures olnute järeltulijad jätkavad
esivanemate vaimus. Kevadistel
ettelaulmistel oli Maakoor tubli.
Täna harjutab Anseküla kihelkonna parim (ja ainus) segakoor
laulupeorongkäiku sobivaid laule,
nuputab hüüdlauseid ning meisterdab lippe, millega pealinna
tänavatele sõrulasi tervitama tulnuile lehvitada.
Me oleme olemas!

„EV100 igas külas“ – saartel sajaga edasi
Juubeliaasta on küll läbi saanud,
aga juubeliperiood kestab veel sajaga edasi – terve tänavuse aasta ja
tükike tulevast – kuni Tartu rahuni
2. veebruaril 2020. Sama kaua kestab ka kogukondade EV100 kinke
ja pidusid ühte liitev ühiskingitus
„EV100 igas külas“.
Saarlased alustasid kinkide
tegemist 2017. aasta juunis, mil
meie maakonna esimese EV100
tunnustahvli sai Karala, kus avati
pidulikult küla noorimatele vahva
paadikujuline laste mänguväljak,
lisaks veel Karala ja Lümanda
legendaarsele koolmeistrile Sergo
Ruumetile mälestuspink.

Saarlaste omanäolised
kingitused
Kõik saarte kogukondade kingitused on omanäolised, südamega
tehtud ja tulevastele põlvkondadele suunatud püsiväärtusega.
Mõned näited: juunis 2018 avati
Püha Soobiku avastusrada, kus

looduses kulgev rada on rajatud
eelkõige lapsi silmas pidades ja
eesmärgiga võimaldada lastel
mänguliselt ja läbi aktiivse tegevuse avastada, tunnetada ja
õppida lähemalt tundma loodust;
Jööri küla pargis avati võidupäeval lipuväljak, juulis kaasaegne
tootmishoone, Kadakoda, Leedri
külas Orbu talus, Orinõmme küla
südames küla ajalugu puudutav
infostend ja Käesla külas valmistati 100 puuskulptuuri – 100 seent
Eestile; augustis istutas Kõljala
külade piirkonna auks iga küla iluõunapuu ja peeti I sõjalis-sportlik
retk „Hõbevalge radadel“ Kõljalas;
Laimjalas renoveeriti oktoobris
rahvamaja välisuks ja Taritus
valmistati detsembris vitriinkapp
külale kuulsust toonud FC Taritu
karikatele jne.
Selleks, et teiegi kogukond saaks
oma nimelise tunnusplaadi, polegi
vaja muud teha, kui ühiselt luua
üks oma kogukonnale vajalik, jõu-

kohane ja omane püsiväärtuslik
EV100 kink ning pidada ühiselt
maha üks tore pidu. Kui neist ka
aegsasti Saaremaa „EV100 igas
külas“ koordinaatorile teada anda,
jõuabki teie kogukonda nimeline
EV100 tunnusplaat.

Tunnusplaatide
jagamine kestab
Plaadi on Saare maakonnas
tänavu juba saanud Saaremaa
ühisgümnaasiumi koolipere 100
aastat kestnud eestikeelse hariduse andmise eest Kuressaares,
lisaks meenutati talgupäeval Tiirimetsas tänutundega haridusseltsi
Küünal tegutsemisaega ja paigutati seltsi liikmete mälestuspink
Tiirimetsa koolimaja juurde.
Juunis seisab Kaubil ees vabaõhumängude Mölkky ja petangi
väljakute avamine koos I Saaremaa MV-ga petangis. Samuti
jääb nimeline tunnusplaat EV
juubeliperioodi ja juubelilaulupeo

tule teekonda meenutama Sõrves
Massinõmmel ja lisaks Kaarmal
ning Kärlal.
Kindlasti on veel nii mõnelgi
Saare maakonna tegusal kogukonnal mõtteid, mis „EV100 igas
külas“ ühiskingitusega liitumise ja
tunnusplaadi saamise väärilised
on – andke neist kindlasti teada.
Mida rohkem kauneid hõbedasi
tunnusplaate Saare maakonda
EV100 meenutama jääb, seda
kenam ja toredam on meie mälestus juubeliaastast ja ühiselt selle
tähistamiseks tehtust.
Kõik ühiskingitusega liitunud
kogukonnad leiab „EV100 igas külas“ veebis nii nimekirjana kui ka
Eesti kaardil: https://www.ev100.
ee/et/ev100-igas-kylas.
Reet Viira
Saare maakonna
„EV100 igas külas“
ühiskingituse koordinaator
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Külavanemate
valimine
võtab hoogu
Märtsi lõpus kinnitas vallavolikogu Saaremaa valla
aleviku- ja külavanema statuudi. Samas on ka neid
aleviku- ja külavanemaid, kes on valitud eelmiste
valdade statuutide alusel, ning vastavalt tähtajale
on nendegi volitused endiselt kehtivad. Nüüdseks
on esimesed vanemad valitud ka uue ühtse korra
alusel ja kasutatud on sedagi võimalust, et piirkonna esindajaks saab valida kohaliku elu arendamise
eesmärgil asutatud MTÜ või seltsingu.
Tänaseks on vallavalitsuse korraldusega kinnitatud järgmised valimistulemused: Ratla külavanemaks on valitud Karin Ardel, Iruste ja Kahutsi
külade külavanemaks Kaidi Rannaäär, Angla
külavanemaks Jaak Oks ja Ardla külavanemaks
Kristiina Õun – kõigi nende volitused kehtivad
viis aastat. Teadaolevalt on vanema valimised juba
toimunud või peagi toimumas veel mitmel pool,
seega on vanemate read täienemas.
Üle tasub korrata seegi, et ehkki vanema valimine on vabatahtlik, on kehtivate volitustega
külavanema olemasolu vajalik külaraha taotlemiseks – ilma vanemata külale paraku külaraha
taotleda ei saa. Külaraha taotluse saab esitada
ka elektroonilises keskkonnas ja see ei võta aega
rohkem kui mõni minut.
Mida teha, kui soov piirkonna esindaja järele
on olemas, kuid vanemat pole seni olnudki või
on senise vanema volitused aegunud? Selleks
tuleb kutsuda kokku küla üldkoosolek ja kui
mitmele külale soovitakse valida ühist vanemat,
korraldatakse nende külade ühine üldkoosolek.
Sama kehtib ka alevikuvanema valimise puhul.
See ongi kogu protsessi vast kõige aeganõudvam
osa, sest koosolekust peab teatama kolm nädalat
ette. Arvestades, et vanema saab valida kuni viieks
aastaks, ei pea selliseid koosolekuid läbi viima tihti.
Küla- või alevikuvanemaks saab valida vähemalt
18-aastase Eesti kodaniku ja seejuures ei pea vanem rahvastikuregistrijärgselt selles alevikus või
külas alaliselt elama – nii võib vanemaks valida
ka aktiivse suvesaarlase. Vanema kandidaadi võib
üles seada iga hääleõiguslik üldkoosolekul osaleja,
siiski on selleks vaja kandidaadi enda nõusolekut.
Nagu eespool märgitud, saab vanema kandidaadiks seada ka külaseltsi või -seltsingu.
Täpsemat infot saab valla kodulehelt www.
saaremaavald.ee/aleviku-voi-kulavanem ja www.
saaremaavald.ee/kularaha-taotlemine ning teenuskeskustest (Kaarma piirkonna kontaktisikuks on
Veiko Viil, tel 452 5031; Kärla piirkonnas Toomas
Raun, tel 5850 4920; Lümanda piirkonnas Ilmar
Antov, tel 504 8513).
Kristiina Maripuu,
abivallavanem

Külavanemate valimised

Oti küla üldkoosolek ja külavanema valimine
toimub 7. juunil kell 18 Tujutares.
Koikla ja Metsaääre külade ühise külavanema
valimine toimub 15. juunil kell 11 Koikla endises
koolimajas (mõisas).
Reeküla külavanema valimise üldkoosolek
toimub 19. juunil kell 19 Jauni talu hoovil.
Lülle küla üldkoosolek toimub 21. juunil kell 18
Lülleväljal, vihmase ilma korral Möldri paargus.
Päevakorras mõttetalgud küla tuleviku teemadel
ja külavanema valimised.
Muratsi küla üldkoosolek, kus valitakse külavanem, toimub 27. juunil kell 19 Marientali 27
III korruse saalis (endine volikogu saal). Selgitusi
jagavad Riigikogu ja Saaremaa vallavolikogu liige
Kalle Laanet ning abivallavanem Kristiina Maripuu.
ST

VALD
ARVUDES
Elanike arv maikuus suurenes
Mais registreeriti Saaremaa vallas 24 sündi ja
30 surma, valda saabus 60 ja vallast lahkus 43
inimest. Vallasiseselt muutis oma elukohta 79
inimest.
1. mai seisuga oli vallas 31 481 ja 1. juuni seisuga 31 490 elanikku.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja

ORISSAARE

SALME

7. juunil kl 19 Kihelkonna rahvamaja suur
sünnipäevapidu. Esinevad Taritu meesansambel ja tantsijad, Kihelkonna memmede ja
naisrahvatantsurühm, koolilapsed, segakoor.
Sünnipäevalaps pakub kooki, tantsuõhtu ja
pidu jätkub Kairit ja Toomas Duo saatel. Tasuta.

6. juunil kl 18 Orissaare muusikakooli lõpuaktus.
12. juunil kl 11.30 Altai palsami müük.
19. juulil kl 16 konkurss-festival „Annetekoda 2019“.

Orissaare kultuurimaja

Orissaare laululava

LEISI
Pärsama kultuurimaja
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.

12. juulil kl 20 Vana Baskini teater „Kohe
hakkame seksima“, pääsmed Piletilevis ja tund
enne kohapeal.

PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
10. juunini Siiri Tall „Saaremaa varjatud võlu“.
Akvarellide näitus/müük.

Pargi ajutised peatused Pargi
4 maja ees ja Tolli tänava alguses kaotatakse ega ole 10.
juunist enam sõiduplaanides.
Linnaliinide sõiduplaanidest jäävad välja KOJA ja
SLUPI peatused. Peatused
asendatakse AIA ja TOOMA
peatustega.
Jälgige muudatuste infot
bussipeatustes plakatitel ja
veebilehel aadressiga www.
peatus.ee.
Palume vabandust ebameeldivuste pärast!

Keiu Kauri maalinäitus

KOKK-TOITLUSTUSJUHI

Töökoht asub Lümanda Majas avatavas uues sööklas.
Avaldus, CV ja kutseoskusi tõendavate dokumentide koopiad palume saata 14. juuniks aadressil
direktor@lymanda.edu.ee, posti teel Lümanda Põhikool,
Lümanda küla, 93301 Saaremaa vald, või tuua kooli.
Täpsem info tel 5455 3121.

Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed võtab konkursi korras tööle
1,0 ametikohaga lasteaiaõpetaja.
Tööleasumise aeg – august 2019.
Kandidaadilt ootame:
* vastavust kvalifikatsiooninõuetele;
* head suhtlemisoskust;
* valmisolekut meeskonnatööks;
* rõõmsameelsust ja positiivset ellusuhtumist.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata 25. juuniks e-aadressile helle.karu@kuressaare.ee või
aadressil Ranna tn 10, Kuressaare 93810. Info tel +372 505
4915; 453 9537.

Saaremaa Kunstistuudio

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

Kuressaare kunstikool
14.–16. juunil waldorfnukukursus. Võimalik
valida 4 erineva töötoa vahel. Registreerimine
vabalaps.saaremaa@gmail.com.

Kuressaare Raegalerii
Margus Meinarti maalinäitus „Läbilõige“.

Galeriis Helje Eelma illustratsioonid raamatule „Eesti ravimtaimed“. Näitus on avatud
24. juunini.
Kunstistuudio loomekeskuses on 3. juunist
kuni 26. juunini avatud Kadi Kurema graafika
näitus „Jutustatud ja joonistatud“.
Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja sündmuste kohta järgmisesse
vallalehte hiljemalt 14. juuniks. Leht ilmub
20. juunil!

Külade kokkutulekud
ja jaanituled

Bulla Maja taas lahti
Bulla Maja on avatud iga päev kl 10–16.

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse

Lümanda Põhikool võtab alates 1. augustist 2019 tööle

avatud E–R kl 10–21, L-P kl 11–19. Vihma
korral broneeri väljak spordikeskuses Vallimaa
16a. Lisainfo ja bron tel 452 0375, 524 7673;
www.saaremaaspordikool.ee.

KURESSAARE
Ajamaja galerii

MUUDATUSED BUSSILIIKLUSES alates 10. juunist
Maakonnaliinide Sõrve
suunas väljuvate busside peatus on tagasi PARGI paviljoniga
peatuses.
Kuressaarde saabuvad bussid kasutavad PARGI ajutist
peatust Kitsal tänaval (vana
polikliiniku kõrval).
Sõitmiseks kasutavad maakonnaliini bussid Uut tänavat,
kuna Pika tänava Kopli ja Sepa
vaheline lõik on remondi tõttu
suletud. Kesklinna peatuses
bussid ei peatu kuni remondi
lõpuni.

Pargi tenniseväljak

9. juunil k 12 Sõrve laulupüha.

SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale
Sotsiaalosakonna juhataja põhiülesanneteks on vallavalitsuse
pädevuses olevate sotsiaaltööküsimuste lahendamise
korraldamine, valla sotsiaalvaldkonna asutuste töö
koordineerimine, valla sotsiaaltööpoliitika väljatöötamisel
osalemine ning sotsiaalosakonna töö juhtimine.
Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast
töökogemust ametiasutuses 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: soovituslik 1. juuli 2019.
Dokumendid palume esitada Saaremaa Vallavalitsusele 11. juuniks
2019 kell 10.00 kas e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee (digiallkirjastatult) või postiaadressile Tallinna 10, 93819 Kuressaare,
märgusõna „Sotsiaalosakonna juhataja“.
Lisainfo: abivallavanem Marili Niits, marili.niits@saaremaavald.ee,
tel 452 5013.

Ratla külaselts Koduhoidjad kutsub kõiki Ratlaga seotud
inimesi Ratla küla 5. kokkutulekule 22. juunil kl 13 küla
lipuväljakule, pidu jätkub Mätlikus. Lisaks taaskohtumistele
ja meenutustele on plaanis ühislaulmine, esinejad, üldpilt
ja perepildid, lõbusad mängud suurtele ja väikestele, ühissöömine, Ratla audiogiidi tutvustamine ja jaanituli elava
muusikaga.
Osaluspanus: täiskasvanud 10, noorukid (10–18 a) 5
eurot ja lapsed kuni 9 a tasuta.
Palume tulekust teada anda 17. juuniks Kanni Papile, tel
5332 8254, kannipapp@hot.ee. Lisainfo Hilja Koelilt tel
5343 3818.
Orinõmme, Liigalaskma, Maasi ja Mäeküla külade kokkutulek toimub 22. juunil kl 12 Ristivälja külaplatsil, info Irja
tel 5340 2025, Anneli tel 5650 2406.
Laadla jaanituli on 22. juunil algusega kl 19. Lastele
vahvad mängud. Võistlus „Laadla kott 2019“. Tantsuks teeb
muusikat Väino Ero. Avatud pood ja baar.
Tõnija küla selts kutsub Tõnija, Röösa ja Põlluküla külade
endiseid ja praeguseid elanikke külakokkutulekule ühes jaanitulega 23. juunil algusega kell 15 Tõnija küla kiigeplatsile.
Päev algab registreerimisega, sellele järgneb kokkutuleku
avamine, ajalootund, pildistamine, õhtusöök, seejärel saab
nautida kultuuriprogrammi.
Kell 20 jaanitule süütamine. Jaaniõhtul erinevad mängud ning tantsuks mängib Taniel Vares. Lastele batuut.
Oma osalemisest anna teada hiljemalt 15. juuniks Pillele
tel 5556 9749, Kaidile tel 5590 0293 või Maile tel 513
6756. Kokkutuleku osalustasu 10 eurot (alla 16-aastastele tasuta) saab kanda Tõnija Küla Seltsi arveldusarvele
EE26220221018473233, selgitusse: kokkutulek ja osalejate nimed. Sularahas saab maksta eelneval kokkuleppel.
Jaaniõhtu on kõigile tasuta.
Jaaniõhtu Orissaare laululaval 23. juunil kl 20.
Jaaniõhtu Sandlas Kukessaare rannas 23. juunil algusega kl 20. Tantsuks mängib ansambel Lihtsad Poisid. Õhtu
jooksul rahvuslikud mängud ja võistlused. Kell 21 saabub
võidutuli, mida jagatakse Pihtla piirkonna elanikele ning
süüdatakse jaanilõke.
Leisi jaanituli Leisi kruusaaugus 24. juunil. Väravad avatakse kl 18. Lõbusad jaanimängud, lõõtsamees Tõnn. Kl 21
tule süütamine. Tantsutrupi Lips ja segarühma Leisberg esituses tantsukava „Linnast maale“. Lastele suured batuudid.
Loterii. Tantsujalga keerutab ans Audru Jõelaevanduse Punt.
Sööki ja jooki pakuvad Monk ja Premia. Autodele parkimine
alevi keskel asuvas parklas.

TEATED
Kestab Saaremaa laste ja perede tugikeskuse
konkurss eripedagoogi, logopeedi,
sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi
ametikohtadele.
CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt
10. juuniks meiliaadressile aaro.nursi@saare.ee.
Loe lähemalt www.saaremaavald.ee/tookohad.
Lisainfo: Saaremaa laste ja perede
tugikeskuse juhataja Aaro Nursi,
tel 5347 0471.

Saaremaa Ühisgümnaasium võtab alates
21. augustist tööle

VÄGEVA HUVIJUHI
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata viljar.aro@syg.edu.ee 17. juuniks.
Kes varem, sel paremad võimalused!

Rahandusministeeriumi eestvedamisel koostatakse
esimest Eesti mereala planeeringut. Eskiislahenduse tutvustuseks korraldatakse Saaremaal väikelaevaehituse
kompetentsikeskuses (Kuressaare, Tallinna nt 19) 17. juunil
algusega kell 16 avalik arutelu.
Lisainfo mereala planeeringu kohta: mereala.hendrikson.
ee/.
AS Merko Infra teatab, et sulgeb teekatendi ehitustööde
tegemise ajal liikluseks Raua tn, Lossi tn ja Lutsu tn vahelise
lõigu alates 5.06.2019 kuni 31.07.2019.

8

Saaremaa Teataja

VÕIDUPÜHA JA MAAKAITSEPÄEV
SAARE MAAKONNAS

Kuressaare kesklinnas
20. juuni kell 18:00
27. juuni kell 18:00
11. juuli kell 18:00
18. juuli kell 18:00
25. juuli kell 18:00
1. august kell 18:00

23. juuni 2019

Piiprellid
Kadrid
Kanarbik
Keeris
Vihmase ilma korral
Kuressaare kultuurikeskuses
Ritsikas
Marleen ja sõbrad

KURESSAARES

10.00

Kõnekoosolek Kuressaares Vabadussõja
ausamba juures

11.00

Võidupüha jumalateenistus
Laurentiuse kirikus

MUHUS
13.0015.30

Maakaitsepäev Muhus Liiva spordiväljakul

17.15

Maakondlik võidutule tseremoonia
Liival Muhu Katariina kiriku aias

www.kultuurivara.ee
Kuressaare kultuurikeskus

Kolmapäeval, 12. juunil kell 13 dr Saima
Tišleri loeng „Puukentsefaliiti ja borrellioosi
haigestumine ning ravivõimalused“.

juunini), päevakeskuse fotoringi näitus „Üllatav kevad” ja Aili Jungi kunstiringi looduskunsti
väljapanek.

Reedel, 14. juunil kell 13 leinapäeva hardushetk. Palvust loeb Laurentiuse kiriku abiõpetaja Tiina Ool.

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.

Avatud Tähti Otstaveli kunstinäitus (28.

TRÜKIARV:
15 500

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

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

TEOSTAJA:
Meie Maa

Soojustorustikke ootab
ees renoveerimine
2018. aasta juuni algul tegi
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus otsuse rahuldada AS-i
Kuressaare Soojus taotluse
toetuse saamiseks projektile
„Kuressaare Soojuse magistraalsoojustorustike renoveerimine“. Projekti kogumaksumus
on 480 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi struktuuritoetustest rahastatakse 50% ehk
toetuse osa on 240 000 eurot.
Varasema analüüsi tulemusel lähevad väljavahetamisele
eelkõige suurema soojuskao
ja avariiriskiga peatorustikud.
Suured soojuskaod on tingitud
isolatsiooni halvast tehnilisest
seisukorrast või liiga suurtest
läbimõõtudest. Kokku rajatakse u 1,2 km uusi torustikke
Torni, Vallimaa ja Ojasoo tn
piirkondades. Arvutuslikult
peaks renoveerimistööde tulemusel vähenema soojuskadu
nendes lõikudes 61% võrra ehk

ligikaudu 532 MWh aastas,
mis omakorda vähendab ka
katlamaja korstnast väljapaisatava kahjuliku CO2 hulka 4,18
tonni võrra aastas.
Kogu ehitustegevus on kavandatud ära teha järgmise
poolteise aasta jooksul, lõppedes 30.09.2020.
Esimene riigihange on läbi
viidud ja Torni tänaval (kirikust kuni muusikakoolini)
alustatakse vahetult pärast
jaanipäeva. Tööd seal peaksid
lõppema 16.09.2019.
Ehitustegevus võib tekitada
lühiajalisi katkestusi soojusenergiaga varustamises ja üldist
elukeskkonda häirivat müra.
Samuti on ohutuks tööde tegemiseks suletud ka liiklus sellel
tänavalõigul. Loodame elanikkonna mõistvale suhtumisele
ja üritame koos ehitajaga leida
tekkivatele probleemidele lahendusi.
AS Kuressaare Soojus

Ees on 14. juuni – leinapäev

Jaanikuu Kuressaare päevakeskuses

Neljapäeval, 20. juunil kell 13 jaanipäeva
pidu. Esineb ansambel Kanarbik. Tantsuks
mängib Jüri Saamel Pärnust.

6. juuni 2019

TRÜKKIJA:
Printall

14. juunil meenutame suurküüditamisi ja mälestame neid,
keda meie hulgas enam ei ole.
Saare maakonna Memento
ühendus kutsub koos teiste
samaväärsete ühendustega 14.
juunil algusega kell 12 Kudjape kalmistule mälestusmärgi
juurde kõiki, kel on aega ja
kellele on püha oma sugulaste, tuttavate ning vanemate ja
vaarvanemate mälestus.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

Eribuss väljub kell 11.45
maaliinide bussijaama taga
olevast linnaliini bussipeatusest (vanast kohast), kunagise
Maapanga eest. Hiljem teeme
hetkelise seisaku Roomassaare
sadamas oleva mälestuskivi
juures ning sõidame Jaagarahu
sadamasse.
14. juuniks on osa 25.
märtsil 1949. a küüditatuid
kutsutud vastuvõtule presi-

dendi roosiaeda. Kindlasti on
need inimesed endast märku
andnud presidendi kantselei
telefonil. Palun andke enda
minekust kindlasti teada ka
Memento ühenduse telefonil
523 4983. Andke teada ka sel
juhul, kui sõidate oma transpordivahendiga.
Rein Väli,
Memento ühendus

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

