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Mälestame7. Asutava
Kogu liikmeid
SEPTEMBRIL 2019 KELL 18:00-23:00

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.

Eesti Rahvaerakonna esindaja tellitud bussiga (osalemise soovist
visitsaaremaa.ee/tanavapiknik
Oskar Kallase austamisüritus on eelnevalt
teatada tel 529 2166) sõikl 14 endise Kaarma õpetajate detakse kl 14.20 Nepsi sünnipaika
seminari juures, kus on ka Oskar Kihelkonnale Tammese külla. Kl
Kallase mälestuskivi.
15.30 kuni 16.30 tutvutakse KuresÜlevaate Oskar Kallase elust saare Lahekülas Nepsi elupaigaga,
ja tegevusest annab Triino Lest, mälestusi jagab Ella-Marie Aeg.
noore Oskar Kallase sõnumist Kl 16.45 Kudjape kalmistul Nepsi
tänapäeva räägib Rasmus Vendel. matmispaigas esineb sõnavõtuga
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LOSSI TÄNAVAL

Saarlastest saadikute
austamisüritused 5. aprillil
Eesti Tööerakonna esindaja
Aleksander Velvelti austamisüritus toimub kl 14 Sutu külas Allika
talus. Kõne peab abivallavanem
Kristiina Maripuu.
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KURESSAARE KESKLINNA
PIDULIK AVAMINE!
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
Mäe II detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 2-3/1501 algatati Mäe II detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Pulli külas
Mäe katastriüksust (55001:001:0799, pindala
14197 m², 100% elamumaa). Detailplaneeringu
algatamise eesmärk on kaaluda võimalust määrata Mäe krundile ehitusõigus ühe üksikelamu
ja ühe abihoone rajamiseks, anda lahendused
tehnovõrkude rajamiseks ning vähendada üldplaneeringuga määratud vähimat hoonete vahelist
kaugust 40 meetrile.
Alal on Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005
otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla
rannaala osaüldplaneering, mille kohaselt asub
Mäe katastriüksus reserveeritud elamualal ja
detailplaneeringu kohustusega alal. Osaüldplaneeringuga on Pulli külas planeeritud elamuala
rannaosal vähendatud Läänemere ranna ehituskeeluvööndit, keeluvöönd ulatub teeni. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt
PlanS § 125 lg 2.
Osaüldplaneeringuga on hajaasustusega alal
ehitustingimusena muu hulgas määratud, et
minimaalne naaberkruntide elamute vaheline
kaugus on 100 m, mida võib vähendada vallavalitsuse põhjendatud kaalutlusotsuse alusel
juba olemasolevatel maatükkidel. Allika katastriüksusele on ehitatud elamu, aga kuna Mäe
katastriüksus on olemasolev maaüksus, mida detailplaneeringuga täiendavalt ei jagata, siis leidis
Saaremaa Vallavalitsus, et Mäe katastriüksusele
on osaüldplaneeringuga sätestatud minimaalse
naaberkruntide elamute vahelise kauguse vähendamine põhjendatud ja võimalik on algatada
üldplaneeringuga kooskõlas olev detailplaneering
elamu ehitusõiguse planeerimiseks.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud
informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid
uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse
väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid
uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb
need teha ning planeeringusse lisada.
Detailplaneeringu algatamise otsusega saab

VALLAVOLIKOGU
ISTUNGITELT
29. augusti istungil otsustati:
• Kinnitada mittetulundustegevuse toetamise kord.
• Muuta Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise korda, täpsustades,
et valdkondlike arengukavade ja hallatavate
asutuste arengukavadega tegeleb vastava
valdkonna struktuuriüksus.
• Muuta Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuuti, täpsustades kvoorumi nõude
mitme küla ühise koosoleku puhul.
• Tunnistada Talsi vald Saaremaa valla sõprusomavalitsuseks ja sõlmida koostööleping.
• Algatada Merekivi detailplaneering ja
jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Võtta vastu Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneering ja suunata see avalikule väljapanekule.
• Algatada Metsa-Simmu detailplaneering
ja jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Algatada Upa külas Kooli tee 3 detailplaneering ja jätta algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Kehtestada Nasva alevikus Luha detailplaneering.
• Määrata Tornimäe küla kaugküttepiirkond.
• Määrata Valjala aleviku kaugküttepiirkond.
• Kinnitada Valjala aleviku soojamajanduse
arengukava 2019–2029.
• Suunata fraktsiooni Valimisliit Saarlane
esitatud eelnõu „Alkohoolse joogi jaemüügi
piiramine Saaremaa vallas“ teisele lugemisele.

Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa
vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/

tutvuda www.saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud.
Lahe detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 13.08.2019 korraldusega nr 2-3/1455 algatati Lahe detailplaneering.
Detailplaneeringu ala hõlmab Tirbi külas Lahe
katastriüksust (59201:005:0670, pindala 2,77
ha, 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu
eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse
määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide
ehitusõiguse, arhitektuursete tingimuste ja
liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha
määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste
seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks,
seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate
kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.
Planeeringualal on Pihtla Vallavolikogu 13.
oktoobri 2005. a määrusega nr 6 kehtestanud
Pihtla valla rannaala üldplaneeringu, mille kohaselt asub planeeringuala reserveeritud elamualal
ning detailplaneeringu kohustusega alal. Seega
on detailplaneeringu koostamine vajalik PlanS §
125 lg 2 alusel. Kuna maakasutuse juhtotstarvet
ei muudeta, on Lahe detailplaneering üldplaneeringuga kooskõlas.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud
informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid
uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse
väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid
uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb
need teha ning planeeringusse lisada.
Detailplaneeringu algatamise otsusega saab
tutvuda www.saaremaavald.ee/algatatuddetailplaneeringud.
Muratsi külas Mere ja Mereääre detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 2-3/1500 algatati Mere ja Mereääre
detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala

hõlmab Mere (katastriüksuse katastritunnus
43301:001:0201, maatulundusmaa, pindala
2,01 ha) ja Mereääre (katastriüksuse katastritunnus 43301:001:0202, maatulundusmaa,
pindala 7005 m2) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu
ja abihoonete ning vähikasvatustiikide ja neid
teenindava hoone püstitamiseks, katastriüksuse
sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks,
keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude
ja liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneering
on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
Planeeringuala asub suures osas Kasti lahe
hoiualal, millele jääv osa kuulub ühtlasi ka üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000
koosseisu Kasti lahe loodus- ja linnualana. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise
eelhinnangust, ei ületa kavandatav tegevus
eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust,
sellel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea
ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit
ega vara. Keskkonnatingimustega arvestamine
on võimalik detailplaneeringu edasise menetluse
käigus.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega
saab tutvuda www.saaremaavald.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.
Kudjape alevikus Pihla
detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 2-3/1499 algatati Kudjape alevikus
Pihla detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Pihla kinnistut (katastritunnus
71401:001:0338, elamumaa, pindala 27426
m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine üksikelamute ja korterelamute
püstitamiseks, tehnovõrkude ja liikluskorralduse
lahendamine.
Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna
ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab
tutvuda www.saaremaavald.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.

Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Volikogu
võttis 29.08.2019 otsusega nr 1-3/96 vastu
Tagaranna küla Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.09. kuni
20.10.2019.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Tagaranna külas ja hõlmab Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksust (48301:001:0120, pindala 5,77 ha).
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse
jagamine elamumaa kruntideks, maa sihtotstarbe
muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine
elamute ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi
ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine,
servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine,
Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek
tehakse Ninase panga teeni (u 32–54 m Ninase
pangast). Planeeritakse kokku 7 elamukrunti,
ehitusõigusega elamu ja abihoonete ehitamiseks.
Juurdepääs planeeringualale Tõlli-Mustjala-Tagaranna maanteelt Tagaranna-Jaha-Merise tee
kaudu. Detailplaneeringuga muudetakse Mustjala
valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringut ranna
ehituskeeluvööndi ulatuse ja väikeelamute juhtotstarbe määramise osas.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
20.09. kuni 20.10.2019 paberkandjal Saaremaa
vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse
ruumis nr 308 (Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning valla kodulehel
aadressil:
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
29.10.2019 kell 16.00 Saaremaa vallamaja
väikeses saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.
Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil
Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare
või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Avalike ürituste load
Eelseisvatest avalikest üritustest andis
Saaremaa vallavalitsus 21. augusti istungil loa
„Laimjala Rahvasprint 2019“ korraldamiseks
(7.09.) ning 27. augusti istungil loa korraldada
151. pööripäevajooks „Jooks sügisesse“ Loode
tammikus (21.09. kl 11–14) ja Saare maakonna
petangi meistrivõistlused (üksikmäng) Kuressaares Kuursaali esisel alal (14.09. kell 9–16).
Samal istungil muudeti Thule Koja taotlusel
Kuressaare tänavapikniku (7.09.) korraldamise ala. Lauad paigutatakse lisaks Kuressaare
kesklinnale, Tallinna tänavale ning Lossi tänavale
ka Raekoja tänavale. Samas suletakse ajutiselt
mootorsõidukite liikluseks Tallinna tänav Tallinna
ja Torni tänava ristmikust kuni Lossi ja Pargi
tänava ristmikuni 7.09. kell 14 kuni 8.09. kell
3 ja Raekoja tänav 7.09. kell 14 kuni kell 24.
Vallavalitsus andis 3. septembri istungil MTÜle Karujärve Tervisespordi Keskus loa Ultima
Thule maratoni korraldamiseks 14.09. kell 8
kuni kell 17.
Sundvaldus tee avalikuks kasutamiseks
Vallavalitsus andis 21. augusti istungil korralduse seada tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Järise küla Pöitse-Linnuse tee
425 meetri pikkuse osa avalikuks kasutamiseks
andmiseks. Vallavalitsuse hinnangul on otstarbekas muuta seni eratee staatuses olev tee
avalikuks kasutamiseks, et seadustada kõigile
vaba juurdepääs riigi omandis oleva Järise-Asuka teeni. Lõik läbib kolme kinnistut: Vana-Udise,
Saadu ja Jõe.
3. septembri istungil andis vallavalitsus
korralduse määrata avalik kasutus eraomandis
olevate Albi-Võhma koolitee 4830107 lõigu
KM 0-1,091; Küdema kool-Pargi tee 4830126
lõigu KM 0-1,454 ja Vareseranna tee 4830102
lõigu KM 0-2,234 osas.
Kortermajad saavad toetust
hoovialade korrastamiseks
Vallavalitsus andis 21. augusti istungil korralduse rahuldada 16 kortermaja taotlused hoovialade heakorrastamiseks. Toetuse määramisel
eelistati eelkõige laste mänguväljakute rajamist

ja korrastamist, prügikonteinerite ümbruste
korrastamist ning hinnati ka kasusaajate hulka.
Toetus määrati Rehe 7, Torni 5, Pargi 3, Pargi
3-4, Marientali tee 19, Marientali tee 25, Torni
7, Pihtla tee 32, Rohu 1a, Uus tn 36, Kõljala küla
Lageda, Kihelkonna mnt 1/Aia tn 66a, Niidu tn
14, Torni tn 3, Tallinna tn 14 ja Kudjapel Mereranna tee 4 kortermajadele.
Osaliselt rahuldatakse Astes asuva korterelamu Roheline Rõdu, KÜ Kihelkonna mnt 2a, KÜ
Lasteaia 10, KÜ Mooni 1, KÜ Pihtla tee 34, KÜ
Saare Lehis (Tehnika tn 2), KÜ Smuuli 7, korterelamute Pikk tn 16 ja Pikk tn 18 ja korterelamu
Uus-Roomassaare 8 taotlused.
Toetuse eraldamine
Vallavalitsus eraldas 21. augusti istungil MTÜle Saaremaa Merispordi Selts tegevustoetust
15 000 eurot Kuressaare sadama navigatsioonihooaja ettevalmistamiseks ja aastaringseks
majandamiseks vajalike kulude katteks.
Samal istungil eraldas vallavalitsus reservfondist 1500 eurot SA-le Eesti Kontsert Saaremaa
ooperipäevade 2019 etenduse „Mr Georg Ots“ 28.
juuli lisaetenduse erakorraliste kulude katmiseks.
Vallavalitsuse 27. augusti istungil eraldati
EELK Valjala Martini Kogudusele 4550 eurot
kirikuhoone sokli ja vundamenditööde restaureerimise omaosaluse katteks. 3. septembri
istungil eraldati MTÜ-le Saaremaa Ralli sporditegevuse eelarvest projektitoetust 6000
eurot Oriküla paarisraja väljaehitamise kulude
osaliseks katmiseks ning eelarve reservfondist
8743 eurot SA-le Saaremaa Muuseum katuse
remonttöödeks.
Linnaliini busside sõiduplaanid muutuvad
Seoses Kuressaare linnas asuva Pika tänava
rekonstrueerimistöödega olid linnaliinibusside
marsruudid suveperioodil ümber suunatud.
Tulenevalt Pika tänava rekonstrueerimistööde
lõppemisest kehtivad alates 26. augustist varem kehtinud liinigrupi 1 sõiduplaanid.
Muudeti maakonnaliinide sõiduplaane
Kuna Lümanda põhikooli asusid õppima Viki
küla lapsed, lisati liinile nr 2216 hommikul ja

liinile nr 2217 õhtul peatus Viki II. Marsruudi
pikenemise tõttu on kõik väljumised neil liinidel 5
minutit varasemad, võrreldes eelmise kooliaasta
sõiduplaaniga.
1. septembrist avati vallavalitsuse korraldusega uus bussiliin nr 5112 Valjala–Kuressaare
väljumisega kl 5.20 Valjalast. Buss sõidab
piimatööstuse juurde ja sealt edasi Kuressaare
bussijaama. Esialgu avatakse liin katseajaga kuni
1. detsembrini.
Reisijate puudusel lõpetatakse 1. oktoobrist
liin nr 6201, mis väljub Kuressaarest kl 7 ja on
Suure-Rootsis kl 7.15. Samas kell 7.20 alustab
endiselt Suure-Rootsi peatusest liin nr 6202,
mis jõuab Kuressaarde kl 7.40.
Kuna kohalikud elanikud pidasid Sauvere
peatuste asukohta riigimaanteel nr 21101
liiga ohtlikuks ja tegid vallavalitsusele taotluse
viia peatus uude asukohta, paigaldas Saaremaa
Haldus bussiootepaviljoni koos peatusega põhimaanteelt mahasõiduna. Seoses sellega lisati
maakonnabussiliinide sõiduplaanidesse uus
Sauvere peatus, peateel olevad peatused likvideeriti.
Uus jäätmeveoteenuse hange
Vallavalitsus kuulutas 27. augustil välja riigihanke, millega soovib leida teenusepakkujaid
uuendatud jäätmeveoteenusele Kuressaare
linnas, Lääne-Saaremaal ja Ida-Saaremaal. Uue
teenusega kaasneb kõikjal Saaremaa vallas võimalus kodust ära anda lisaks segaolmejäätmetele ka liigiti kogutud jäätmeid nagu vanapaber,
biojäätmeid ja pakendijäätmed. Vähemalt 50%
kogutud olmejäätmetest võetakse materjalina
uuesti ringlusse. Uue teenusega on kavas alustada 1. veebruarist 2020.
Praegustele vedajatele teeb vald ettepaneku
pikendada kehtivaid hankelepinguid kuni uute
hankelepingute rakendumiseni. Sellega soovitakse tagada, et jäätmeveoteenus oleks kõigile
katkematult kättesaadav.

Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja
korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald/.
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Tervitus kooliaasta
alguse puhul!
Helle Kahm
abivallavanem

Suvi veel kestab, kuid juba valmivad õunad puudel ja seened
kutsuvad metsaradadele jalutama.
Päevad pakuvad veel suvesoojust
ja rannadki on inimestest tulvil,
ometi teab nii suur kui ka väike
inimene, et septembrist saab alguse uus kooliaasta.
Õpetajad on klassiruumid valmis sättinud ja raamatudki hakkama pannud. Iga aasta on sarnane, kuid ometi erinev. Lapsed
kasvavad ja need, kes alles mõne
aasta eest häbelikult vanemate
käekõrval klassiruumi astusid,
annavad täna juba käe esimeste
klasside õpilastele toeks.

Mõned aastad veel ja siis on
need samad õpilased ise lapsevanemad ja saadavad kooli omaenese lapsed ja nii tunnevad meie
õpetajad meie kogukonda hästi
ja sügavuti. Tajuvad oskuslikult
ära õpilaste tugevused ja oskavad
suunata ning lahendusi leida,
kui mõni asi kohe arusaadav ei
ole. Ootused koolide ja õpetajate
suhtes on suured ja Saaremaa
koolide õpetajad suudavad neid ka
täita. Kogukond on oma südames
uhke ja vahest võib seegi olla sellel
kooliaastal õppetükiks kogukonnale, kuidas oma õpetajaid kiita
ja tunnustada.
Õpilasedki on end valmis sättinud, riided ja ranitsad puhtaks
kloppinud, koolitarbed ära ostnud, et ikka uute eesmärkide poole
teele asuda. Hariduse omandamine on inimese arenguks ja iseseisvuse saavutamiseks oluline aspekt.
Kui sellel teel teadvustub arusaamine, et me ise vastutame oma

tegude ja otsuste eest, et me ise
vastutame inimsuse loomise ja
hoidmise eest, on maailm avatud
ja parem koht elamiseks.
See nõuab enesedistsipliini ja
vahel ka loobumist, kuid toob
kaasa palju rõõmu ja eneseleidmist, luues heaolu, millest
võidavad kõik. Olgu need eneseleidmise teed seiklusrikkad
ja koolikaaslased toredad, nii
möödub aasta kiiresti ja aega jääb
alati väheseks!
Lapsevanemad on oluline lüli
selles kolmnurgas, kus ootused
ja tulemused ei pruugi alati realiseeruda nii kiiresti kui loodetakse.
Teame, et vanemate roll laste arenguteel on oluline ja lastevanemate
soov haridusruumi kujundamise
kaasarääkimisel on suurem kui
kunagi varem. Koostöö ja konstruktiivsed arutelud on need, mis
viivad tulemusteni.
Nägemus heast ja kaasavast
koolist vajab veel mõtestamist ja

KÜSIMUS

sõnastamist, kohalejõudmiseni
ka eksimist ja kirglikke mõtteavaldusi. Alati, kui kellelgi tuleb mõte,
et nüüd oleme jõudnud kohale,
tulevad peale uued ideed ja uued
arusaamad ja nii kestavad areng
ja muutused aina edasi. Jätkugu
lastevanematel kannatlikkust ja
rõõmu näha oma lapsi kasvamas
ning targemaks saamas! Olge alati
olemas, kui lapsed teid vajavad ja
toetage nende vabadust ja eneseotsinguid.
Kogukonnale jääb ülesanne, et
lapsed jõuaks turvaliselt kooli.
Meie ühine ruum on see, kus me
liigume ja üksteise oskustest ja
märkamisest osa saame. Kui juhtub õnnetus, on see meie kõigi õnnetus ja kui toimub midagi head,
rõõmustame selle üle üheskoos.
Märkame siis üksteist, toetame ja
tunnustame! Siin on meie kodu ja
meie oleme selle paiga väärtuste
loojad.
Head kooliaasta algust!

Kuidas hakkab tööle laste
ja perede tugikeskus?

Tänavu alustas kooliteed rohkem lapsi kui mullu

Kauaoodatud uus
kesklinn antakse
rahvale tagasi
Algus lk 1
Uuenenud kesklinn avatakse
rahva kaasabil juba sel laupäeval
algusega kell kuus õhtul. Avamisele on oodatud kõik – nii
saarlased kui ka meie külalised
ning kindlasti ei pea osalemiseks
olema broneeritud laud samal
ajal toimuvale tänavapiknikule.
Õhtu jooksul saab kuulata häid
mõtteid, teha välku ja pauku,
nii jalga keerutada kui ka häält
soojaks laulda. Ehk anname
kesklinna vägeva rahvapeoga
oma inimestele tagasi!
Projekti raames rajati:
• soojustorustik – 245 m;
• sadeveetorustik – 1760 m;
• betoonkiviparkett – 4024 m²;
• graniitkivisillutis – 10 975 m²;
• Tallinna, Lossi, Kauba, Lasteaia ja
Raekoja tänavate tänavavalgustus;
• purskkaev;
• uus lihapood;
• uued avalikud tualettruumid;
• päikeseterrass;
• tarniti linnamööbel;
• haljastus (veel tegemisel).

Kool
Aste põhikool
Kaali kool
Kahtla lasteaed-põhikool
Kihelkonna kool
Kuressaare gümnaasium
Kuressaare Vanalinna kool
Kärla põhikool
Leisi kool
Lümanda põhikool
Mustjala lasteaed-põhikool
Orissaare gümnaasium
Pihtla kool
Saaremaa ühisgümnaasium
Salme põhikool
Tornimäe põhikool
Valjala põhikool
Erakool Luce
Saaremaa vald kokku

1. klass

Põhikool
kokku

15
3
3
3
71
46
7
21
7
7
17
5
70
9
2
8
10
304

119
25
32
19
756
390
110
151
69
58
165
20
589
85
37
103
28
2756

ka 5. klass 289 õpilasega.
Kõige enam suurenes õpilaste
arv Saaremaa ühisgümnaasiumis
– 23 õpilase võrra, ning Kuressaare

Gümnaasium
kokku

294

40
196

530

Vanalinna koolis 17 õppija võrra.
Gümnaasiumiastmes alustab
statsionaarses õppes kolmes valla
koolis kokku õpinguid 180 uut

gümnasisti ning kokku on gümnaasiumiastme õppureid 530.
Lasteaia laste arvud ja rühmade
nimekirjad on samuti alles lõpliku kinnitamise ootel. Esialgseks
laste arvuks valla lasteaedades
on 1373 last, lisaks veel ligi 100
last eralasteaedades ning 18 last
Metsküla lastehoius. Lasteaialaste
koguarv on 30 lapse võrra suurem
kui möödunud õppeaastal ning
selline kasv on seda rõõmustavam,
et eelmisel kahel aastal laste arv
vähenes. Kõige enam suurenes
laste arv Kuressaare Pargi lasteaias
ning Valjala lasteaias, vastavalt 27
ja 18 lapse võrra. Teiste lasteaedade laste arvu muutused piirduvad
kuni seitsme lapsega.
Hariduse valdkonna arvud on
kõik esialgsed, esmane kinnitatud statistika fikseeritakse 10.
septembril ning edasiste aastate
võrdluse aluseks on 10. novembri
andmed.
Õilme Salumäe,
üldharidusnõunik

Lümanda Maja avati „Tuljakuga“
„Maju saab avada igati,“ leidis
Lümanda keskusehoone uuendamise eest hea seisnud SA Lääne-Saare Kultuurivara juhatuse
liige Pille Mägi. See aga, et Lümanda Maja avati just „Tuljakuga“,
mida tantsisid Rummaja ja Keeris,
oli tema sõnul uhke ja just sellele
majale sobilik.
Reedel avatud majja mahuvad
lahedasti ära nii rahvamaja koos
bändiruumi ja garderoobidega kui
ka raamatukogu, noortekeskus,
valla teenuskeskus, Lümanda
põhikooli esimesed neli klassi,
õpetajate tuba, kodundusklass,
koolisöökla, pikapäevarühma
mängutuba ja sporditegemise
ruumid. Praegu on majas ainult
kooliõpilased, teised alles kolivad
oma ruumidesse.
1986. aastal püstitatud ja ajahambast puretud Lümanda keskusehoone rekonstrueeriti ainult
valla rahaga, maksma läks see 2
mln eurot, arhitekt oli Hannes
Koppel, ehitaja Tesman Ehitus
OÜ ja sisekujundaja Kai Laanmets. Avamisel oli kohal ka hoone
algselt projekteerinud arhitekt

FOTO: Risto Kaljuste

Saaremaa vallas asuvates üldhariduskoolides alustas esialgsetel
andmetel õpinguid kokku 3286
õpilast, mida on 84 õppurit rohkem kui eelmisel õppeaastal.
Õppurite üldarvu hulgas ei ole
hetkel veel arvestatud Kuressaare
täiskasvanute gümnaasiumiga, kus
vastuvõtt alles kestab.
Esimest kooliaastat alustas kokku 304 koolijütsi.
Kahe õppeaasta võrdluses on
uute esimeste klasside õpilaste
arv vähenenud 20 lapse võrra.
Samas on põhikooli astme õppijate üldarv sel aastal 70 õppija
võrra siiski kasvanud ning kokku
on põhikooliastme õppijaid 2756.
Kõige suurem on õppijate arv 2.
klassis, kus õpib 329 õpilast ning
vaid ühe lapse võrra on väiksem 4.
klassi laste arv. Kõige väiksemad
on aga kaks põhikooli lõpuklassi
– 9. klassis on 266 ja 8. klassis 280
õpilast. Alla 300 õpilasega on sel
aastal vaid kolm aastakäiku – lisaks põhikooli lõpuklassidele veel
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Saaremaa laste ja perede tugikeskus alustab tööd 1. septembril. Kuigi keskus hakkab
asuma Kuressaares Rootsi tänav 7, toimub tugispetsialistide
töö lasteaedades ja koolides
kohapeal. Rootsi tänava ruumid on mõeldud keskuse juhAaro Nursi
timiseks ja meeskonnatööks.
Saaremaa laste ja
Plaanime üles ehitada kvaliperede tugikeskuse
teetse oskusteabe keskuse, kus
juhataja
erinevad tugispetsialistid (logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja
psühholoogid ning tugispetsialistide assistendid
– koos juhi ja juhiabiga kokku 30 inimest) teevad koostööd selleks, et toetada haridusasutusi
ja peresid laste heaoluks. Täna vajavad tuge nii
haridusasutuste juhid, õpetajad, lapsevanemad
kui ka lapsi toetavad teised spetsialistid.
Ei pea kartma, et tugikeskus tegeleb vaid
erinevate osapoolte nõustamisega. Spetsialistid
tegelevad jätkuvalt laste hindamise ja teraapiaga.
Selles osas peaks valitsema tasakaal.
Keskuse vastutuseks on aidata haridusasutustel leida parimaid tulemuslikke lahendusi
kõigile abivajajatele (lapsele, perele, õpetajale,
haridusasutusele tervikuna). Haridusasutuse
vastutuseks jääb õppe korraldamine kohapeal.
Keskuse toetusmudel on sillalaadne, kus üheks
sillapeaks on haridusasutus oma täpse info ja
lapsi toetavate täiskasvanutega. Teiseks sillapeaks
on õppiv, arenev ja koostööd tegev tugikeskuse
meeskond. Silla mudel näeb ette, et kõikides haridusasutustes luuakse ja käivitatakse tugimeeskonnad, kuhu kuuluvad ka keskuse tugispetsialistid
(nende puudumisel kogemustega õpetajad) ja
haridusasutuste juhtkonna esindaja.
Tugimeeskondade juhiks on lasteaedades arenguliste erivajadustega laste õppe koordinaator
(AEVKO) ja koolides hariduslike erivajadustega
laste õppe koordinaator (HEVKO). Keskuses
moodustame neli (logopeedide, eripedagoogide,
sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide) erialarühma. Ekspertmeeskond moodustub erialarühmade
juhtidest. Puuduolev oskusteave jõuab mööda silda keskuse erialarühmadelt ja ekspertmeeskonnalt
haridusasutuse tugimeeskondadeni.
Keskus alustab haridusasutuste probleemidest,
nende vajadustest, ootustest ja siiani kasutatud
toetusmeetmetest ülevaate saamisega. Kokku
on vaja leppida nii tugispetsialistide kui ka haridusasutuste ja teiste koostööpartneritega täpne
töökorraldus, mis lähtub tugikeskuse aluspõhimõtetest. Meie eesmärk on kogutud infost lähtuvalt
aidata haridusasutustel kujundada lastele sobiv
keskkond, mis võimaldaks kõikidel lastel (ka
andekatel) kasvada, areneda ja õppida nii, et ei
kaoks lasteaias või koolis käimise rõõm.
Keskuses kohapeal vastuvõtte ei toimu, kuna
meie üks aluspõhimõtetest on see, et lapse ja
pere toetamise koht on haridusasutuses. Siiski
on siin erandid – edaspidi võivad meie poole
pöörduda vanemad, kelle lapsed ei käi lasteaias,
aga lapsevanemad soovivad konsulteerida lapse
arengu osas. Tugikeskuses kohapeal hakkab tööle
ka psühholoog, kelle vastuvõtule saab enamikel
juhtudel pöörduda ekspertmeeskonna suunamisel.

Tugikeskus ei ole kiirabi, tuletõrje ega
remondifirma, vaid aitab koostöös
kõikide osapooltega leida tulemuslikud
lahendused nii üksiku lapse, pere kui ka
klassi, rühma ja haridusasutuse tasemel.

Veljo Kaasik, kes rõõmustas koos
kohaliku rahvaga, et see omal ajal
sovhoosi kontor-klubiks ehitatud

maja on kogukonnale taastatud.
Loe ka Pille Mägi arvamuslugu
lk 5.

Tugikeskus ei ole kiirabi, tuletõrje ega remondiﬁrma, vaid aitab koostöös kõikide osapooltega
leida tulemuslikud lahendused nii üksiku lapse,
pere kui ka klassi, rühma ja haridusasutuse
tasemel.
Tulemuslikke lahendusi saab leida siis, kui
kõik osapooled on kaasatud. Ootame praegusel
etapil kõikidelt osapooltelt (haridusasutuste
juhtidelt, õpetajatelt, peredelt, kogukonnalt
jt) sisendit, panust ja aktiivsust, et tugikeskus
saaks selge ülevaate vajadustest, probleemidest
ning ootustest. Mõtted ja ettepanekud võib saata
meiliaadressile tugikeskus@saare.ee.
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ARVAMUS
Majade
valmimise lood
Reedel avati pidulikult Lümanda
Maja, endise nimega keskusehoone, mis oli ühtlasi mu viimane „lapsuke“.
Kui kaugemalt pihta hakata,
siis minu karjäär omavalitsuses algas 2014. aasta jaanuaris,
Pille Mägi
kui mu põhitööks sai Kaarma
SA Lääne-Saare
piirkonna kultuurielu juhtimine
Kultuurivara
sihtasutuses Kaarma valla Arenjuhatuse liige
gu Sihtasutus.
Kogu Kaarma valla kultuurielu oli selleks ajaks
koondatud sihtasutuse alla ja juba oli algust tehtud Nasva ja Eikla klubide ehitusega. Istusin siis
neil ehituskoosolekutel ja jälgisin väga pingsalt
seda protsessi, mis tundus ikka väga põnev. Ehitamise poolt vallas juhtis Urmas Sepp ja eks ma
teda igasugu imelike küsimustega pommitasin.
Urmas juhtis ehitamist ja mina vastavalt sisekujundusprojektile soetasin mööblit.
2014. aasta oli muudatuste aeg, sest ühines
kolm valda ja sihtasutusest sai SA Lääne-Saare
Kultuur. Minu peale jäi ikka Kaarma piirkonna
kultuurielu juhtimine, millele lisandusid Lääne-Saare ülesed sündmused.
2016. aastal tehti algust Kärla rahvamaja ehitamisega. Ikka jätkus nii, et Urmas Sepp tegeles
ehitamise juhtimisega ja mina mööbliga. Meeskonnatöö sujus hästi. Kärla rahvamaja mööblinimekiri oli tunduvalt mahukam sellest, millega
eelnevalt kokku olin puutunud. Sisekujundus
projektina oli väga põnev ja uudne kogemus.
2018. aasta oli taas ühinemine, seekord ühinesid juba kõik vallad üheks Saaremaa vallaks. Sihtasutus muutus SA Lääne-Saare Kultuurivaraks,
mille tegevuseks jäi sihtasutuse omandis olevate
majade haldamine, eesmärgiks oli Aste klubi
ja Lümanda keskusehoone rekonstrueerimine.
Kultuurielu juhtimine läks Aste, Eikla ja Nasva
rahvamajade kui allasutuste kätte.
Aste klubi ehitamisega tehti algust juba 2017.
aastal, see oli esimene projekt, mille sünni juures
olen olnud algusest peale ehk alates projekteerimisest kuni maja valmimiseni. Samal ajal, kui
Aste klubi kerkis, käis tõsine arutelu Lümanda
keskusehoone üle.
Laualt käis läbi ikka väga palju erinevaid plaane
ja tõsiseid arutelusid, kuni sündis lõplik variant.
Ehituse poolelt liitus meeskonnaga Mehis Kallas.
Meeskonnatöö erinevate osakondadega vallas on
oluline ja tähtis olnud. Mul on heameel, et kõik
on alati sujunud.

Minu jaoks on nad kõik isemoodi
erilised ja isemoodi armsad.
Iga maja ehitamisega on loodud
justkui oma lugu, mille peategelased
vaid muutuvad.
Pärast Aste klubi avamist (2018) saigi alguse
sihtasutuse viimane projekt – Lümanda keskusehoone rekonstrueerimine. Praegu on minul
teadmine, et sihtasutuse alt rohkem maju ei ehitata. Mõneti on see loogiline, sest Lääne-Saare
piirkonna kultuuriasutused on kõik tänaseks uue
kuue saanud.
Kui nüüd vaadata tagasi just nende uute majade valmimisele, siis minu jaoks on nad kõik
isemoodi erilised ja isemoodi armsad. Iga maja
ehitamisega on loodud justkui oma lugu, mille
peategelased vaid muutuvad. Igas loos leidub
viperusi, mittemõistmisi, möödarääkimisi,
naljakaid juhtumisi, lahendusi, töövõite, rahulolutunnet. Kõige raskemad ja keerulisemad on
kindlasti sellised kohad, kus planeeritud plaan
ei tööta ja peab leidma alternatiive. Eriti närvekõditav on, kui sellised asjad juhtuvad vahetult
enne maja avamist. Kõik asjad paraku ei sõltu ju
meist endist.
Koos Lümanda Maja valmimisega jääb minust selja taha kuus põnevat aastat: kolm valda
(Kaarma, Lääne-Saare, Saaremaa), viis uut maja/
rahvamaja, lugematul hulgal erinevaid valla
sündmuseid, palju toredaid kolleege.
Uued väljakutsed ootavad!
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Mida peab teadma
reovee kohtkäitlusest
A l a te s kä e s o l e v a s t
suvest kehtib ühtne
reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskiri Saaremaa vallas (leitav
www.riigiteataja.ee/
akt/412062019008
ja valla kodulehelt).
Peamiselt puudutab
eeskiri hajaasustuses
paiknevaid majapidamisi
ning ettevõtteid, kellel
puudub võimalus liituda
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Kairi Niit
vee ja looduskaitse peaspetsialist

Alates tänavu suvest on avalikult
ligipääsetav ka põhjavee kaitstust
kajastav veemajanduse kaardirakendus valla kodulehel (gis.saaremaavald.ee/portal/apps/sites/#/
data ->Veemajandus), mis võimaldab saada ülevaate põhjavee
kaitstusest konkreetsel kinnistul.
Tegemist on OÜ Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardiga. Kaardirakendusele
tuleb tulevikus täiendav võimalus
saada kinnistu põhjavee kaitstusele tuginedes infot selle kohta,
millised on kinnistul võimalused
reovee kohtkäitluseks.
Kuigi reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskirja aluseks olnud
õigusraamistik kehtib praegusel
kujul juba aastaid, on erinevates
piirkondades tõlgendatud ja käsitletud reovee kohtkäitlust puudutavaid teemasid erinevalt. Uue eeskirja vastuvõtmisega paralleelselt
on tunnistatud kehtetuks ka seni
varasemate omavalitsuste piirkondades kehtinud vanad eeskirjad.
Seega soovitame eeskirjale pilk
peale heita kõigil elamuomanikel,
kelle kinnistul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimalus
puudub.

Reoveesüsteemi toimimise
eest vastutab omanik
Samuti tasub siinkohal meelde
tuletada, et olemasoleva reoveesüsteemi toimimise ning keskkonnaohutuse eest vastutab ennekõike reoveesüsteemi omanik
ise. Seetõttu tuleb aeg-ajalt ka
olemasolevale reoveesüsteemile
kriitiline pilk peale heita, et kindlaks teha, kas kõik toimib nii, nagu
peab. Kuigi endiselt on paljude
kinnistuomanike jaoks tänapäevane reoveekäitlus „must plastikust
asi maa sees“, siis omanikuna on
mõistlik omada ülevaadet nii
olemasolevast reoveesüsteemist
kui ka teada kinnistu võimalikke

Aeg rekonstrueerimiseks?

FOTO: Kairi Niit

Omapuhastit võiks edukalt
võrrelda rätsepaülikonnaga: mis
õmmeldud ühele, ei pruugi sugugi sobida teisele, kangas võib olla
üks ja sama, kuid kokku on seda
võimalik õmmelda väga erinevat
moodi. Ehk olenemata tehniliste
seadmete kvaliteedist, sõltub ka
omapuhasti puhul lõpptulemus
ning selle tõhusus lisaks seadmete heale kvaliteedile ka sellest,
kas süsteem on projekteeritud
konkreetse kinnistu looduslikke
Reovee kogumismahuti
olusid, asendiplaanilist lahenvõi omapuhasti
dust ja majapidamise reoveeVeevarustus ja kanalisatsioon tekke iseloomu silmas pidades
on omavahel väga tihedalt seo- ning milline on tööde teostamise
tud: nii ruumilise paiknemise kvaliteet.
Pitsitama või rebenema kipub
kui ka veekaitse ning kvaliteedi
poolelt. Veevarustuse tagamiseks ülikond reeglina ikka sealt, kust on
kinnistul on sisuliselt kaks võima- kokku hoitud või materjal kõige
enam kulub.
lust: puurkaev
Enamik rajavõi harvematavaid omatel juhtudel ka
Omapuhastit võiks edukalt
salvkaev. Reovõrrelda rätsepaülikonnaga: puhasteid kavee kohtkäitlu- mis õmmeldud ühele, ei pruugi sutab suublana pinnast,
sega paralleele
sugugi sobida teisele.
kuna suubtõmmates on
laks sobiliks amut i k a k s
ku veekogu
põhimõttelist
valikut: reovee kogumismahuti (kraav, oja, jõgi vms) hoonestuse
(suletud mahuti maa sees, mille läheduses lihtsalt ei ole. Lisaks on
sisu purgimisteenuse osutaja viib omapuhasti väljavoolu veekogusse
suuremale reoveepuhastile edasi- juhtimine asjaajamise poolelt keeseks käitlemiseks) või omapuhasti rukam. Nimelt on selleks heitvee
(reovesi puhastatakse ning suuna- kogusest sõltumata vajalik vee
erikasutusluba. Leevendust toob
takse keskkonda kohapeal).
Lekkekindla kogumismahuti sügisest kehtima hakkav veeseapuhul on asjad tehnilise poole duse redaktsioon, mis võimaldab
pealt suhteliselt lihtsad ja valikud üksikmajapidamiste heitvee vee3
piirduvad reeglina mahuti asu- kogusse juhtimist mahus kuni 1m
koha, tüübi, mahu, materjali ja ööpäevas ilma vee erikasutusloata.
näiteks täitumisanduri olemasolu Eeskiri seab nõuded
osas. Omapuhastite põhimõttelisi ja annab soovitused
lahendusi ja tehnilisi võimalusi on
Millele tasuks reovee kohtvõrratult rohkem ja lisaks mahuti
valikul arvestatavale tuleb mängu käitluse osas rohkem tähelepanu
terve rida asjaolusid.
pöörata, on dokumenteerimine:
reoveekäitluslahendusi.
Tihtipeale tulevad reoveekäitlusega seotud teemad päevakorrale
just kinnistu omanikuvahetuse,
vana hoone renoveerimise või
uue hoone ehitamise käigus. Neil
juhtudel tuleb paratamatult ennast
ka selle teemaga kurssi viia või
konsulteerida vastava valdkonna
pädeva spetsialistiga, et vältida
mittetoimivaid ja keskkonnaohtlikke lahendusi.

olgu siis tegemist uue süsteemi
rajamise, olemasoleva hooldamise
või osalise rekonstrueerimisega.
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri seab siinkohal samuti omad
nõuded ja annab soovitused. Mida
põhjalikumalt on dokumenteeritud näiteks omapuhasti rajamine,
seda lihtsam on hilisem kasutusloa
taotlemise protsess.
Soovitav on koguda ja säilitada
ka fotomaterjali: kuigi keegi ei
raja omapuhastit sooviga süsteem
hiljem üles kaevata, on dokumentatsiooni ja fotomaterjali olemasolul hiljem oluliselt lihtsam
kaeve- või rekonstrueerimistöid
korraldada.
Omapuhastit ostes ja paigaldades palun pöörata tähelepanu
sellele, et tehnoseadmetega tuleks
kaasa ka nõuetele vastavust kinnitavad sertifikaadid ning eestikeelne kasutus-hooldusjuhend.
Tervitatav on, kui tootja lisab
juhendi juurde omalt poolt hoolduspäeviku vormi. Kui tegemist
on näiteks biopuhasti paigaldamisega, on mõistlik eelnevalt ka selgeks teha, kuidas/kas on võimalik
tulevikus tellida professionaalset
hooldusteenust, kui peaks tekkima
tõsisemaid tõrkeid.
Kui süsteem on paigas, siis
unarusse ei tasuks jätta ka omapuhasti hoolduspäeviku täitmist,
kuhu tuleb kanda nii vaatlused
kui ka hooldustööd. Kui reovee
kogumismahuti tühjendamine
toimub vastavalt täitumisele, siis
ka omapuhastit tuleb reeglina
aastas 1-2 korda tühjendada – purgimisteenust osutav ettevõte peab
selle kohta väljastama ka igakordse
teenuse arve või kohesel tasumisel
tšeki. Absoluutselt hooldusvaba
reoveekäitlussüsteemi paraku ei
eksisteeri.

Viimane aeg esitada oma idee laulupeole
Veel homseni on aega esitada
Saare maakonna 52. laulupeo
ideekavandeid. Ideekavand peab
sisaldama peo sisulist kirjeldust,
võimalike külaliskollektiivide loetelu ja näiteid repertuaari valikust.
Saaremaa vallavalitsuse mai-

kuus välja kuulutatud 2020. aasta laulupeo ideekontseptsiooni
avaliku konkursi eesmärgiks on
maakonna laulupeo omanäolise
visiooni ja seda teostava kunstilise
toimkonna väljavalimine.
Konkursitööd palutakse esitada

hiljemalt 6. septembril kell 12
märgusõnaga „Laulupidu 2020“
aadressil Saaremaa Vallavalitsus,
Tallinna 10, Kuressaare 93819.
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. Konkursi täpsem info ja
tingimused: www.saaremaavald.ee/
sport-ja-kultuur.
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Kutsume mõtteid vahetama!

Võimalik Rohu tänava lahendus, kus üks kolmandik teest on jalakäijatele ja ratturitele, teine kolmandik sõidutee ja kolmas kolmandik murukivi kattega mõtteline parkla.

Uus tänav ühesuunaliseks?

Rattaga kesklinna ja tagasi.

- ühesuunaline tee
- kahesuunaline rattatee

Kas teha Tolli tänaval ruumi ka kergliiklejatele?

S

aaremaa vald pöördub valla elanike poole
avamaks diskussiooni Kuressaare tänavaliikluse osas. See on meie ühine ruum,
mida me kujundame ja mis kujundab hiljem
meid. Vald peab oluliseks, et tänavatel oleks
ruumi kõigile: autoga ja jalgsi liiklejatele, ühistranspordi kasutajatele ning ratturitele. Mida
laiem spekter inimesi linnaruumi kasutab, seda
elujõulisem on ühiskond.
Jalgsi ja rattaga liiklejad on keskkonnasäästlikud, vähendades ressursside tarbimist, õhusaastet
ja mürataset. Liikumine peaks olema normaalne
osa meie igapäevaelust, see ei peaks olema ainult
spordisaalis tehtav tegevus. Jalgsi käies saame

Võimalikud ühesuunalised ja kahesuunalised rattateed.

osa Kuressaare linna mitmekesisusest.
Samuti on tervise seisukohast oluline vähemalt osa igapäevatoimetustest teha jalgsi või
rattaga. Selleks aga, et see oleks võimalik ja
turvaline, on otstarbekas üle vaadata Kuressaare
tänavaruum.
Praegu leidub Kuressaares tänavaid, kus
kõnniteid ei ole sootuks või moodustavad need
vähem kui kümnendiku tänavast. Eesmärk on
kergliiklusteede osakaalu tõsta, osaliselt lahendada ka parkimist tänavatel ja seeläbi autoteede
laiuseid osaliselt vähendada.
Kitsamad tänavad hoiavad sõidukiiruse madalamana, vähendavad müra ja tõstavad tähe-

Mõlemasuunaline rattatee.

lepanuvõimet kaasliiklejate osas. Linnatänaval
parkimise eesmärk on ühelt poolt elu hoidmine
tänaval, teisalt soodustab see parkimiseks hõivatud elamu- või rekreatsioonialade taaskasutamist oma esialgse funktsiooniga.
Kuressaare tänavatel võiks pool või vähemalt kolmandik teest olla kergliiklejate päralt,
ülejäänud osa oleks autoliiklejate või parkijate
käsutuses.
Kuna osa linnatänavaid on niivõrd kitsad, et
kahesuunaline liiklus koos laia kergliiklus- ja
rattateega ei mahu ära, on tõenäoliselt mõistlik
muuta osa tänavaid ühesuunaliseks.
Peame oluliseks, et tänavatel jaguks ruumi

kõigile. Tänav ei ole ainult autoga sõitmiseks.
Ka Kuressaare keskväljaku lahendus näitab,
et kui ärgitada inimesi rohkem jalgsi käima,
jalgrattaga sõitma ja linnaruumis aega veetma, muutub linn elavamaks, turvalisemaks ja
põnevamaks.
Saaremaa vald ootab arvamusi ja ettepanekuid koos põhjendustega liikluse ümberkorraldamise osas e-posti aadressile vald@
saaremaavald.ee kuni 15. septembrini. Koosloomine on midagi suuremat ja enamat kui
aritmeetiline 1+1=2.
Mikk Tuisk, majandus- ja haldusosakonna juhataja
Mark Grimitliht, vallaarhitekt
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Õnnestunud lestakohvikutepäev annab seltsile indu
Nasva küla selts hakkas
tegutsema kümme aastat tagasi, mil esmalt
pandi paika küla arengu
soovid ja siht ehk Nasva
küla arengukava kümneks aastaks.

Piret Kuldsaar
Nasva alevikuvanem ja Nasva Küla Seltsi
juhatuse liige

Üks olulisemaid eesmärke, mille
nimel tegutsema hakati, oli 2006.
aastal maha põlenud Nasva klubi
asemele uue klubihoone ehitamine. 2014. aasta 31. maiks saigi
see oluline eesmärk koos Kaarma
valla ja paljude lahkete toetajatega
täidetud.
Viimastel aastatel oleme mai
alguses korraldanud „Teeme ära“
talgupäeva. Peseme puhtaks bussipeatused, koristame teeääri ja
paatide abil ka jõge. Vahetult enne
talgupäeva on kevadine särjepüügihooaeg läbi saanud, millest jääb
maha meeletu kogus prügi.
2018. a sügisel liitusime üleskutsega EV100 puhul Eestile 100 helkuripuud. Paljud inimesed ja ettevõtted riputasid puule helkurid
ning lisaks lasime päris oma Nasva
lesta logoga helkurid valmistada.
Sügis-talvisel ajal sai helkureid
puule pidevalt lisatud, kokku
sai neid umbes 400. Nasva lesta
logo tuli kolhoosiaegselt Saare
Kaluri rinnamärgilt. Tänavu mais
viisime ellu idee muuta Nasva
bussiootepaviljonid omanäolisemaks, ilmestades neid kalurikülale
omaselt Nasva lestadega.

Nasva lestakohvikute
päev eristus teistest
9. augustil toimus esmakordselt
Nasva lestakohvikute päev, et
tutvustada Nasvat kui kaluriküla,
propageerida kohalikku toidukultuuri ja suurendada kogukonna
omavahelist läbikäimist.
Avatud oli 11 kohvikut. Õige
teeotsa/kohviku leidmiseks lasime
valmistada lestakujulised teevii-

Motolestakohvik – esiplaanil pannkoogimeister Peedu Kurvits.

dad ja infovoldikud koos kaardiga.
Rmahastuseks saime abi kohaliku
omaalgatuse programmist (KOP).
Soov oli eristuda teiste piirkondade kohvikutepäevadest ning
rõhutasime, et inimesed pargiksid
oma autod klubi juurde ja liiguksid
edasi kas paadiga, jalgrattaga või
jalgsi. Enamasti teatakse Nasvast
vaid maanteeäärset osa, aga kui
paljud on tutvust teinud maanteest
kaugema Nasvaga? Pakkusime
rahvale elamust pääseda kohvikutesse mööda jõge. Toredad
paadimehed Margus ja Taavi vedasid külalisi klubi juurest Ülejõe
tänava piirkonda, kus asus lausa
viis kohvikut. Isegi mitmed Nasva elanikud ütlesid, et ei mäleta,
millal viimati Nasva jõel paadiga
sõitsid. Paaditakso edasi-tagasi
sõitu kasutas umbes sada inimest.
Kohvikute külastamiseks oli
soodne võimalus laenutada klubi
juures paiknevast infopunktist
jalgratas. Bivarixi toodud 15 jalgratast leidsid kõik kasutust. Lausa
lust oli kergliiklusteel vurada ja
kohvikust kohvikusse sisse põigata.
Lisaks oli palju inimesi, kes
liikusid jalgsi või oma autoga.
Terve Nasva alevik oli tihedat
siginat-saginat täis. Paljud on
öelnud, et nad ei ole Nasval varem
nii palju inimesi korraga näinudki.
Infopunktist käis läbi u 300–400
külalist. Iga kohvikut külastas

Ranitsatoetuse maksmine
uue korra alusel
Käesoleva õppeaasta ranitsatoetuste maksmine toimub uue, volikogus 28. märtsil vastu võetud
korra alusel ja tingimustel.
Esmakordselt sai ranitsatoetust taotleda koos lapsele
elukohajärgse kooli määramisega ning seega on ka enamik
vanemaid oma taotlused juba
esitanud. Kes seda siiski veel
teinud ei ole, siis aega on kuni
10. septembrini.
10. septembri seisuga kontrollitakse üle ka kõik esitatud
andmed.

Toetust makstakse lapsevanemale, kes ise ja kelle esimeses
klassi õppima asunud laps
omavad hiljemalt 1. septembri
seisuga registreeritud elukohta
Saaremaa vallas tingimusel, et
laps on asunud õppima valla territooriumil tegutsevas
koolis.
Ranitsatoetuse suuruseks on
175 eurot ühele koolilapsele
ning toetused makstakse välja
septembrikuu lõpuks.
Õilme Salumäe,
üldharidusnõunik

ja ka organiseerimine.
Parimaks kohvikuks sai 27
häälega Tihemetsa, mille sabas oli
kohe 24 häälega Piibutopsu, järgnesid Motolestakohvik, Paadiku ja
Männituka. Parima toidu tiitli sai
Tihemetsa suitsulest.

5. september 2019

Abaja sadamas
peeti sõudevõistlusi
18. augustil toimusid Kihelkonnal esimesed
Abaja sadama sõudevõistlused. „Kui tuleb
kolm paati, on esimene võistlus korda läinud.
Kui viis, on tubli õnnestumine. Suurem paatide
arv aga tähendab seda, et Kihelkonna rahvale
on hädasti Abaja lahe kaldale korralikku sadamat vaja.“ Nii arutlesid korraldajad enne
võistluste toimumist.
11 paadi ja 29 võistleja osalemisel toimunud
pealtvaatajaterohke üritus tõestas, et aeg on
lõpetada paatidele treileritel auto tagatulede
näitamine ja kuuri taga kuivamine, paadi koht
olgu sadamas või merel.
Õhk oli tol päeval +25, vesi +21 kraadi, õrn
edelatuul, päike. Lõke rannal ja merelaulud.
Võistlustingimused ideaalsed. Üheminutiliste
vahedega startinud võistkonnad läbisid seni
veel täpsustamata pikkusega distantsi. Pöördepunktiks nn Hobusekivi või legendi järgi
ka Ahto kivi. Peakohtunik oli Aivar Kallas,
peasekretär Monica Kallas, kaldateenistus ja
DJ Leino Võeras.
Paatkonda kuulus kuni kaks sõudjat ja soovi
korral üks päästevestiga laps. Sõudjad võisid
omavahel töötegemise rõõmu jagada. Leemendavate särkide, kuid rõõmsate nägudega
võistlejad jõudsid rahvahulkade ergutuste saatel
kõik kenasti üle lõpujoone. Kiireimad olid Kalev
Nõmm (sõudja), Jaan Heinsaar (navigaator) ja
Mathias Kunder (kivivaataja) ajaga 15.56,0. Teise
koha said Argo Sõber ja Esko Bõstrov (16.20.0),
kolmandale kohale rebisid end Taavi-Aadu Ait
ja Kauri Bõstrov (16.30,0).
Vesise suuga vaatasid võistlust need kaasaelajad, kel paat küll kodus olemas, aga siiski kaasa
võtmata jäi. „Järgmisel aastal tulen kindlasti,“ oli
nende kindel arvamus. Ja kõikide ühine veendumus on, et Kihelkonna rahvas väärib sadamat
Abaja lahe kaldal!
Aivar Kallas, MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus

Paljud panustavad
kogukonna arengusse

Bussiootepaviljonid
omanäoliseks.

umbes 200–350 inimest.
Koos sponsorite abiga pakkusime rahvale võimalust külastatud
kohvikutest templeid koguda ning
infopunktis auhind saada. Templite eest jagasime 110 auhinda.
Lisaks loosisime kolm auhinda
nende vahel, kes andsid tagasisidet
oma lemmikkohviku/toidu või
elamuse kohta.
Loosikastis oli täpselt sada
sedelit, mille põhjal tegime kokkuvõtted. Mul on väga hea meel,
et kiidusõnu jagus kõikidele kohvikutele, paaditakso sai palju kiita

On ülimalt hea meel, et oleme
lestakohvikute päeva kohta palju
kiidusõnu saanud. Oleme oma
esimesest sellisest kogemusest
palju õppinud ja uueks aastaks on
juba uued ideed, kuidas see päev
veel vahvamaks muuta. Järgmisel
aastal tuleb lestakohvikute päev
kindlasti uuesti ja siis laupäeval.
Nasva alevikus ja alevikuga
on seotud väga palju ettevõtteid
ja nii tore, et paljud panustavad
kohaliku kogukonna arengusse
ning ettevõtmistesse. Oleme selle
eest väga tänulikud!
Mitmed mõtted on peas keerlemas, millega tegeleda. Üheks näiteks on väikelaste mänguala, mis
on teemaks olnud juba mitmed
aastad, kuid mis praegu Nasval
puudub. Teiseks unistame jõeäärsest külaplatsist. Mis seal ikka,
paneme jälle pead ja energiad kokku ning küll needki teoks saavad.
Jälgides Facebookis lehte „Nasva“, olete meie toimetamistega
kursis.

Vald pakub tööd
Saaremaa Vallavalitsus kuulutas avaliku konkursi sotsiaalnõuniku ametiko-

hale. Kandideerimiseks esitada CV; motivatsioonikiri; haridust tõendavate
dokumentide koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; muud dokumendid,
mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 23.09.2019 kell
12 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare, märgusõna „Sotsiaalnõunik“.
Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Mare Naaber, mare.naaber@saaremaavald.ee, tel 452 5062.
Saaremaa Vallavalitsus kuulutas avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialisti
ametikohale Leisi teenuskeskuse piirkonda. Kandideerimiseks esitada CV;
motivatsioonikiri; haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopia; isikut tõendava dokumendi koopia jms.
Dokumendid esitada digiallkirjastatult hiljemalt 23.09.2019 kell 12
e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare, märgusõna „Sotsiaaltööspetsialist“.
Lisainfo: Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee, tel 452 5056.
Rohkem infot: www.saaremaavald.ee/tookohad.

Võitjad Taavi-Aadu, Kauri, Jaan, Mathias, Kalev,
Foto: M. Kallas
Esko ja Argo.

Külavanemad ja
vanemate valimised
Vallavalitsus kinnitas 21. augusti istungil viieks
aastaks Sakla küla külavanemaks Kalmer Laipaiga
ja Väljaküla külavanemaks Annika Vipperi, 27.
augusti istungil Kaunispe küla külavanemaks
Valdur Ranna, Roobaka küla külavanemaks Aire
Kursi ja Upa küla külavanemaks Annela Nääliku.
3. septembri istungil kinnitati viieks aastaks
Parasmetsa küla külavanemaks Alar Sügiste ja
Jämaja küla külavanemaks Aivo Põlluääre.
Veeremäe küla üldkoosolek toimub 28. septembril kell 12 Veeremäe külaplatsil, vihma
korral bussipeatuse ooteruumis. Päevakorras
külavanema valimine, räägitakse ka külarahast
ja kõigest muust, mis südamel. Oodatud on kõik
küla hääleõiguslikud valijad!
ST

VALD ARVUDES
Elanike arv suurenes
kahe inimese võrra
Augustis registreeriti Saaremaa vallas 26 sündi
ja 33 surma. Valda saabus 128 ja lahkus 119
elanikku. 1. augusti seisuga oli vallas 31 536 ja 1.
septembri seisuga 31 538 elanikku.
Avo Levisto,
rahvastikutoimingute peaspetsialist
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
5. septembril kl 19.30 Salme
Vallateatri etendus „Pink“. Pilet
5 eurot.
12. septembril kl 13 Aste raamatukogu sünnipäev. Kontsert
ja kohvilaud. Tasuta!
Nasva klubi
8. septembril kl 17 Salme Vallateatri etendus „Pink“. Pilet 5
eurot.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
13. septembril kl 19.00 Tornimäe näiteseltsi etendus „Võõras
mees majas“.
Kristiina Pärgi taaskasutusnäitus
„Tühjad taskud/empty pockets“.
Näitus on avatud 18. oktoobrini.

Kogu näituse aja on rahvamajas
vanade teksade kogumiskott
kunstnikule.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
5. septembril kl 19 Kärla näiteseltsi etendus „Tükike minust
on osake sinust“. Vabaannetus.
13. septembril kl 19.30 Salme
Vallateatri etendus „Saar“. Pilet
5 eurot.
23. septembril kl 11 Kuressaare
Linnateatri etendus „Sipsik“.
Pilet 7 eurot, sülepilet 4 eurot
(kuni 2 a lapsed).
28. septembril kl 18 tsirkus
Barrameo. Pilet 8 eurot, lastele
6 eurot.
Lisainfo: karlaklubi.blogspot.
com.
Kõrkküla seltsimaja

IV Ultima Thule maratonile on
oodata rekordarv osalejaid
Järgmisel laupäeval, 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.
2. septembri seisuga on
Ultima Thule maratoni stardinimekirjas 218 osa- l e j a t :
28 soovib joosta maratoni, 47
poolmaratoni
ja 58 jooksj at 1 0 k m .
23 kõndijat
ja
kepikõndijat
on ennast kirja
pannud 21,1 km distantsile, 10 km rajale
on plaanis minna 35
kõndijal ning 27 lapsevankri või -käru- g a
liikujal. Poolmaratoni tuleb
jooksma ka Ultima Thule
maratoni idee autor Rasmus
Kagge.
Eelregistreerimine kestab
kodulehel http://ultimathulemarathon.com 12. septembrini, kuid ennast saab
kirja panna ka stardipäeva
hommikul lossihoovis.
Kõik jooksu- ja kõnnidistantside lõpetajad saavad
Ultima Thule maratoni uue
kujundusega medali. Lisaks
autasustatakse iga distantsi
kolme kiiremat mees- ja naisjooksjat meenega.
10 km distantsil lapsevankrite ja -kärudega osalejad
saavad samuti medali, lisaks
on neil võimalus võita loosiauhinnana Stroller24 poolt
välja pandud hinnaline Thule
Sport 2019 sportkäru, mis
sisaldab jooksu-, jalutus- ja
rattasõidukomplekti. Auhindu loositakse välja ka kõigi
startijate vahel.
Lossihoovi ja raja äärde on
oodatud ka kaasaelajad ning
ergutajad.
Ühtegi tänavat ei suleta,
mistõttu paluvad korraldajad
kõigil kergliiklejatel ja autojuhtidel olla maratoni ajal
ehk 14. septembril kell 11–17
tavapärasest veelgi tähelepanelikum ning arvestada teedel
liikuvate jooksjate ja kõndijatega. Samuti palutakse hoida

jooksurajal ja selle läheduses
koerad rihma otsas.
Ultima Thule maratoni
start antakse laupäeval, 14.
septembril kell 11 Kuressaare
lossihoovis, kust pikemate
distantside jooksjad ja kõndijad liiguvad marsruudil
Allee–Uus–Kaevu–Pärna–
Pihtla tee– Transvaali tänav
ja sealt edasi mööda Tallinna
tänava kergliiklusteed. Rada
kulgeb peamiselt Kuressaare
ja linna lähiümbruse kergliiklusteedel, Kudjape-Upa terviserajal, Kudjapel ja tervisepargis, samuti joostakse
R o omass a are
poolsaarel
ning Vaivere, Kärdu ja
Lilbi külasid
läbivatel ning
Muratsi sadamasse viival teel.
Maratoni finiš
asub samuti lossihoovis.
Kõigi distantside rajakaartidega saab tutvuda Ultima
Thule maratoni kodulehel.
Stardinumbrite väljastamine algab lossihoovis 14.
septembril kell 9, autasustamine ja auhindade loosimine toimub orienteerivalt
kell 15.
Mullu toimunud III Ultima
Thule maratonist võttis osa
209 jooksjat, kõndijat ja kärudega liikujat. 2017. ja 2016.
aastal, kui kavas ei olnud 10
km distantsi, oli osalejaid
vastavalt 182 ja 190.
Ultima Thule maratoni
korraldamise eesmärk on
tutvustada Saaremaad kui Ultima Thulet ning anda kõigile
soovijatele võimalus liikuda
maailma äärel endale sobival
distantsil ja viisil.
MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus korraldatava
IV Ultima Thule maratoni
peatoetaja on Coop Saaremaa
ning toetajad ja koostööpartnerid Stroller24, Thule
Koda, Saaremaa DeliFood,
Saaremaa Piimatööstus, Saaremaa Lihatööstus, BabyCool,
Rademar, Securitas, S-Link,
Saaremaa Muuseum, Saaremaa Spaa Hotellid ja Saaremaa vald. Samuti tulevad appi
kümned vabatahtlikud. Aitäh
teile kõigile!
Anu Vares,
Ultima Thule maratoni
korraldustoimkonna liige

14. septembril kl 16 Salme
Vallateatri etendus „Lühikesed
lood: „Suur mees juba“ ja „Tüürimees Benjamin““. Pilet 5 eurot.
LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
27. septembril kl 19 mihklisimman – mihklipäeva kombestiku
tutvustamine (rahvapärimuslikud mängud, vanad seltskonnatantsud, koduleiva- ja
koduõllekonkurss). Rahvamaja
taidlejate hooaja avaüritus, kus
astuvad üles kõik maja üksused
(lastest memmedeni). Muusikat
teeb ans Tuulelõõtsutajad.
Pilet külalisele 5 eurot, oma
taidlejale tasuta!
LÜMANDA
Lümanda rahvamaja

26. septembril kl 19 Salme
vallateatri etendus „Saar“. Pilet
5 eurot kohapeal.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
23. septembril kl 19.30 Kärla
näiteseltsi etendus „Tükike minust on osake sinust“.
27. septembril kl 18 tsirkus.
30. septembril kl 19 Kuressaare
Linnateatri etendus „Röövsaak“.
17. oktoobril kl 10 doonoripäev.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
7. septembril kl 17 Tornimäe
näiteringi Tungal esietendus
„Pisuhänd“, pilet 5 eurot.
20. septembril kl 11 Kuressaare
Linnateatri lasteetendus „Sipsik“. Piletid: sülelapsed 4 eurot,

SÕRULASTE MÄLESTUSPÄEV
1944. a sundkorras Saksamaale viidud sõrulaste mälestuspäev
toimub 14. septembril. Sellest traagilisest ajast on möödunud 75
aastat.
Ajakava:
Kl 11–12 lähedaste haudade külastus Jämaja ja Torgu surnuaias.
Kl 12–13 mälestusjumalateenistus Jämaja kirikus. Teenistusel
mälestatakse ka 1944. aasta suurpõgenemist Eestist.
Kl 13.30 mälestushetk Sääre mälestuskivi juures.
Kl 14 mälestushetk Mõntu sadamas mälestuskivi juures.
Kl 14.30 koosviibimine Torgu kogukonnamajas.
Osavõtjate transpordiks väljub buss Kuressaarest Taluapteegi
juures asuvast parklast kell 10 marsruudil Salme–Kaavi–Mäebe–Iide–Jämaja. Peatused liinibussipeatustes. Vajadusel tehakse
nõudepeatused. Oma soovidest teatada vastutajatele (Helje Jõgi
tel 5665 0690, Maie Pihelpuu tel 516 4614).
Lisainfo: Tallinnas V. Toom tel 509 0652; Kuressaares M. Kuldkepp
tel 518 0668.
Pärast koosviibimist tagasisõit Kuressaarde kokkulepitud marsruudil.
Tagasiteel külastatakse ka Anseküla surnuaeda.
Kui tervis ei luba pikka päeva osaleda, siis tule kirikusse või kogukonnamajja. Armsad kaasteelised, ootame teid! Tundkem rõõmu
eelseisvast jällenägemisest!
Eesti Natsismiohvrite Ühing

perepilet 5 eurot, pilet 7 eurot.
26. septembril kl 19 Kärla näiteseltsi etendus „Tükike minust
on osake sinust“, pilet 5 eurot.
Tagavere seltsimaja
25. septembril kl 19 Salme
Vallateatri etendus „Pink“. Pilet
5 eurot.
SALME
Salme rahvamaja
27. septembril kl 19 salongiõhtu „Hoia südame sees mind!“,
külas Risto ja Renat Ränk. Plaadiesitlus. Pääse 5 eurot. Info ja
kohtade broneerimine tel 511
2757.
KURESSAARE
Ajamaja galerii
Toomas Altnurme maalinäitus

Pihtla piirkonna
pensionäride pidu
toimub teisipäeval, 1. oktoobril algusega kell 12 Sandla
rahvamajas. Tantsuks mängib
Kalev Kalden Pärnumaalt.
Muusikaline kava Saare pereansamblilt. Peole on oodatud Pihtla piirkonnas elavad,
endises Pihtla vallas sündinud,
töötanud või elanud pensionärid koos kaaslastega.
Osavõtumaks, 8 eurot, tasuda
24. septembriks Sandla, Pihtla
või Kaali kauplusesse. Samas
anna teada, kas vajad bussitransporti (Pihtla piirkonna
piires).
Busside sõidugraafikud:
I: Haeska kl 11.15, Kaali kl
11.20, Kõljala kl 11.25, Pihtla-Kõnnu teerist kl 11.35.
II: Suure-Rootsi kl 11.15,
Kailuka kl 11.20, Ilpla kl 11.30.
Info tel 5302 5620, Annely
Õisnurm.

Huvihariduse ja -tegevuse toetus väikese sissetulekuga peredele
Alates uuest õppeaastast võtab
vallavalitsus vastu huvihariduse peretoetuse taotlusi. Toetust
makstakse eelarve võimaluste
piires huvihariduse ja huvitegevuse riiklikest vahenditest
väikese sissetulekuga peredele,
kelle sissetulek ühe pereliikme
kohta on väiksem kui kahekordne toimetuleku piir (hetkel
300 eurot).
Vald maksab 7–19-aastaste

laste ja noorte huvihariduse ja
-tegevusega kaasneva õppetasu
katmiseks teenusepakkujale
arve alusel kinni ühe huviringi
õppetasu ühe lapse eest kuni
50 eurot kuus kuni noore huviringis osalemiseni või kuni
õppeaasta lõpuni.
Toetuse maksmise eelduseks on, et laps on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa
valla elanik. Toetuse taotlus

tuleb esitada vallavalitsuse
sotsiaalosakonda või piirkonna
sotsiaaltöötajale. Võimalusel
palume esitada taotlus isiklikult sotsiaaltööspetsialisti või
sotsiaaltöötaja kätte, et hinnata
toetuse määramist.
Lisainfo ja toetuse blanketid
www.saaremaavald.ee/huviharidus.
Lindia Lallo, noorsootöö ja
huvihariduse peaspetsialist

KOPi sügisvoor on avatud
Kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) eesmärk on toetada tugevate ja omaalgatusel põhinevate
kogukondade teket ja püsimist.
Toetusi saab taotleda kogukonna
arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste
arendamise (meede 2) kaudu.
Maksimaalne toetussumma
on 2000 eurot, minimaalne

omafinantseeringu määr on 10%
projekti kogumaksumusest ning
omafinantseering peab olema
rahaline.
Taotlused koos lisadega tuleb
esitada digitaalselt allkirjastatult
e-posti aadressil kop@saaremaavald.ee hiljemalt 1. oktoobril
kella 16.30-ks.
Täpsem info (ka taotlusvormid) on valla kodulehel www.

s a a re m a a v a l d . e e / k o h a l i ku-omaalgatuse-programm).
Infopäev toimub vallavalitsuse
saalis (Lossi tn 1) 16. septembril
kell 11, eelregistreerimine aadressil kop@saaremaavald.ee.
Lisainfo: Veiko Viil, tel 4525
5031, veiko.viil@saaremaavald.
ee või SA Saare Arenduskeskus
Helje Pent, tel 452 0573, helje@
sasak.ee.

„Terendus“. Avatud 30. septembrini.
Kuressaare kultuurikeskus
Virge Nemvaltsi õli- ja akvarellmaali näitus „Murika ballaad“.
Avatud 5. oktoobrini.
Kuressaare Raegalerii
21 Eesti kunstniku graafika „Vabadus 21. sajandil“,
a v a t u d 1 6 . s e p te m b r i n i .
Saaremaa Kunstistuudio
Helina Menningu maalinäitus
„Metsistunud ilu“, avatud 7.
septembrini.
Ootame teie infot piirkondades
toimuvate ürituste ja sündmuste kohta järgmisesse vallalehte
13. septembriks. Leht ilmub 19.
septembril!

Infoseminarid
piirkondades
29. augustil kiitis Saaremaa
vallavolikogu heaks Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise uue korra.
Tutvustamaks uut korda,
kohtuvad abivallavanem Kristiina Maripuu ning arendusja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep
piirkondades küla- ja alevikuvanemate ning mittetulundusühingute ja seltsingutega.
Infoseminari päevakord:
Mittetulundustegevuse
toetamise uuest korrast.
Küla- ja alevikuvanema valimisest. Külaraha ja alevikuraha taotlemisest 2019.
Siseturvalisuse aktuaalsetest teemadest piirkonnas.
Jooksvad küsimused.

Kohtumiste ajad
Mustjala rahvamajas
9.09. kl 18–20
Orissaare kultuurimajas
10.09. kl 17–19
Pihtlas (Sandla rahvamaja)
11.09. kl 17–19
Kihelkonna teenuskeskuses
12.09. kl 17–19
Leisis (Pärsama rahvamaja)
16.09. kl 17–19
Pöidel (Tornimäe rahvamaja)
17.09. kl 18–20
Laimjala teenuskeskuses
23.09. kl 18–20
Torgu kogukonnamajas
30.09. kl 18–20
Salme rahvamajas
1.10. kl 18–20
Valjala rahvamajas
2.10. kl 18–20
Lääne-Saares (Lümanda Maja)
3.10. kl 17–19

Orissaare teenuskeskuses
silmade kontroll ja prillide
müük 4. oktoobril alates
kl 13 (Hindpere Optika).
Etteregistreerimine tel 5323
2454. Silmade kontroll 15
eurot, prilliostjale tasuta.

Kutsume esitama kandidaate Saare maakonna ettevõtlusauhindade konkursile
Saaremaa Vallavalitsus koostöös Saaremaa Ettevõtjate
Liidu, SA-ga Saare Arenduskeskus, MTÜ-ga Saarte
Koostöökogu, MTÜ-ga Visit
Saaremaa, Muhu ja Ruhnu
valdadega on välja töötanud
ühtse Saare maakonna ettevõtjate tänu- ja tunnustusürituse
kontseptsiooni, mille raames
soovitakse ühekoos leida võimalused edukate ettevõtjate
iga-aastaseks märkamiseks

erinevate tunnustuskategooriate kaudu.
Ettevõtjaid tunnustatakse
järgmistes kategooriates: aasta
eksportöör, aasta startija, aasta tööandja, Saaremaa aasta
investeering/investeerija/arendusprojekt, aasta uuendaja/
innovaator/rohetehnoloogia
rakendus, aasta turundustegu/
koostööprojekt/turundaja, aasta inimene/tegu turismis (turismiedendaja/ turismiarenda-

ja), Saaremaa parim toiduaine,
Saaremaa parim toode/teenus,
Saaremaa aasta (parim) maksumaksja (selgub Äriregistri
/ MTA andmete põhjal), Saaremaa aasta ettevõte (alates
2020).
Kutsume üles hoolima, märkama ja esitama väärikaid
kandidaate. Konkursi statuut
ja konkursile esitamise vorm
on leitavad infoportaalis minusaaremaa.ee.

Kõik asutused, ettevõtted,
kodanikuühendused ja eraisikud saavad kandidaate esitada
9. kuni 20. septembrini. Võitjad tehakse teatavaks ettevõtlusauhindade tänugalal 10.
oktoobril.
Ootame aktiivset osalemist
kandidaatide esitamisel!
Renate Pihl, arenduse ja
kommunikatsiooni
peaspetsialist
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SUUR TURUPÄEV
7. septembri suurel turupäeval tulevad lähemalt ja kaugemalt, linnast ja maalt üheks päevaks Kuressaare keskväljakule kokku Saaremaa ehtsa toote märgikandjatest suured
ja väikesed talunikud, toidutootjad ja käsitöölised. See on
suurepärane võimalus suhelda otse tootjatega ning osta
oma kotid täis ehtsat Saaremaa kaupa.
Tule kogu perega!

Saaremaa ja Muhumaa
seltsimajad kutsuvad

Laada meeleolu loob lõõtsamees Ain Hannus.

KÜLLA KÜLLA

Kohal on taluloomad.
Külastajaid ja lapsi rõõmustavad poni
Simba ja hobune Luidor.

14.09 kell 12-18

Lastele põhuala ja näomaalingud.
Kell 11.30–13.00 põllumajandustehnika väljapanek otse
kesklinna tänaval Ferrumi keskuse ees.

◆ Ajalooga kohad ◆ Põnevad lood ◆ Rupski ralli ◆
◆ Avatud kohvikud ◆ Ostlemisvõimalus: käsitöö,
aiasaadused ◆ Auhinnamäng - võimalus võita
kütust ◆ Tasuta bussituur ◆

Kell 12 kuulutatakse välja Saare maakonna aasta põllumees.
turupäeva juhib Aivar Kallas.

Hellamaa külakeskus, Karala külamaja, Kavandi
seltsimaja, Kõrkvere seltsimaja, Käesla külaväljak,
Tagavere seltsimaja, Laimjala rahvamaja, Metsküla
seltsimaja, Mätja-Tareste seltsimaja, Kõrkküla
seltsimaja, Sakla seltsimaja, Vätta seltsimaja,
Kõljala külamaja, Tõnija seltsimaja, Võhma külamaja

Mihklikuu Kuressaare päevakeskuses
Esmaspäeval, 9. septembril kell 13 sotsiaalvaldkonna arengutest kõneleb Saaremaa valla
sotsiaalvaldkonna abivallavanem Marili Niits.
Reedel, 13. septembril kell 13 laulame
Mariniga tuntud laule.
Esmaspäeval, 16. septembril tasuta õigusabiteenust eakatele pakub advokaadibüroo
A. Ratnikov & Partners advokaat Kaupo Kask.
Vajalik eelnev registreerimine telefonil 551
5583.
Teisipäeval, 17. septembril kell 13.30 vanavanemate päeva tervituskontsert – Malle
ja sõbrad oma õpilastega.

TRÜKIARV:
15 500

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

Neljapäeval, 19. septembril kell 13 dr Saima
Tišleri loeng „Külmetushaigused. Sügisesed
vitamiinirikkad toidud ja hoidised“.
Reedel, 20. septembril kell 14 andestamisest kõneleb Saarte praost Anti Toplaan.
Teisipäeval, 24. septembril kell 14 meenutame Balti ketti.
Kolmapäeval, 25. septembril kell 13 lõõtsalõuna tantsuga.
Neljapäeval, 26. septembril kell 12 „Taimekaitse koduaias“. Kõneleb põllumajandusameti
Lääne regiooni Saare esinduse peaspetsialist
Maie Hõbenael.

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

Reedel, 27. septembril kell 13 laulame
Mariniga tuntud laule.
4.–30. septembrini fotoringi näitus „Suvereportaažid“.
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.

MINE KINDLASTI TUTVUMA
SAARTE KÜLADEGA!
Täpne info ja kaart: toidufestival.ee

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

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

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

