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Mälestame Asutava Kogu liikmeid

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

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

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

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

facebook.com/saaremaavald

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

TEATED
Projekteerimistingimuste andmine
avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul
16.08.2019 kuni 30.08.2019 on avalikul väljapanekul
Kudjape külas Oolu detailplaneeringu alal asuva
Kummeli tn 8 kinnistu detailplaneeringus käsitletud
arhitektuurilisi ja kujunduslikke tingimusi täpsustav
projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Kummeli tn 8 kinnistule planeeritud elamule
ühekorruseline hoonemaht ja puitvälisviimistlus.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel ja aadressil Tallinna tn 10 Kuressaare,
tuba 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult
Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee.

Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Kuivastu mnt 44
detailplaneeringu muudetud lahenduse avalik
väljapanek toimub 30.08. kuni 28.09.2019.
Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare
alevikus Kuivastu mnt 44 katastriüksust
(katastriüksuse tunnus 55001:008:0346).
Detailplaneeringu eesmärgiks on elamute ja
kontori/laohoone planeerimine, liiklusskeemi
ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse
määramine. Planeeringuala suuruseks on
arvestatud u 1,1 ha.
Detailplaneeringu muudetud lahendusega
planeeritakse 4 elamukrunti, millele antakse
ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks, ning 1 ärimaa krunt, millele antakse
ehitusõigus kontori/laohoone ehitamiseks.
Elamute maksimaalseks lubatud ehitisealuseks pinnaks on 250 m2, kontori/laohoonel
kuni 360 m 2, hooned on maksimaalselt
2-korruselised ja kuni 8 m kõrgused ning
abihooned 1-korruselised ja kuni 6 m kõrged.
Juurdepääs on planeeritud Tumala-Orissaare-Väikese väina teelt ja krundid liidetakse

ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringu
muutmiseks – planeeringuala ärimaa maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks
väikeelamute alaks.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (Kätlin
Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452
5094) ning valla kodulehel aadressil www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
03.10.2019 kell 16 Tallinna tn 10 II korruse
väikeses saalis.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult
postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna
tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee.
Kõutsi detailplaneeringu eskiislahenduse
avalik väljapanek ja avalik arutelu
Kõutsi detailplaneering algatati Pihtla
Vallavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 6.
Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Tirbi

külas Kõutsi katastriüksust (katastriüksuse
tunnus 59201:005:0531). Detailplaneeringu
eesmärgiks on maaüksuse jagamine kaheks
eraldi kinnistuks, kummalegi krundile elamu
ja abihoonete planeerimine, liikluskorralduse
määramine, keskkonnatingimuste seadmine
ja tehnovõrkude lahendamine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
Pihtla valla rannaala üldplaneeringu muutmiseks elamute minimaalse vahekauguse
vähendamiseks.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2
ja § 82 lg 5 teatame, et Kõutsi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub
30.08.–28.09.2019. Detailplaneeringu
materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10,
Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (Kätlin
Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452
5094) ning valla kodulehel aadressil
https://www.saaremaavald.ee/detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu toimub 2.10.2019 kell 16 Tallinna tn
10 II korruse väikeses saalis.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on
avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus
avaldada eelnõu kohta arvamust.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 23. juuli istungil otsustati:
• Tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavalitsuse 9.
mai 2018 korraldused nr 2-3/473 ja nr 2-3/474
„Volituse andmine“.
• Kinnitada Ülo Vevers Muratsi küla külavanemaks
ja Tarmo Tool Koikla ja Metsaääre külade külavanemaks.
• Kinnitada Vilsandi külaseltsi projekti „Vilsandi
veerev kemmerg“ toetuse kasutamise aruanne.
• Eraldada projektitoetus PRIA otsuse alusel rahastatud projekti „Elujõuliste kogukondade arendamine ja
elukeskkonna parendamine“ omaosaluse katmiseks.
• Anda luba järgmiste avalike ürituste korraldamiseks: Pihtla pritsumeeste juubeliüritus (2.–3.08.);
Saaremaa Cup 2019 ja Saaremaa Cup 2019 rongkäik (29.–31.07.); Kuressaare merepäevad 2019
avamine (4.08.); Kuressaare tänavapiknik (7. 09.);
Kivestu tuuliku päev (25. 07.); Eesti Seppade Ühenduse linnusepäevad (9.–11.08.); Ansambel Smilers
kontsert (26.07.).
• Kiita heaks ja suunata avalikustamisele Tornimäe
Lasteaia arengukava 2019–2023 eelnõu.
• Kiita heaks ja suunata avalikustamisele Kihelkonna
Kooli arengukava 2019–2030 eelnõu.
• Moodustada Salme Põhikooli direktori konkursikomisjon.
• Pikendada Salme Põhikooli direktori konkursi
tähtaega.
• Lisada sõiduplaanidesse peatused (Mäebe ja
Kaavi vahele Särava ning Tiirimetsa ja Alliku vahele
Metsalõuka peatus. Pihtla ja Vätta suunale lisatakse
Mereranna peatus).
• Kinnitada Pähkla sootee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ja rahaliste kohustuste
võtmine.
• Kinnitada riigihanke „Kruusateede remont Saaremaa valla teedel 2019“ tulemused ja tunnistada edukaks pakkuja AS Level pakkumus kogumaksumusega
174 520,308 eurot koos käibemaksuga.
• Lõpetada riigihanke „Saaremaa valla õpilasliinide
teenindamine 2019–2021“ osas 7 hankemenetlus ja
lükata kõik pakkumused tagasi, kuna nende maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
• Korraldada riigihange „Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange“.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Seada Taaliku külas Välja kinnistule tähtajatu
sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Lubada lapsehoolduspuhkusele üldplaneeringuspetsialist.
Vallavalitsuse 30. juuli istungil otsustati:
• Kiita heaks seltsingu Hakjala Külaelu Edendajad
Hakjala suvepeo tegevustoetuse aruanne.
• Tunnistada MTÜ Sõrve Värav esitatud projektitoetuse taotlus tingimustele vastavaks.
• Rahuldada osaliselt KÜ Lageda projekti „Lageda
korteriühistu teenindustee parendamine“ ja KÜ Posti
14 projekti „Valjala Posti 14 kortermaja uste ja akende
vahetus“ taotlused.
• Jätta rahuldamata projektitoetuste taotlused (6).
• Rahuldada 2019. aasta hajaasustuse programmi
taotlusvoorus laekunud projektid hindamiskomisjoni
hinnatud taotluste pingerea alusel (11).
• Rahuldada tingimuslikult 2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorus laekunud projektid
hindamiskomisjoni hinnatud taotluste pingerea alusel
(73).
• Toetada tingimuslikult hajaasustuse programmi

2019. aasta projekti „Vaivere küla Nelise kinnistu
reoveesüsteemi rekonstrueerimine“.
• Jätta rahuldamata hajaasustuse programmi 2019.
aasta taotlusvooru esitatud projektid (93).
• Anda välja korraldus „Kohaliku omaalgatuse programmi toetusega ellu viidud projektide paikvaatluse
ja dokumentide kontrolli teostamine“.
• Anda luba järgmiste avalike ürituste korraldamiseks: kalessisõidu teenus hobustega (9.–10.08.);
Saaremaa toidufestival (6.–7.09.); Kuressaare merepäevad 2019 (9.–11.08.) ja „Kärla triip“ (1.08.).
• Premeerida Kuressaare vapilaeva EML Admiral
Cowan tegevteenistuses olevat kaitseväelast.
• Kuulutada välja avalik konkurss Mustjala rahvamaja juhataja töökoha täitmiseks ajutiselt töölt
eemaloleva rahvamaja juhataja asendamiseks.
• Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse
29. märtsi 2016. a korraldus nr 163 „Hoolduse
seadmine“.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping (4 eraisikut).
• Tagada eluruum ja pikendada üürilepingut (2).
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega (eraisik).
• Muuta Saaremaa Vallavalitsuse 13. märtsi 2018.
aasta korraldust nr 2-3/198 „Kinnistu koormamine
isikliku kasutusõigusega“.
• Muuta Saaremaa Vallavalitsuse 28. juuni 2019
korraldust nr 2-3/1155 „Kinnistute koormamine
isikliku kasutusõigusega“.
• Korraldada hoonestusõiguse seadmiseks kirjalik
enampakkumine ja seada hoonestusõiguse tingimused (Kudjape aleviku Kummeli põik 1 kinnistu).
• Keelduda eratee avalikku kasutusse määramise
menetluse alustamisest (Mändjala külas asuva Ohaka
tee Holgeri, Armanni ja Kadariku kinnistutele jääva
osa suhtes).
• Seada sundvaldus Küdema külas asuvale Küdema
kool-Pargi teele ja Võhma külas asuvale Albi-Võhma
kooliteele avalikuks kasutamiseks.
• Tunnistada peremehetuks ehitiseks Väike-Võhma
külas asuvad töökoda ja masinakuur ning võtta ehitised arvele Saaremaa valla omandina.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks (5).
• Kinnitada suurjäätmete kogumisringi lihthanke
tulemused ja tunnistada edukaks pakkuja OÜ Sikassaare Vanametall pakkumus (kogumisringi läbiviimise
1 tonni maksumus on 396 eurot käibemaksuga).
• Kinnitada Nasva jõesadama konsoolkraana ostmise ja paigaldamise lihthanke tulemused ja tunnistada
edukaks pakkuja OÜ Eesti Kraanavabrik pakkumus
maksumusega 59 608,80 eurot käibemaksuga.
• Kiita heaks Saaremaa valla arengukava aastateks
2019–2030 muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia
aastateks 2020–2023 eelnõu.
Vallavalitsuse 6. augusti istungil otsustati:
• Anda nõusolek reaalservituudi seadmiseks (Eesti
Keskkonnauuringute Keskus OÜ omandis olevale
Bioloogiajaama kinnistule).
• Eraldada Icestudio OÜ-le 1000 eurot ajaloolise
viikingilaeva Thor osalemiseks XXIII Kuressaare merepäevadel ja IV rahvusvahelisel Salme viikingiturul
programmiga „Matk muinasaega“.
• Muuta hankelepingut (eterniidijäätmete kogumisring).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks (7).
• Lahendada vaie (Saaremaa Tarbijate Ühistu).
• Anda luba järgmiste avalike ürituste korraldami-

seks: Nasva lestakohvikutepäev (9.08.); Saare kiirusepäev & nightrace (10.–11.08.); „Talust taldrikuni“
(31. 08.); suvelõpu kohvik Kõrkveres (20.08.); muinastuledeöö Kõrkveres (31.08.); Hugo õigusabituur
(7.08.); anda tingimuslikult luba „Oktoober 1944“
korraldamiseks (10.08.).
• Anda luba ilutulestiku korraldamiseks Kaarma
maalinnal öölaulupeol (19.08. kl 22–23).
• Kinnitada Salme Põhikooli direktoriks Kalmer
Poopuu.
• Eraldada MTÜ-le Kuressaare Edukontor 5000
eurot kontori ülalpidamisega seotud kulude katmiseks
ja kaugtöövõimaluste soodustamiseks.
• Kinnitada Arro Truumees Koigi küla külavanemaks,
Maidi Tilk Kõrkvere ja Leisi külade külavanemaks,
Jana Lei Lindmetsa küla külavanemaks ja MTÜ Neemi
Külaselts Neemi küla külavanema ülesandeid täitma.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruanne (3).
• Suunata volikogu istungile Saaremaa Vallavolikogu
22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla
arengudokumentide menetlemise kord“ muutmine.
• Kinnitada Kuressaare Hoolekande struktuur ja
teenistuskohtade koosseis.
• Tunnistada kehtetuks hoolduse seadmine (eraisik).
• Anda nõusolek Saaremaa vallale kuuluva Katlamaja kinnistu (Pärsama küla) isikliku kasutusõiguse
ala muutmiseks.
• Öelda üles Pihtla valla ja OÜ Viss vahel 18. mail
2015 sõlmitud maa hooldamise leping Sutu külas asuva Suturanna hooldamiseks alates 6. augustist 2019.
• Tagada eluruum (2 eraisikut).
• Eraldada 1500 eurot SA-le Eesti Kontsert Saaremaa ooperipäevade 2019 etenduse „Mr Georg Ots“
lisaetenduse (28. juuli) erakorraliste kulude katmiseks.
• Võõrandada otsustuskorras Tagaranna külas
asuv Puurkaevu kinnistu hinnaga 250 eurot MTÜ-le
Tagaranna Külaselts.
• Tunnistada kehtetuks taksoveo sõidukikaart (FIE
Tiit Tiitsaar).
• Muuta liinigrupp 2 II osa sõiduplaane ja kinnitada
sõiduplaanid nr 5114-1, 5114-2 ja 5115 ning lõpetada liinid nr 5108-1 ja 5108-2.
• Mitte algatada sundvalduse seadmist Tumala
külas Mõisa kinnistul asuva tee avalikuks kasutamiseks
määramiseks.
• Määrata avalikku kasutusse eraomandis olevad
teed (5).
• Kvalifitseerida riigihanke „Mõntu-Ventspils laevaliinile operaatori leidmine“ taotleja ja teha pakkumuse
esitamise ettepanek.
Vallavalitsuse 13. augusti istungil otsustati:
• Anda avaliku ürituse luba: Kaarma öölaulupidu
2019 (19.08.), spordiürituse „Hõbevalge radadel“
(20.08. Kõljalas) ja „Ivo Linna tuleb maale“ (17.08.
kl 19 kuni 18.08 kl 03 Kahtlas Asva Viikingite külas)
korraldamiseks.
• Suunata vallavolikogu istungile eelnõud (Neeme
külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu algatamata
jätamine; Merekivi detailplaneeringu algatamine
ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine; Upa külas Kooli tee
3 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise algatamata jätmine; Nasva
alevikus Luha detailplaneeringu kehtestamine; Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine; Metsa-Simmu
detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine; Lahe detailplaneeringu algatamine).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Suunata vallavolikogu istungile Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a määruse nr 4 „Saaremaa
valla aleviku- ja külavanema statuut“ muutmise
eelnõu.
• Kinnitada Oti küla külavanemaks Õnne Sööt ja
Meiuste küla külavanemaks Vaiko Kull.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2017. aasta
toetuse kasutamise aruanne.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2018. aasta
toetuse kasutamise aruanne (2).
• Eraldada 2500 eurot MTÜle Saaremaa Puuetega
Inimeste Koda Saare maakonna väärikate konverentsi
korraldamiseks.
• Täiendada vallavalitsuse 30.07.2019 korraldust
„Saaremaa valla arengukava 2019–2030 muutmise
eelnõu ja eelarvestrateegia aastateks 2020–2030
eelnõu heakskiitmine“ punktiga, et nimetatud dokumentide eelnõude avalik arutelu toimub ka Orissaare
kultuurimajas 21. augustil kell 17.
• Nimetada arendus- ja kommunikatsiooniosakonna koosseisus olev avalike suhete peaspetsialisti töökoht ümber kommunikatsiooninõuniku ametikohaks.
• Kuulutada välja avalik konkurss kommunikatsiooninõuniku ametikohale.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõu Läti
Vabariigis asuva Talsi valla Saaremaa valla sõprusomavalitsuseks tunnistamise kohta.
• Suunata vallavolikogu istungile määruse eelnõu
„Mittetulundustegevuse toetamise kord“.
• Kinnitada tänumeene konkursi tulemused.
• Lõpetada eluruumi üürileping (eraisik).
• Pikendada eluruumi üürilepingut (eraisik).
• Kinnitada vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseis.
• Eraldada 250 eurot MTÜ-le Jalgpalliklubi FC
Kuressaare jalgpalliturniiril Pärnu Summer CUP 2019
osalemisega kaasnevate sõidukulude katteks.
• Kutsuda tagasi Kuressaare Haigla Sihtasutuse
nõukogu liige Gert Üprus ja määrata nõukogu liikmeks
Virge Pihel.
• Koormata isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS
kasuks Püha külas asuvad Püha-Räimaste tee ja Püha
külatee kinnistud.
• Kutsuda tagasi AS Kuressaare Soojus nõukogu
liige Ludvik Mõtlep ja määrata nõukogu liikmeks Anti
Toplaan.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõu
alkoholi jaemüügi piiramise kohta Saaremaa vallas.
• Suunata vallavolikogu istungile määruse eelnõu „Valjala aleviku soojamajanduse arengukava
2019–2029“.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõu
„Valjala aleviku kaugküttepiirkonna määramine“.
• Suunata vallavolikogu istungile otsuse eelnõu
„Tornimäe küla kaugküttepiirkonna määramine“.
• Kinnitada riigihanke „Kärla põhikooli õpilasliini
teenindamine 2019–2021“ tulemused ja tunnistada
edukaks pakkuja RN Reisid OÜ pakkumus, milles pakutud sõidukilomeetri maksumus on 1,60 eurot ilma
käibemaksuta ning teenuse osutamisel kasutatavas
transpordis kasutatakse alkolukku.
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks Kuressaare linnas asuvad Pihtla tee 3 maaüksus
ja Põhja tänav L4 maaüksus.
• Väljastada sõidukikaart (FIE-le Tiit Tiitsaar taksoveoteenuse osutamiseks).
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Vald pöörab rõhku
koduteenuse arengule
täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel
ei suuda kodustes tingimustes
ajutiselt toime tulla ning vajab
seetõttu ööpäevaringset lühiajalist tuge. Teenusel on võimalik
projekti vältel viibida üks ööpäev
kuni 30 järjestikust kalendripäeva,
kuid mitte rohkem kui 220 päeva
kalendriaastas.
Päevahoiuteenus on sotsiaalteenus, mille käigus tagatakse
turvaline keskkond ja toimetulek
täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel
vajab ajutist päevast tuge. Teenus
on mõeldud mäluhäiretega eakatele ning lühimaks võimalikuks
teenusel viibimise perioodiks on
kaks tundi ja maksimaalselt 8
tundi ühes kalendripäevas.

Vananemine puudutab
meist igaüht, sest me
kõik jääme kord vanaks.
Igaüks meist aga saab
anda oma panuse vananemist toetava ühiskonna kujunemisel.
Anne Lind
sotsiaalteenuste projektijuht

Euroopa Liidu struktuurivahenditest on Saaremaal rahastatud kaks
projekti. Mõlemad projektid on
ellu viidud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused“
tegevuse „Eakatele, erivajadustega
ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele
töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ toetuse abil.
Esimene neist oli „Koduteenuse arendamine Kuressaares ja
Lääne-Saare vallas“, mis kestis 1.
jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2018. Antud projekt hõlmas
Kuressaare ja endise Lääne-Saare
valla piirkonna tööealisi hoolduskoormusega inimesi. Eeldatavaks
kasusaajate arvuks oli planeeritud
60. Projekt käivitus aga niivõrd
hästi, et teenuse osutamise vältel
võimaldasime koduteenust 83
hoolduskoormusega lähedasele.
Samuti oli selle projekti üheks
oluliseks eesmärgiks koduteenuse
arendamine eelkõige kättesaadavuse parandamiseks, rõhutades individuaalset lähenemist ja
kliendikesksust. See võimaldas
koostöös eaka ja tema lähedasega
töötada välja just antud kliendile
kõige sobivam hoolduspakett.
Tagasime hooldusteenuse pakkumise ka väljaspool tööaega (nädalavahetustel, õhtustel aegadel,
riigipühadel), et omastehooldajad
saaksid tööturule naastes või töökohtade olemasolul ka vahetustega
tööl käia.

Uus projekt hõlmab
kogu valda
Käimasolev projekt „Sotsiaalteenuste arendamine Saaremaa
vallas“ kestab 13. detsembrist 2018
kuni 12. detsembrini 2020. Projekt
hõlmab koduteenuse raames kogu
Saaremaa valla haldusterritooriumi. Koduteenuse osutamisega

Oluline on
omavaheline koostöö

Kuressaare Hoolekande sotsiaalteenuste projektijuht Anne Lind
peab väga oluliseks eakate elukvaliteeti, mille hulka kuulub ka
päevasündmuste ja uudistega kursisolek.
FOTO: erakogu

alustasime tänavu 1. veebruarist
ning praegu on teenust võimaldatud 39 kliendile. Koostöös Saaremaa Südamekoduga alustame
selle aasta 26. augustist nende
ruumides intervall- ja päevahoiuteenuse osutamisega.
Saaremaa vallas on seni intervallhoiuteenust pakutud vaid vabade kohtade olemasolul Pärsama
hooldekodus ja Saaremaa Valsis
(SA Lääne-Saare Hoolekanne).
Projekti oluline osa on ka eelpool
mainitud teenuste väljaarendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine.
Projekti eesmärgiks on Saaremaa vallas koduhooldusteenuse
pakkumine, mis tagab hooldusvajadusega inimesele turvalise

toimetuleku kodustes tingimustes
ning hoolduskoormusega omastehooldajatele võimaluse osaleda
tööhõives. Koduteenus hõlmab
endas toiminguid, mis on vajalikud kliendi igapäevase toimetuleku tagamiseks, nagu näiteks
mähkmete vahetamine, lamatiste
ennetamine, abistamine pesemisel, vajalike ostude sooritamine
ning eluruumi esmase korrastamise korraldamine. Samuti on
olulisel kohal järelevalve tagamine
mäluhäiretega eakatele ja ka neile,
keda lähedased olude sunnil piisavalt tihti külastada ei saa.
Intervallhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille käigus tagatakse
turvaline keskkond ja toimetulek

Eakate elukvaliteet, igapäevane
heaolu ja turvatunne ei sõltu ainult
teenuste olemasolust, vaid suurel
määral ka erinevate võrgustike
koostööst. Olgu selleks siis pere- ja
lähedaste võrgustik, toetav meditsiinisüsteem või teenuseid võimaldav sotsiaalvaldkond. Oluline on,
et teenused toimiksid omavahel ja
toetaksid eaka inimese toimetulekut, mis võimaldaks inimesel võimalikult kaua koduses keskkonnas
hakkama saada. Meie peamised
koostööpartnerid on Kuressaare
haigla sotsiaaltöötajad, valla sotsiaaltööspetsialistid, perearstid ja
hooldekodude juhatajad.
Projektist tulenevalt on võimalik
teenuseid (koduteenus, intervallja päevahoiuteenus) taotleda
kõigil hoolduskoormust omavatel
lähedastel. Teenuse taotlemiseks
palume võtta ühendust Kuressaare
Hoolekande sotsiaalteenuste projektijuhi Anne Lindiga telefonil
5332 7183 või e-posti aadressil
anne.lind@saare.ee. Samuti võib
pöörduda teenuse taotlemiseks
oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole, kelle kontaktid leiate
Saaremaa valla kodulehelt. Pärast
esmast suhtlust kaardistatakse
kliendi abivajadus ja vastavalt
hindamistulemustele määratakse
teenuse maht.

Algab tänavavalgustuse uuendamine
Saaremaa vallavalitsus viib ellu
projekti „Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine“, mida
rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014–2020“ prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetmest
„Energiasäästu ja taastuvenergia
osakaalu suurendamine“.
Projekti eesmärgiks on Orissaare piirkonna amortiseerunud
tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED-valgustehnoloogia
kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi
säästlikkuse, tänavavalgustuse
elektrienergia efektiivsem kasutamine.
Projekti käigus paigaldatakse
uusi metallmaste, maakaabelliine, õhukaableid ja kaasaegsed
LED-valgustid koos kaasaegse
juhtimissüsteemiga. Projekti toe-

tab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus 202 943,06 euroga, millele
lisandub omafinantseeringuna
78 922,30 eurot.
2019. aasta kevadsuveks valmis
Saaremaa vallavalitsuse tellimusel Hepta Group Energy OÜ
koostatud ehitustööde põhiprojekt „Orissaare tänavavalgustuse
rekonstrueerimine“, millega on
lahendatud Orissaare aleviku,
Tagavere küla ja Saikla küla tänavavalgustustaristu renoveerimine
põhiprojekti staadiumis eesmärgiga muuta seda energiasäästlikumaks.
Tänavavalgustuse tööprojekti
koostamisel selgus, et kogu projekti realiseerimise maksumus
võib oluliselt suureneda esialgsete
kalkulatsioonidega võrreldes,
mistõttu otsustas vallavalitsus
ehitustööde hanke jagada lõi-

kudeks. Tänaseks on läbi viidud
riigihange ehitustööde teostamiseks.
Kuna hanke maksumus läks
eeldatust kallimaks, vähendatakse esialgset projekti mahtu
ning viiest lõigust viiakse käesoleva projekti käigus ellu kaks
– Tagavere küla ja Orissaare
aleviku (Kuivastu mnt, Võidu
tn, lauluväljak, Lasteaia, Aia tn
jne) lõikude tänavavalgustuse
rekonstrueerimine.
Läbiviidud riigihanke tulemusena sõlmiti leping tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise
ehitustööde tegemiseks osaühinguga Kagu Elekter. Projekti
lõpptähtaeg on 31. oktoober 2019.
Renate Pihl,
arenduse peaspetsialist
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Kui palju noori asub Saaremaal
ametit/kutset omandama ja
millistel erialadel?

Kuressaare ametikoolis
õppima asumiseks esitati 437 avaldust, mis
on 74 võrra rohkem kui
eelmisel aastal. Muide,
Saaremaa vallast laekus
330 avaldust ja see on
Taavi Tuisk
viimase paari aasta reKuressaare ametikooli
kordtulemus!
teabejuht
Enim avaldusi esitati
küünetehniku erialale
(38). Tsükliõppe erialadest olid populaarsed
veel ärikorralduse spetsialist (29) ja lapsehoidja (26). Kutsekeskharidusõppe erialadest soovitakse kõige rohkem õppida kujundusgraafikuks (25), noorem tarkvaraarendajaks (23) ja
väikelaevaehitajaks (16).
Veoautojuhiks soovib õppida 20, bussijuhiks
10 inimest. Uute erialade kohta on see väga hea
tulemus. Saame need erialad avada tänu sellele,
et kohalikud tööandjad meie taotlust toetasid.
Huvi vähesuse tõttu otsustasime aga loobuda
kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala
avamisest. Teistel erialadel, kus on vabu kohti,
tuleb täiendav vastuvõtt.
Praegu on tsükli- ja õhtuõppes vabu kohti
giidi, koka, stilisti, väikelaevaehitaja ja õmbleja
erialadel. Töökohapõhises õppes saab tulla
veel õppima spaateenindajaks, hooldustöötajaks või klienditeenindajaks kaubanduses.
Päevases õppes on kohti ehitusviimistluse,
koka, majutusteenindaja, sõiduautotehniku ja
abikoka erialadel.
Sel sügisel alustab Kuressaares õpinguid 30 tulevast õde. Ettevõtmine on
saanud alguse eelnevast
heast koostööst Kuressaare haiglaga. Kindlust
annab seegi, et sarnase Kristi Puusepp
õppe korraldamine ja Tallinna tervishoiu
läbiviimine väljaspool kõrgkooli õenduse
oma igapäevaseid õp- õppetooli juhataja-lektor
pehooneid Tallinnas ja
Kohtla-Järvel ei ole meie jaoks uus. Nii oleme
3,5-aastast õdede õpet läbi viimas ka Pärnus,
kus esimene rühm on juba lõpetanud ja õdedena tööle asunud ning kaks rühma on õppimas.
Kõrgkooli jaoks on regionaalse õppe korraldamine üks prioriteete, mis on ennast siiani
igati õigustanud. Õppijale annab see võimaluse
omandada haridus ja kutse kogu eluks oma
kodukohast lahkumata. Kogukonnale toob
see aga korraga juurde suure hulga vajalikke
spetsialiste. Seda enam, et praeguse projekti
kohaselt on tegemist spetsialistidega, kellest
on tervishoius suur puudus. Käesoleva projekti
vilju saame maitsta 2023. aasta veebruaris, kui
praegused alustajad oma õpingud lõpetavad
ja saavad värskete õdedena Saaremaal tööd
alustada.
Anni Hartikainen
Kuressaare meremajanduse keskuse juhataja

Augusti alguse seisuga ootame sel sügisel ehk
meremajanduse keskuse 20. õppeaastal 55 uut
tudengit, neist 33 ettevõtluse ja 22 väikelaevaehituse õppekavale. Kokku alustab õppeaastat üle
200 aktiivse tudengi.
Vastuvõtt avatud õppesse toimub 12. augustist
2. septembrini. Avatud õppes saab koos tudengitega ainekursustel osaleda.
TalTech annab Saaremaal rakenduskõrgharidust kahel õppekaval: ettevõtlus ja elamusmajandus ning meretehnika ja väikelaevaehitus.
Lähitulevikus avame laevaehituse valdkonnas
ingliskeelse magistriõppekava. Muide, tulenevalt seadusemuudatusest, antakse edaspidi ka
rakenduskõrgharidusõppe lõpetajatele bakalaureusekraad. 1. detsembril algabki vastuvõtt
ülejärgmiseks õppeaastaks.
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ARVAMUS
Rannajoonest
joonistub välja
Saaremaa
Saaremaal on 874 kilomeetri
pikkuses randa, mis on peaaegu veerand kogu Eestimaa
rannajoonest. Eestis on iga
elaniku kohta rannajoont
kolme meetri jagu. SaareMark Grimitliht maal on iga saarlase kohta
vallaarhitekt
rannajoont kümme korda
rohkem, kuid ei saa väita, et
seda oleks üleliia palju. Rannajoonel kohtuvad
erinevad mõtted ja protsessid – nii kultuuriloolised, majanduslikud kui ka looduslikud.
Rannajoon eraldab piirina kahte mõtet –
meri ja maa. Sealt paistab ka horisont, mida
võib pidada Saaremaa mõtteliseks piiriks. Kuid
mõttetihedust leidub ka rannajoonel endal.
Rannajoon kätkeb endas nii ajaloolist mälu,
kohapärimust, uskumusi kui ka loodushoidlikke väärtushinnanguid. Võib öelda, et mereäär
pakub meile tervist ja heaolu ning paiku, kus
keha ja vaimu turgutada: ühiseid rekreatsiooni-,
puhke- ja supluskohti. Legaaldefinitsiooni järgi
määratletakse supelranda üldplaneeringuga
määratud alana veekogu ääres.
Tegevused randades – suplemine ja päevitamine – on muutunud moodsamaks, kuid ranniku mõtestamise juured tulevad esivanematelt.
Seejuures pärand ei ole mineviku sünonüüm,
see on inspireeriv ning uute ideede katalüsaator.
Rannad on Saaremaa kultuuri ja looduspärandi
osa. Seejuures muutub üleilmastuvas maailmas
üha olulisemaks ranna mitmekesisuse säilitamine, kohavaimu ja tähenduse leidmine ning
hoidmine.
Saare rannajoone näol on tegu väravaga nii siia
saabuvale kui ka lahkuvale külalisele ja kaubale.
Saaremaa riigisisese ja rahvusvahelise konkurentsivõime üheks aluseks on reisi-, kauba- ja
väikesadamate võrgustik. Kogu Eesti rannikul
tuleb välja arendada riigi seisukohalt optimaalne
sadamate süsteem, mis seob saared mandriga
ning edendab otsesidemeid siseriiklikult ja välisriikidega. Selline kett aitab kindlustada saarte
ja rannikualade majandust. Väikesadamate haakuvus tagamaal pakutavate teenustega tekitab
sünergia, mis parandab turismi arenguvõimalusi.
Väikesadamate arendamisel on otstarbeks ühitada erinevad kultuurilood ja kasutusotstarbed,
nagu kalandus, turism, rekreatsioon. Saaremaale
tullakse eelkõige saarelisuse pärast, samuti on
rannajoon omaette vaatamisväärsus.
Rannik on ökosüsteemide, tehis- ja looduskeskkonna ning inimeste kohtumispaik. Rannaalad on rohekoridoridena rohevõrgustiku osa.
Rohetaristu strateegia seab eesmärgiks säilitada
või taasluua toimivate rohealade ja -rajatiste süsteemi, mis on erinevatel geograafilistel tasanditel
sidusad ja piisavalt kompaktsed, võimaldavad
liikidel rännata ja kliimamuutustega kohaneda,
rikastades inimese elukeskkonda ning toetades
ökosüsteeme.
Saaremaa rannikualadel on tundlikke, liigiliselt koosseisult ja maastikuliselt esinduslikke
ökosüsteeme ning väärtuslikke kooslusi ja
elupaikasid ulatuslikumalt kui mandril ja neid
tekib aina juurde. Randade kaitseks ja avalikkuse
juurdepääsu tagamiseks on 1995. aastal ranna ja
kalda kaitse seadusega sätestatud ranna ehituskeeluvöönd. Tänu sellele on elanikud kaitstud
tuule, üleujutuse, jää ja rannaprotsesside mõju
eest. Ajalooliselt ei ole merele väga ligidale ehitatud, pigem on arvestatud piisava distantsiga.
Tasakaalu ja kokkuleppe leidmine on oluline nii
looduse kui ka inimese seisukohalt. Nii nagu
Saaremaa loodus, on ka saarlane ohustatud ja
haruldane.
Coast4us projekti ja üldplaneeringu raames
on soov leida mõistlik tasakaal vaba aja kasutuse, turismi, veekogude kaitse, riigikaitse ja
majandustegevuse vahel. Edukas looduskaitse
ja planeerimine peavad arvestama tervikut –
alustades geoloogiast, lõpetades inimesega.
Rannaelu sünnib eelkõige looduse ja kohalike
suhestumisest, mitte seaduse või planeeringu
tõttu, mis aga saavad seda kõike toetada.
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Täiskasvanute
gümnaasium kutsub õppima
Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis (KTG)
lõpetas juunikuus 70.
lend, kes oli igati juubelilennu vääriline – paremad riigieksamitulemused küündisid saja
punkti lähedale.

„Kuressaare täiskasvanute
gümnaasiumist olin varemgi
heal arvamusel, kuid pärast
kahte aastat õpinguid ja abituuriumi leian, et see mõnus õpet toetav õhkkond ja
koolipere inimlikult meeldiv
suhtumine on lihtsalt niivõrd
kõikehõlmav, et lõpuaktusel
oli lausa kahju hüvasti jätta.
Siit saab kindlasti päevakooliga samaväärse hariduse, kuid
töö- või pereinimesena on see
kool parim valik haridustee
jätkamiseks.“
Jakob Naagel

Ly Kallas
koolijuht-andragoog

Riigieksami tulemustest veelgi
olulisemaks peame seda, et 54
lõpetajat said võimaluse oma unistuste ja eesmärkide elluviimiseks
ning nad saavad jätkata edasiõpinguid kas kõrg- või kutsekoolis,
põhikoolilõpetajad aga gümnaasiumis. Nii mitmedki lõpetajad
säilitasid tänu gümnaasiumihariduse omandamisele töökohad. Oli
väga aktiivne, loov ja motiveeritud
lend, kus õppijate vanus jäi vahemikku 19–47 eluaastat.

Kes tulevad meie
kooli õppima?
Täiskasvanute gümnaasium on
Saaremaa ainus mittestatsionaarselt
üldharidust andev õppeasutus,
kus on võimalik täiskasvanutel
omandada haridust 7.–12. klassini.
Põhikooliossa võtame üldjuhul
vastu õppijaid alates 17. eluaastast
(erandkorras vastava loa olemasolul ka nooremaid).
KTG pakub täiskasvanutele võimalust kunagi erinevatel põhjustel
katkenud haridustee jätkamiseks.
Praktika näitab, et sageli motiveerib
täiskasvanut üle pikkade aastate
kooli tulema asjaolu, et tahetakse
olla oma lastele eeskujuks, aga samas olla tööturul konkurentsivõimeline – paljud töökohad nõuavad
gümnaasiumihariduse olemasolu.
Järjest enam tullakse gümnaasiumiharidust jätkama põhjusel, et

KTG 70. lennu parim lõpetaja Jakob Naagel.

soovitakse omandada uut eriala
kõrgkoolis.
Viimastel aastatel asutakse õppima mitte ainult töökohtade poolt
suunatutena, vaid iseenese tahtest
ennast arendada. See on hea, sest
statistika näitab, et Saaremaa vallas
on madala haridustasemega inimeste arv 20–40 aasta vanuse elanikkonna hulgas Eesti keskmisest
kõrgem. Järjest rohkem on hakatud
aru saama, et gümnaasiumiharidus
annab laiema võimaluse edaspidiste valikute tegemisel.

Erinevad õppevormid ja
paindlik lähenemine
Nooremad õppijad on meie kooli
tulnud eelkõige tervislikel põhjustel, aga nii mõnigi andekas noor on
ennastjuhtiva õppijana valinud just
KTG, kuna siin võimaldab paindlik
ajagraafik ja individuaalne lähenemine tegelda süvitsi oma hobidega.

FOTO: erakogu

Eelkõige puudutab see loovinimesi.
KTG-s on võimalus omandada
gümnaasiumiharidust kas õhtuses
(2 õhtut), päevases (2 või 3 päeva)
või e-õppes, kus kontakttundides
käimine pole kohustuslik, kuid
võimalik.
Meie e-õppe osakonnas õpib
inimesi, kes töötavad hoopis
mandril või välismaal, kuid on
otsustanud kodust eemaloleva
töövälise aja sisustada gümnaasiumiharidust omandades. Eelkõige
peab e-õppes osalejatel olema
tugev enesedistsipliin. Samuti on
KTG-s võimalik õppida üksikaine
õppijana, mis tähendab, et valitakse üks või mitu ainet, milles oma
teadmisi täiendada või riigieksami
tulemusi parandada. Päevast õppevormi kasutavad kõige enam
noored emad, kel päevasel ajal
lapsed lasteaias, samuti vahetustega töötavad inimesed.

Täiskasvanute gümnaasiumis
toetutakse õppetöö korraldamisel
andragoogilistele printsiipidele,
mis tähendab, et pööratakse suurt
rõhku ennastjuhtiva õppija kujundamisele ning püütakse arvestada
iga õppija eripära ja soove, kuna
üldjuhul on tegemist kas töö- või
pereinimesega. Samuti arvestame
õppetöö korraldamisel erinevate
terviseprobleemidega õppijatega.
Lisaks kohustuslikele kursustele
on KTGs võimalik osaleda erinevatel valikainekursustel: merendus- ja madruseõpe, soome keel,
giidindus, etikett, usundiõpetus.
Koolis rakendatakse ka aktiivselt
VÕTA süsteemi (varasema õpi- ja
töökogemuse arvestamine ehk õppekavavälise tegevuse arvestamine
õpingute osana), mis loob paindlikumad võimalused töötavatel
õppijatel hariduse omandamiseks.
Täiskasvanute gümnaasiumi
juures paikneb ka koolituskeskus,
mille all töötavas rahvaülikoolis
on võimalik osaleda kas tasulistel
või tasuta täiendõppekursustel ja
-loengutel. Järjest enam kogub
populaarsust muulaste keeleõpe.
Õppida pole kunagi hilja! Julge
järgneda oma unistustele!
Uute õppijate dokumente võtame vastu tööpäeviti kell 10–14
kooli kantseleis või elektrooniliselt. Täpsem info www.ktg.edu.ee,
e-posti aadressil kool@ktg.edu.ee
või telefonil 503 8408.

Poollooduslikud kooslused hoiavad liigirikkust
Kaitstavatel aladel taastatakse igal
aastal järjest uusi nukrasse seisukorda sattunud poollooduslikke
kooslusi ehk teisisõnu pärandkooslusi. Liigirikaste poollooduslike koosluste säilimisele võib
aga soovi korral kaasa aidata iga
maaomanik, kelle kinnistul need
asuvad, hoolimata sellest, kas tegemist on kaitstaval või väljaspool
kaitstavat ala asuva väärtusliku
kooslusega.
Kui looduslikud kooslused,
nagu näiteks metsad ja rabad, on
võimelised hakkama saama ka
ilma inimtegevuse sekkumiseta,
siis poollooduslikud kooslused
suudavad püsida üksnes inimtegevuse kaasabil. Vastavalt vajadusele on vajalikud nii puu- ja
põõsarinde harvendamised ning
kujundamised kui ka hooldusvõtetena niitmine või karjatamine.
Nimetatud tegevuste lakkamisel
kasvavad niidud varem või hiljem
uuesti kinni ning neile omane
liigiline koosseis hakkab tasapisi
hääbuma.
Lisaks sellele, et hooldatud

Poollooduslikke kooslusi hooldavad muu hulgas ka lambad.
FOTO: erakogu

niidukooslused pakuvad meile
kauneid vaateid, on tegemist ka
äärmiselt liigirikaste elukeskkondadega. Poollooduslike koosluste
tegevuskava aastaks 2014–2020
andmetel on Eesti pärandkooslu-

sed oluliseks kasvupaigaks näiteks
ligi 700 taimeliigile. Niisugune
taimestiku mitmekesisus loob
omakorda suurepäraseid elupaiku
ja tingimusi nii haruldasematele
kui ka levinumatele putuka-,

linnu- ja loomaliikidele. Seega on
oluline tagada juba taastatud ja
hoolduses olevate alade järjepidev
toimimine.
Ka Saaremaa vald väärtustab
ja peab oluliseks poollooduslike
koosluste taastamis- ja hooldustöid. Rendile on antud vallale kuuluvatel maadel asuvaid kooslusi
nii kaitstavatel kui ka väljaspool
kaitstavaid alasid. Neist paremini
vaadeldavamad asuvad vahetult
Kuressaare külje all – Roomassaare karjamaa ja Tuulte Roosi
rannaniit, kus peale taastamistöid
toimub hooldamine karjatamise
teel, ning Põduste jõe ääres asuv
luhaala, mille taastamis- ning
hooldustöid viiakse ellu niitmistegevuse abil.
Seda, kas ja milline niidukooslus
teie maal asuda võib, on igal maaomanikul võimalik kontrollida
maa-ameti geoportaali looduskaitse kaardirakendusest.
Liis Sepp,
vee ja looduskaitse
peaspetsialist
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Saaremaa toidufestival –
maitsvam kui eales varem
„Piknik linnatänaval –
mis mõttes? Õunad?
Labane! Rupskid? Oo
ei! Põrsas kotis? Mis
mõttes?“
Kõik need reaktsioonid on ausad,
kuid tänavune Saaremaa toidufestival lükkab nad taas ümber.
Lausa üksteist päeva põnevat
gastronoomilist programmi võtab
kokku festivali tunnuslause „Hääst
sööjast on ka toidul hää meel“.
Festival algab 5. septembril
Saaremaa restoranide nädalaga,
mis seekord on lausa üheteistkümnepäevane. Osalevates söögikohtades pakutakse menüüd,
mille toidud on valmistatud köögikunsti peensusteni tundvate
kokkade poolt. Nende töölaual on
nii mõnigi toode ökopoest Saarte
Sahver, mis festivali raames korraldab erinevate kohalike tootjate
presentatsioone ja soodusmüüke.
Festivali avapäeva mahub ka tarbekunstinäituse „Lusikas – hõbe,
kahvel – kuld!“ avamine Saaremaa
muuseumis.

Keskaja pidusööming
Nasva Tihemetsa talu kutsub 6.
septembril mõnusale angerjasupi
õhtusöögile. Teravamate elamuste
ihkajail tasub end kirja panna aga
keskaja elamuskeskuse Archebald
pidusöömingule, kus saaremaistesse roogadesse on segatud kalleid võõramaiseid vürtse, teravust
lisavad aga alkeemik, rõske piinakamber, keskaegsed rüüd, relvad
ning paukuv must pulber.
Kes ikka omale sobivat pole
leidnud, saab sättida tee Koduranna kohviku poolt pakutavale
õhtusöögile „Meri ja ookean“ koos
džässkontserdiga. Sama päeva
hommikutundidel algab Kuressaares sügislaat.

Tutvu programmiga www.saaremaatoidufestival.ee, Facebookis ja Instagramis „Saaremaa Toidufestival”.

Saaremaa toidufestivali vaprad kokad.

7. septembril on Kuressaares
suur turupäev ja jätkub sügislaat.
Linnasüdame täidavad suured
ning väikesed talunikud, toidutootjad ja käsitöölised, piirkonnamärgise Saaremaa Ehtne Toode
kandjad. Õhtul laotab end Kuressaare peatänaval laiali aga tänavapiknik, mis oma 400 lauaga on sel
aastal pikem kui kunagi varem.
8. septembril saab Pöide Maarja
kirikus nautida omapärast koogikontserti, kus pärast Aivar Mäe
juhendatud Arsise käsikellade
noorteansambli esinemist on
kuulajate päralt kohalike naiste
koogikunst.
10. septembri õhtul avab aga
Asva viikingikülas väravad toidufestivali autokino ühes saaremaiste
snäkkide ja jookidega.

12. septembril kohtub aasta
2018 kokaraamatu autor Kristina
Efert lugejatega keskraamatukogus. Arutletakse teemal, millest
ikkagi saab alguse söök?

Põrsast tasub osta kotis
Üldiselt arvatakse, et põrsa
ostab kotis ainult poolearuline,
aga kui seda müüb keegi, kelle
usaldusväärsuses kahtlemine oleks
iseenda solvamine? 13. septembri
eksklusiivsel õhtusöögil pannakse
kaalukausile nii kõnekäänd kui ka
kuue erilise köögiemanda reputatsioon. Just nimelt, sest sel aastal on
köögis ainult naised – Kristiina
Rand, Kadri Kroon, Pille Petersoo,
Kerlin Ledis, Kertu Lukas ja Heli
Paenurk. Mida hõrku sealt leiab,
on viimase hetkeni saladus.

Toidufestivali raames ootavad
sel aastal külastajaid kihelkondade
seltsimajad – „Külla külla!“. 14.
septembril tutvustavad nad oma
majade lugusid ja käekäiku tänasel
päeval. Päeva eripakkumine on
aga „Rupski ralli“ ehk toidud loomade ja lindude siseelundeist ning
rümbast eemaldatavatest osadest.
Saaremaa toidufestivali võtab
kokku õunakohvikute päev 15.
septembril, mil Kuressaares on
põhjust ette võtta üks mõnus
teistmoodi jalutuskäik.
Saaremaa toidufestivali korraldab SA Saaremaa Turism, mis
aastast 1998 koondab endas teotahtelisi, saari armastavaid ning
uudsusele avatud turismiasjalisi“.
Saaremaa toidufestivali
meeskond

Hästi paigaldatud postkast
tagab kirja kättesaamise
Ettevõtjatele
kingitav
meene
on valitud

Vello Kaaseni võidutöö „Tallates tormituult“.

7. augustil kogunes tänumeene
konkursi komisjon koosseisus
Renate Pihl, Robert Pajussaar,
Terje Aus ja Margit Kõrvits, et
valida välja igal aastal edukaimatele ettevõtjatele kingitav
tunnustusmeene.
Konkursi tööde esitamise tähtajaks, 1. augustiks, laekus kokku
kuus tööd kuuelt autorilt.
Komisjon otsustas teha Saaremaa vallavalitsusele ettepaneku tunnistada võitjaks Vello

Kaaseni konkursitöö „Tallates
tormituult“. Võidutööd premeeriti 300 euroga.
Eriauhinnaga julge ja minimalistliku lähenemise eest
pärjati konkursitöö „Valgus“,
autor Merilin Meripõld (auhind
200 eurot).
Kõige praktilisema töö eest
pälvis eriauhinna konkursitöö
„Vöökiri“, autor Tiina Jõgi/Nöörikiri OÜ (auhind 100 eurot).
Saaremaa Teataja

Siseministeeriumi sõnul on nende- paiknema aia küljes, koduloomani jõudnud teave inimestest, kelle dele ligipääsmatul alal; korterpostkasti ei ole möödunud vali- elamutes aga välisukse vahetus
mistega seoses jõudnud valijakaart. läheduses.
Külas asuvate postkastide puhul
Sellistel juhtudel on tihtipeale
põhjuseks kas puuduv või valesti eeldatakse, et ümbruskonna aadpaigutatud postkast. Ministeerium ressid on koondatud ühte paika
kutsub seega kodanikke üles täit- (näiteks suurem tee, bussipeatus
ma õigesti paigaldatud postkasti või küla infotahvel). Samuti on
juhendit, mida järgides jõuavad ko- oluline tagada võimalus sõiduki
hale nii valijakaardid kui ka muud ohutuks ajutiseks peatumiseks.
Kindlasti peab postkast
saadetised, hõlbustades
olema korralikult tähistasealjuures postikandja
tud (juriidilise isiku puhul
tööd.
ettevõtte nimi).
Omniva sõnul on EesPost kast i asu koha
tis ligikaudu 600 000
muutmiseks peab oma
postkasti, millest kõik
soovist teavitama Omei vasta nõuetele ning
nivat kodulehel asuva
mis teevad kirjakandja
veebivormi abil. Väga
töö raskeks, kui mitte
oluline on postkasti asuvõimatuks. Paraku on
koht kooskõlastada, sest
taolisi postkaste ka Saakahjuks ei ole võimalik
remaa vallas. Kuidas aga
valida õiget postkasti Minimaalsed post- posti (sh valijakaarte)
kasti mõõdud.
toimetada nendesse postning mismoodi peaks
kastidesse, mille asukohta
selle paigaldama?
Laitmatu postkasti minimaalsed postikandja ei tea. Samuti ei ole
mõõtmed on 25x35x6 cm (ava Omnival kohustust toimetada saavähemalt 2x23 cm). See peaks ole- detisi postkasti, mille paigutamine
ma pealt täidetav, lukustatav ning ei ole kooskõlastatud. Lisainfo ja
kaitsma saadetist ilmastikuolude veebivorm www.omniva.ee/era/
eest. Tagatud võiks olla ööpäeva- kiri/postkastide_paigaldamisest.
ja aastaringne takistamatu ligipääs Samuti on augustikuu lõpuni või(ilmastikust tingitud olud ja muud malik Omniva e-poest soetada
esemed: lumi, jää, jalgrattad, lapse- nõuetele vastavaid soodushinnaga
postkaste.
vankrid jne).
Eramu puhul peaks postkast
Risto Kaljuste, meediaspetsialist

LUGEJA
KÜSIB

?

Kuidas läks asbesti- ja eterniidijäätmete kogumisring? Millal on järgmine kogumisring?
Kogumisringi käigus korjati valla elanikelt ligemale
400 tonni asbesti sisaldavaid
jäätmeid. Selliste kogumisringide risk on, et ette antud
eelarve ammendub enne, kui
Bert Holm
kõik soovijad teenust kasutavallavalitsuse
da saavad.
keskkonnaosakonna
Nii juhtus ka nüüd – SA juhataja
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) eraldatud projektitoetus eterniidijäätmete kogumise (200 tonni) korraldamiseks
ammendus enne, kui pool planeeritud kogumisringist oli läbi viidud.
Kuigi valla eelarvest leiti lisaraha esialgse
eelarvega samas suurusjärgus, ei saanud paraku
siiski kõik soovijad eterniiti tasuta üle anda, sest
jätkuvalt oli huvi väga suur ja ka lisavahendid
ammendusid enne, kui viimnegi soovija kogumisringist osa sai.
Reeglina asusid need kohad, kus kõik soovijad
ei saanud eterniiti tasuta ära anda, linnalähedastes piirkondades.
Eelmine tasuta eterniidi vastuvõtt Kuressaare
jäätmejaamas toimus 2018. aasta detsembris,
kui koguti ligemale 100 tonni asbestijäätmeid.
Enne seda toimus Lääne-Saare valla korraldatud
kogumisring aastal 2017.
Osades piirkondades, mis seekord kaetud said,
polnud eterniiti kunagi kogutud või väga ammu
ja piiratud mahus.
Arvestades saarlaste erakordselt suurt huvi
eterniidi- ja asbestijäätmete üleandmise vastu,
oleme otsustanud suurendada tasuta vastuvõetavate jäätmete mahtu KAARMA, SALME ja
TORGU piirkonna elanikele (vastavat teadet
loe lk 7).

Kuidas seadustada korterisse
ehitatud ahi?
Erinevatel aegadel on kortermajadesse tsentraalkütte
likvideerimise järel ehitatud
kohtküttesüsteemid, mis on
paljudel jäänud korrektselt
kasutusele võtmata.
Päästeametiga koostöös on
Üllar Jõgi
vallavalitsus hakanud aktiivseehitusspetsialist
malt taolisi küttesüsteeme välja
selgitama ja andnud ka juhiseid, kuidas neid
süsteeme seaduse mõistes kasutusele võtta. Tuleb
veelkord mainida, et sanktsioonide määramine
ei ole eesmärk omaette ja kui omanikud teevad
koostööd, siis esmane eesmärk on küttesüsteemide ohutuse tõendamine.
Põlevmaterjali kasutavate küttesüsteemide
puhul on lihtsaim viis ohutuse tõendamiseks
tellida eksperthinnang pädevalt isikult. Pädeval
isikul on kas korstnapühkija-meistri (tase 5),
pottseppmeistri (tase 5) või tuleohutuseksperdi
(tase 6) kutsetunnistus.
Kui pädev isik on ülevaatuse tulemusena väljastanud positiivse otsusega eksperthinnangu,
tuleb läbi ehitisregistri esitada kasutusteatis
hoone ümberehitamisel, lisades juurde antud
eksperthinnangu.
Teatud juhtudel, kui küttesüsteemi poolt
mõjuv lisakoormus erineb oluliselt vahelagedele
ette nähtud koormusest, tuleb kasutusteatisele
lisada ka eksperthinnang vahelae kandevõime
kohta.
Kui ehitisregistri kasutamisel tekib probleeme,
tasub pöörduda vallavalitsuse ehitusspetsialistide
poole.

Miks kesklinna WC ei ole tasuta?
Tasuta ei ole ta peamiselt
sellepärast, et hoida sealt eemal inimesed, kes läheksid
sinna muude eesmärkidega
kui see, milleks WC on ette
nähtud.
Mikk Tuisk
Projektijärgselt oli keskmajandus- ja halduslinna WC lahendatud sen- osakonna juhataja
diautomaadiga ja nii ehitaja
selle ka valmis ehitas. Uurime ka moodsamaid
ja mugavamaid variante, kuid seda ei saa enam
selle lepingu raames teha.
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Külavanemad ja
vanemate valimised

SAAREMAA KANDID

Käesla seltsi tegusus
looduse rüpes
Käesla küla leiate, kui
võtta suund Kuressaarest Viidumäe poole.
Veidike enne Viidumäge,
u 19 km Kuressaarest
lääne pool, tuleb hakata vaikselt kõrgemale
rühkima – siis teate, et
olete meie piirkonnas.
Maive Õispuu
MTÜ Käesla Arenguseltsi juhatuse liige

Meie väikeses külas tegutsev MTÜ
Käesla Arenguselts on toimetanud
juba üle 16 aasta. Endise Kärla valla piirkonnas sai oldud pikka aega
külaliikumise pioneeriks, enne
kui ümbruskonnas teisedki külad
ärkasid. Käesla küla ei ole suur –
praegu on meil 52 elanikku – kuid
suvel on see arv ikka suurem. Hajaasustusega külana tekitame me
aegajalt oma 26 taluga segadust,
et kus kõik need majapidamised
ikkagi asuvad? Ongi siin ja seal,
kuid olemas nad on!

Ajalooline külaväljak
Rahva peamine kokkusaamisja tegevuste pesa asub kunagise
Käesla Rüütlimõisa platsil, mida
tänapäeval paljud tunnevad Käesla
külaväljakuna. Mõisast on küll
järel auväärt ajalugu koos keldri
ja salvkaevuga, paraku viimasest
vaid butafooria osalise originaalkaevu sügavusse mineva laotud
kivivooderdusega. Kuid elu näitab,
et ka pisemad asjad vajavad tulevastele põlvedele jäädvustamist.
Nii on meie rahvas leidnud parimaid lahendusi vana ja uue ajastu
sulandumisel ja jäädvustamisel.
Mõisahoones tegutses veel
1963. aastani kool. Kui see suleti,
lagunes maja ja võsastus maa.
Tänu külaliikumisele ja eestvedajatele on aga see maa-ala uue
hingamise saanud.
Pole küll mõisahoonet ja endist
paraadnakohta ehib püstkoda,
kuid siiski on see koht ürgselt
armsaks saanud paljudele. Läbi
erinevate projektide, toetajate ja
rahva ühistööna on see asukoht
mitmekesiste üritustega valmistanud tänaseks rõõmu juba tuhandetele inimestele.
Kõik seltside eestvedajad teavad, et tahta võiks ju paljugi, kuid

Mölkky on vallutamas
Saaremaad
Eelmise aasta sügisel avati Käesla külaväljakul valvsate pilkude all uus mänguväljak.

äramajandamisega on omamoodi
lood. Üks asi on külarahva vabatahtlikkus – millest meil puudu
pole – teine aga majanduslik pool.
Eks meiegi suurele unistusele külamajast on lootus kadunud, kuid
samas on hetkeolukord rahuldav
ja niiviisi püüame me vähemalt
olemasolevat hoida. Et seda teha,
oleme samuti otsustanud oma
külaväljakut huvilistele pakkuda
– rentides seda erinevateks kokkusaamisteks, sünnipäevadeks ja
muuks. Kindlasti sobivad ka laste
sünnipäevad, kuna puhta looduse
kõrval on meil ka oma laste mänguväljak ning palju ruumi jooksmiseks ja mängude läbiviimiseks!
Eelmise aasta lõpus sai külaväljakul katuseid välja vahetatud
ja kohendatud, rahastusega tõttas appi kohaliku omaalgatuse
programm (KOP). Erinevate
põlvkondade sidumiseks valmis
meie rõõmsatele lastele omaenda
looduslähedane seenemaailm
erinevate atraktsioonidega, mille
rajamisele pani õla alla Kodukandi
külaliikumine.
EV100 projektirahadega valmis
küla ajalugu kajastav ettevõtmine,
külaväljakule ja taluhoovidesse
saime lehvima küla lipu, meie
päid ja kaelu kaitseb meie sümboolikaga torusall, küla praeguste

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

VALD
ARVUDES

Vallavalitsus kinnitas 23. juuli istungil viieks
aastaks Muratsi küla külavanemaks Ülo Veversi
ning Koikla ja Metsaääre külade külavanemaks
Tarmo Tooli.
Vallavalitsus kinnitas 6. augusti istungil viieks
aastaks Koigi küla külavanemaks Arro Truumehe, Kõrkvere ja Leisi külade külavanemaks Maidi
Tilga, Lindmetsa küla külavanemaks Jana Lei ja
Neemi küla külavanema ülesandeid täitma MTÜ
Neemi Külaselts.
Vallavalitsus kinnitas 13. augusti istungil viieks
aastaks Oti küla külavanemaks Õnne Söödi ja
Meiuste küla külavanemaks Vaiko Kulli.
Jämaja küla koosolek toimub 17. augustil kell
11. Kohtume Jämaja küla keskel kollase maja, Mäe
talu õuel. Päevakorras mõttetalgud ja külavanema
valimine.
Kaunispe küla koosolek toimub 17. augustil kell
14 Kaunispe bussipeatuses. Päevakorras mõttetalgud ja külavanema valimine.
Meedla, Maleva ja Vestla küla ühine koosolek
külavanema(te) valimiseks toimub 31. augustil
kell 16 bussipeatuses.
Kogula ja Paevere külade üldkoosolek ja ühise
külavanema valimine toimub 1. septembril kell
12 Ruunakoplis.
Tagavere kandi seitsme küla Arju, Kuninguste,
Kareda, Salu, Imavere, Koigi-Väljaküla ja Tagavere üldkoosolek on teisipäeval, 3. septembril kell
19 Tagavere koolimajas. Valime külavanema(d).
Räägime külarahast, avatud seltsimajade päevast ja
muust. Kohal on abivallavanem Kristiina Maripuu.
Sinu osalemine on väga vajalik!

tegevuste tutvustamiseks valmis
voldik ning palju infot leiab ka
meie uhkelt infotahvlilt. Eraldi
tooksin samuti välja meie küla
ehtivad 100 puidust seent – ettevõtmine, mida samuti toetas KOP.
Juba varasemalt oleme me oma
külaplatsile rajanud püstkoja,
puhastanud iidse kaevu, ehitanud
uue kuuri, välikäimlad ja kõlakoja,
taastanud vana keldri…
Ka ei saa jätta mainimata bussiootekoja ja infotahvli püsti panemist, ühes stiilis talusiltide ja
viitade kujundamist.

Külaseltsi olevik ja tulevik
Olles aastaid nende vahvate
asjade nimel vaeva näinud, otsustasime eelmise, 2018. aasta
suvel koos külarahvaga suuremat
sorti pidutseda. Nii tähistasime
koos Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, seltsi 15. tegutsemisaastat
ja toimus küla kokkutulek, mis
koondus ühise, pisut välismaise
nimetuse alla: Käes-la-Festa ehk
Käesla pidu. Ka siinkohal suur
tänu Saaremaa vallale peo õnnestumisele kaasa aitamisel.
Sel aastal oleme ette võtnud
külaväljaku kaldaia parandamise
ja laienduse, mille jaoks oleme
taaskord palunud projektitoetust
Saaremaa vallalt. Samuti oleme

Elanikke 1.07
Sünnid
Surmad
Elamaasumine
749
1
0
5
673
1
0
9
1956
2
2
10
4827
7
5
19
1541
0
3
3
851
0
1
1
698
2
0
0
1765
1
1
12
1498
2
1
17
862
1
2
3
1182
0
2
3
319
2
0
2
1347
3
1
5
13158
19
7
25
66 				
31492
41
25
114

FOTO: erakogu

üheskoos asunud korrastama
Käesla mõisa-alleed: varakevadel
võeti maha vanad puud ja eemaldati ohtlikud oksad. Selle tegevuse
käigus märgistasime ära ka meie
haruldase topelt-õitega kibuvitsa,
et selle taime õiteilu kõigi jaoks
säilitada.
Oleme igati tänulikud vallale ja
nendele mõistlikele ametnikele,
kes jagavad meie presidendiga
ühte hoiakut „tugev küla = tugev
Eesti“, nagu kõlas ka tänavuse
maapäeva moto. Lugupidamine
ja tänusõnad heatahtlikele ettevõtjatele sponsorluse eest ja suur
kummardus kõigile, kes te üle
Saaremaa seda väljakutsuvat külaelu veate!
Mis aga ootab meie küla ees veel
sel aastal? Muu hulgas kutsuvad
lähiajal Saaremaa toidufestivali
raames külad üle terve maakonna
endale inimesi külla, nii ka Käesla
– 14. septembril teeme Käesla külaväljakul meile omaseks saanud
maa sees küpsetatud lammast ja
muid eripäraseid hõrkusid roogasid; samuti toidame vaimu, pakkudes igaühele võimalust taastada
oma energiat meie külaväljakul
asuvatel energiatoolidel. Täpsem
info www.saaremaatoidufestival.
ee ning Käesla külaseltsi Facebooki lehel.
Lahkumine
1
6
4
9
7
5
0
3
12
2
1
0
2
28
6
86

Elanikke 1.08
754
677
1962
4839
1534
846
700
1774
1504
862
1182
323
1352
13167
60
31536

6.-7. juulil osales Saaremaa meeskond mölkky
Euroopa meistrivõistlustel. Soome linnas Kotkas
tiitlit jahtima asunud võistkondade seast jõudis
Team Saaremaa kaheksandik-finaali, kus pidi aga
tunnistama valitseva maailmameistri paremust.
Seega saavutati 46 võistkonna seas tubli 9.–16.
koht. Meeskonna koosseisu kuulusid Boris Lehtjärv, Siim Sooäär, Enno Kermik ja Tarvo Pihlas.
27. juulil toimusid Kaubi küla väljakul esimesed
Saaremaa avatud meistrivõistlused mölkky üksikmängus. Ühtekokku peeti üle 200 võistlusmängu,
milles osalesid 8 naist ja 21 meest – peamiselt saarlased, aga oli ka sportlasi Hiiumaalt ja mandrilt.
Naiste turniiril jõudsid finaali Margit Lepp ja
Terje Pahk. Neist edukamaks osutus lõppskooriga 3:0 Margit Lepp. Pronksimängus alistas aga
kohalik 12-aastane Marelle Lehtjärv hiidlast Anni
Kingseppa 2:1.
Meeste turniiril olid mängijad jagatud nelja
alagruppi. Edasi jõudis karikatabelisse 16 mängijat. Finaalis mängisid Eesti Mölkky Team’i liige ja
Saaremaa juurtega Argo Võrk ning kohalik Kaubi
küla noormees, 15-aastane Tanel Raamat. Seekord
võidutses noorus kogemuse üle ning esimeseks
Saaremaa mölkky meistriks krooniti skooriga 3:1
Tanel Raamat. Pronks kuulus seisuga 3:2 Peeter
Lüllile, neljas koht aga Vaiko Kivile.
Mölkky hooaeg jätkub aga juba 25. augustil,
kui taas toimuvad Kaubi külas Saaremaa avatud
meistrivõistlused mölkky paarismängus.
Tarvo Pihlas,
Kaarma piirkonna spordijuht

Sportmängudelt
toodi 33 medalit
3.-4. augustil toimusid Vinnis ESVLi spordimängud, millest võttis osa 672 sportlast. Neist 46
saarlast üheksal spordialal. Saaremaa saavutas oma
alagrupis 3. koha 134 punktiga.
Kergejõustikus pälvisid kuldmedali Tiiu Vaiksaar, Anne Valdna, Paavo Vara, Arnold Nõmm,
Kent Puiestee ja Kalev Õisnurm.
Hõbemedali pälvisid Helje Kolla, Anne Valdna,
Anu Tanila, Taimi Kangur, Raigo Saar, Kristjan Lepik, Kent Puiestee, Kaido Eichfus, Tarmo Mändla
ja Paavo Vara.
Pronksmedali said Anne Valdna, Raigo Saar,
Kristjan Lepik, Kent Puiestee ja Mart Aru.
Kettagolfis saavutasid meeskondlikult 3. koha
Liina Solotarjeva, Maarika Saks, Raili Nõgu, Mart
Aru ja Urmas Jäe.
Orienteerumises saavutati meeskondlikult 4.
koht. Tänavakorvpallis saavutasid 50+ mehed 2.
koha (Enn Laanemäe, Marko Nelis, Gunnar Havi
ja Aul Laanemäe). Ujumises pälvis Marc Vokk 1.
koha ja võrkpallis 35+ mehed 5. koha. Petangis
saavutasid saarlased 9. ja mälumängus 10. koha.
Kaie Järvelaid,
Saaremaa Spordiliidu peasekretär
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
24. augustil kl 18 Kristiina Pärgi
taaskasutusnäituse „Tühjad taskud/empty pockets“ avamine koos
kunstnikuga. Näitus jääb avatuks 18.
oktoobrini. Kogu näituse aja on rahvamajas vanade teksade kogumiskott
kunstnikule.
24. augustil kl 19.30 kohvikõhtu
koos Harfihaldjatega. Kontserdi esi-

meses osas tutvume muusikute ja
harfiga. Teise osa kuulame vaikuses.
Sammume mahedate harfihelide saatel esimesele sügiskuule vastu. Pilet 5
eurot ja hinnas on tass kohvi või teed.

30. septembril kl 19 Kuressaare
Linnateatri etendus „Röövsaak“.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
28. augustil kl 14 kino „Solan ja
Ludvig. Reis Kuule“.
27. septembril kl 18 tsirkus.

Ajalooseminar kapiitlisaalis
Hiljuti ilmus Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 2017–2018 artiklitega Saaremaa ajaloo
erinevatest tahkudest. Ajaloo teemal korraldame 6. septembril algusega kell 14 seminari
Saaremaa muuseumi kapiitlisaalis, kus arutame
Saaremaa ja Taani suhteid läbi aegade.
Nende suhete arengus on palju huvipakkuvat,
millest mõningaid põnevamaid ja olulisemaid
teemasid püüame oma seminaril valgustada.
Marika Mägi, suvesaarlasest arheoloog, kes
praegu elab perega Taanis, on oma uurimustest
avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid. Meile
räägib Mägi meresõitjate konfliktidest – millest
need sündisid, milles seisneb nende tähenduslikkus ja mis sündis nende kokkupõrgete
tagajärjel ajaloolises perspektiivis.
Tallinna ülikooli kunstiajaloo professor Kersti
Markus peatub oma ettekandes ristisõjaaegsel
visuaalsel retoorikal. Taanist saabub ajaloolane
ja kirjanik Peter Kyhn, kes puhtas eesti keeles
räägib neist Saaremaal sündinud või kasvanud
ajaloolistest isikutest, kes said oluliseks Taani
ajaloos.

SALME
Salme Rannapark
16.–18. augustil IV rahvusvaheline
Salme viikingiturg.

Kuressaare kultuurikeskus
Rühmituse P.E.A. näitus „Õige
P.E.A.“. Rühmituse P.E.A. moodustavad Priit Joala, Erki Kasemets ja
Andres Koort. Avatud 31. augustini.

KURESSAARE
Ajamaja galerii
Toomas Altnurme maalinäitus

Kuressaare Raegalerii
21 Eesti kunstniku graafika „Vabadus
21. sajandil“. Avatud 16. septembrini.

Taani kroonitud peade Saaremaa külastustest
teeb ettekande aastatel 1990–2014 Taani
kultuuri instituuti Eestis juhtinud Silvi Teesalu.
Saame teada, kus asub Saaremaa rüütelkonna
poolt kuningas Christian IV kroonimispidustuste
puhul kingitud kotkakujuline veinipeeker.
Kiek in de Köki juhataja Toomas Abiline räägib
teemal „800 aastat Ĺindanise lahingust ja Taani
linna sünnist“.
Augustis teevad Saaremaa Muuseumi teadurid väljakaevamisi Maasi ordulinnusel. Sellest,
mida huvitavat näitasid uuringud Maasilinnal,
räägivad neid läbi viinud Tõnu Sepp ja Garel
Püüa.
Meie seminaril osaleb Taani Kuningriigi suursaadik Eestis Kristina Miskowiak Beckvard, kes
tutvustab Taani A.P. Mølleri Fondi kaheaastase
stipendiumi omanikku, Tartu ülikooli ajaloodoktoranti Mihkel Mäesalu.
Ajalooseminari patrooniks on Saaremaa
Muuseumi direktor Rita Valge, kelle sõnul
ootame seminarile kõiki Saaremaa koolide õpetajaid ja eriti ajalooõpetajaid, samuti giididena

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed
võtab konkursi korras tööle

LASTEAIAÕPETAJA

(1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping),
Tööle asumise aeg september 2019.
Kandideerijal esitada: avaldus,
CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 25. augustiks 2019
aadressil Õie 2, Kuressaare või e-posti aadressil
idaniit@kuressaare.ee.
Lisainfo telefonil 453 1348.

Suurjäätmete kogumisring
Augusti teisest poolest toimub suurjäätmete kogumisring, mille
käigus võetakse koostöös Sikassaare Vanametall OÜ-ga kogumispunktides TASUTA vastu kuni 100 tonni suurjäätmeid: näiteks
vana mööblit, madratseid, kardinapuid, vaipu, kraanikausse, vanne,
dušikabiine, WC-potte, lapsevankreid jms.
Kogumisringi käigus ei võeta vastu uksi ja aknaid, elektroonikajäätmeid, rehve, romusõidukite osi ning ehitus- ja lammutusjäätmeid.
Üks elanik saab ära anda kuni 3 m³ suurjäätmeid. Jäätmete toojad
registreeritakse kohapeal ning jäätmeid saab ära anda ükskõik millises punktis, vaatamata elukohale. Soovi korral võimaldab jäätmete
vastuvõtja ka tasulist transporditeenust (tellimine telefonil 5566
9921). Kogumisringi teostatakse kuni 100 tonni täitumiseni.
Ajakava piirkonniti (kogumispunktid on avatud kl 8–19):
Torgu
Iide bussipeatus
21.08.
Lümanda
Lümanda keskuse parkla
21.08.
Kihelkonna Kihelkonna alevik
22.08.
Mustjala
Mustjala kauplus
22.08.
Laimjala
Laimjala küla
26.08.
Leisi
Leisi aleviku parkla
26.08.
Salme
Salme alevik
27.08.
Pöide
Tornimäe rahvamaja parkla
27.08.
Valjala
Valjala teenuskeskuse parkla 28.08.
Pihtla
Pihtla teenuskeskus
28.08.
Kaarma
Aste aleviku kauplus
29.08.
Kärla
Kärla teenuskeskuse parkla 29.08.
Kaarma
Nasva, Ülejõe tänava plats
03.09.
Kaarma
Kudjape alevik
03.09.

Eterniidi- ja asbestijäätmete täiendav vastuvõtt
Arvestades vallaelanike erakordselt suurt huvi eterniidi- ja asbestijäätmete üleandmise vastu, on Saaremaa vallavalitsus otsustanud
suurendada saarlastelt tasuta vastu võetava eterniidi mahtu 70 tonni
võrra KAARMA, SALME ja TORGU piirkonna elanikele.
Jäätmeid saab tasuta ära anda Sikassaare Vanametall OÜ territooriumil, eelregistreerides ennast telefonil 452 5086.
Vastuvõetava eterniidi maksimumkogus ühe majapidamise kohta
on 1 tonn. Vastuvõtt toimub augusti- ja septembrikuu jooksul või
mahu täitumiseni. Teiste piirkondade elanikud täiendavalt eterniiti
tasuta üle anda EI saa.

„Terendus“. Avatud 30. septembrini.

töötavaid saarlasi, ettevõtjaid, kes tegelevad
Saaremaa külalistega, ning kõiki neid, keda
huvitab Saaremaa ajalugu. Üsna paljud külad on
olnud ajaloosündmuste tunnistajateks, ootame
ka külavanemaid ja külade elanikke, koguduste
esindajaid.
Andke oma kavatsusest tulla seminarile teada
aadressil muuseum@saaremaamuuseum.ee.
Tänavuste sündmuste puhul on ilmunud rida
raamatuid, mida me teile seminaril tutvustada
tahame:
„Taanlaste ristisõda Eestis“, autorid Marika
Mägi, Carsten Selch Jensen, Kersti Markus,
Janus Møller Jensen (eesti keeles); „Denmark
and Estonia 1210–2019. Selected studies of
common relations“, toimetaja Jens E. Olesen.
Artiklid Taani ja Eesti ajaloolastelt ja ekspertidelt
(saksa ja inglise keeles).
Uuesti on letil: „Kilde Taani suhetest Eestiga“,
koostanud Silvi Teesalu.
Korraldustoimkonna nimel

Silvi Teesalu

Kõigile represseeritutele
ja nende saatjatele
Tänavu 25. märtsil möödus 30 aastat, mil moodustati ühiskondlik-poliitiline organisatsioon Memento Liit (algnimetusega Eesti
Õigusvastane Represseeritute Liit).
Memento Liit koostöös teiste organisatsioonidega kutsub kõiki
represseerituid koos saatjatega Euroopa Liidu poolt välja kuulutatud kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäeval 23. augustil
Pilistverre kivikalme ja mälestusrahnude juurde seda päeva pidulikult
tähistama.
Neil, kel on omapoolne mälestuskivi kivikalmele panemata, siis sel
päeval oleks väga sobilik seda teha.
Saare maakonna Memento ühendus korraldab 23. augustil väljasõidu
Pilistveresse ja tagasi. Sõit on tasuta, toitlustamine kohapeal. Algus
Pilistveres kell 13. Väljasõit Kuressaare maaliinide bussijaama tagant
(vanast kohast) kell 7.15, et jõuda 8.30 väljuvale parvlaevale.
Sõidu soovijail paluks endast teada anda 20. augustiks, et saaks
tellida vastavalt reisijate arvule bussi. Teatada tel 509 0343 Jaen
Teär, tel 518 0668 Maie Kuldkepp või tel 523 4983 Rein Väli.
Memento ühenduse juhatus

Väärikate pidupäev
Olete oodatud ülesaaremaalisele väärikate pidupäevale
pühapäeval, 15. septembril kell 12 Kuressaare spordihoones
Vallimaa 16. Osavõtumaks 5 eurot. Osavõtust teatada oma
piirkonna teenuskeskusesse 5. septembriks.

Saaremaa Kunstistuudio
Helina Menningu maalinäitus „Metsistunud ilu“. Avatud 7. septembrini.
Ootame teie infot piirkondades
toimuvate ürituste ja sündmuste
kohta järgmisesse vallalehte hiljemalt 2. septembriks. Leht ilmub 5.
septembril!

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse

KOMMUNIKATSIOONINÕUNIKU
ametikohale
Kommunikatsiooninõuniku peamised tööülesanded on Saaremaa Vallavalitsuse kommunikatsioonitegevuse strateegiline
korraldamine, avalikkuse teavitamine Saaremaa Vallavalitsuse
tegevusest, Saaremaa Vallavalitsuse ja avalikkuse vaheliste suhete
korraldamine.
Kandidaatidelt eeldame:
kõrgharidust;
töökogemust – vähemalt 2 aastat teenistuskoha töövaldkonnas;
eesti keele valdamist kõrgtasemel;
loovaid mõtteid kommunikatsioonitegevuste osas ning soovi
aidata kaasa Eesti suurima valla arengule.
Omalt poolt pakume:
eneseteostamise võimalust;
arenguvõimalust;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
kindlat palka.
Teenistuskohale kandideerijal palume esitada:
avaldus koos motivatsioonikirjaga;
CV;
haridust tõendava dokumendi koopia;
isikut tõendava dokumendi koopia;
kandideerija poolt vajalikuks peetavad muud dokumendid.
Dokumendid esitada hiljemalt 30. augustiks 2019 Saaremaa Vallavalitsusele märgusõna all „Kommunikatsiooninõuniku konkurss“
aadressil Tallinna 10, 93819 Kuressaare linn või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.
Täiendav info: arendus- ja kommunikatsioonivaldkonna abivallavanem Kristiina Maripuu, tel: 5745 0071, e-post: kristiina.
maripuu@saaremaavald.ee.

Tasuta ekskursioon
Kuressaare vanalinnas
20. augustil on kõik huvilised oodatud ringkäigule Kuressaare vanalinnas. Tutvume linna ehitiste ajalooga ning
arutame nende väärtuse üle.
Ekskursiooni viivad läbi Triin Talk ja teised vanalinna inventeerijad. Ringkäik on tasuta ning etteregistreerimiseta.
Ringkäik algab kell 14 vana Pargivaksali juurest (Lossipark
8). Rohkem infot Kuressaare vanalinna inventeerimise kohta
leiab muinsuskaitseameti koduleheküljelt www.muinsuskaitseamet.ee.

Saaremaa Ühisgümnaasium võtab alates
23. augustist tööle
KLASSIÕPETAJA tavaklassile.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata viljar.aro@syg.edu.ee hiljemalt
19. augustiks.

Pakume tööd

HEAKORRA SPETSIALISTILE

Täistöökoormus, tööpäev kestab kell 6.00–15.00 (tund
aega lõunat); töötamine graafiku alusel
(7 päeva tööl, 7 päeva vaba);
tööülesandeks on Kuressaare keskväljaku
ja selle lähiümbruse välikoristus.
Tööliselt ootame kohusetundlikkust, head füüsilist vormi
ja suhtlemisoskust – sobiv töö ka näiteks aktiivsele
pensionärile.
Omalt poolt pakume tööks vajalikku väljaõpet,
kaasaegseid töövahendeid ja korralikku tööriietust.
Töötasu 650 € (bruto), tööle asumise aeg kohe.
Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt
22. augustiks 2019 e-posti aadressile
marek.koppel@kuressaare.ee.
Lisainfo tel 5340 0994.
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Saaremaa Teataja

Kuressaare päevakeskuses

EHTNE TURUPÄEV KURESSAARE TURUPLATSIL!

Neljapäeval, 15. augustil kell
13 põnevat lugemist raamatukogu
riiulitelt tutvustab Saare maakonna
keskraamatukogu.

Neljapäeval, 29. august kell
13 dr Saima Tišleri loeng „Hormonaalsed muutused peale 50.
eluaastat“.			

*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;
*peresaun K 9–16.30.

Kolmapäeval, 21. augustil kell
13 vaimulik tund „Hoia, Jumal,
Eestimaad!“. Jutlustab Laurentiuse
kiriku abiõpetaja Tiina Ool.
		

6.–30. augustini näitus „Läbi
aja! Saarlased laulu- ja tantsupidudel“.

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

TRÜKIARV:
15 500

Päevakeskuse saun on avatud:

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

15. august 2019

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

17. augustil kell 10–15 toimub Kuressaare turuplatsil viimane
Ehtne turupäev – „PIIMAPÄEV ehk saarlased valdavad seda piimatoodete kunsti“!
Turupäeval on võimalus tasuta degusteerida hääd ja paremat, mis
tehtud vaid kohalikust piimast ja ehtsast toorainest.
Kohal on talunikud, väike- ning suurtootjad ja käsitöölised. Tule
ja suhtle otse tootjaga ning osta
kaasa ehtsat kraami!
MTÜ Saarte Koostöökogu

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

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

