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Saare maakonna valdade juhid: Ruhnu vallavanem Andre Nõu, Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja Muhu vallavanem Raido Liitmäe leiavad,
et kuigi vallad on erineva suuruse ja elanike arvuga, on probleemid kõigil ühesugused – turismihooaja pikendamine, transport, elukohad.
Pille Mägi rõõmustab tulevases
kodumajandusklassis, et ehitustööd
kulgevad majas plaanipäraselt.
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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
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

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.

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

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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Saaremaa Teataja

Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP)
toetati sügisvoorus 12 projekti kogusummas
22 064,20 eurot, sealhulgas meetmest 1 kolme
ja meetmest 2 üheksat projekti.
Meetme 1 alt toetati järgmisi projekte:
„Toome dirigendi Sõrvemaale“ (600 eurot,
taotleja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts); rahvarõivaste valmistamise koolitus „Sariküllist
sukkadeni“ (2000, MTÜ Saaremaa Käsitööselts KadakMari); „Kogukonna pärandile tuul
tiibadesse 2“ (1765, MTÜ Pidula Selts).
Meetme 2 alt toetati järgmisi projekte: „Tuule ja vihma eest varju 1. etapp“ (1828, MTÜ
Muratsi küla selts); „Kogukonna kodu_4“
(2000, MTÜ Saare Maakonna Invaühing);
„Pöide terviseraja treeningtingimuste täiendamine“ (2000, MTÜ Pöide Spordiselts);
„Mändjala randa laste mänguväljaku täiendamine kiigega“ (1980, MTÜ Päikesepesa); „Sõrve Värava Maja talvel soojaks“ (2000, MTÜ
Sõrve Värav); „Ruhnu kirikute valgustamine“
(1961, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ruhnu Püha Magdaleena Kogudus); „Valgus meie
Võhma Külamajja!“ (1930, MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiselts); „Stardikaar Saaremaale“
(2000, MTÜ Saaremaa Spordiliit); „Turvaline
ja tõhus sissepääs Muhu Pärandikooli“ (2000,
MTÜ Muhu Pärandikool).
Kokku esitati KOP-i sügisvooru Saare maakonnast 31 taotlust kogusummas 53 689,91
eurot. Kevadvooru esitati projekte rohkem –
50, millest toetati 23 projekti kokku 36 277,90
euroga.
Eelmisel aastal esitati taotlusi 60 projekti
toetamiseks, neist toetati kahe vooru peale
kokku 41 projekti. Kuna sel aastal olid enamiku toetatud projektide eelarved maksimumsumma lähedal, siis sellest ka väiksem toetatud
projektide arv.
Valdade lõikes on tänavu Saaremaa vallas
elluviidavaid toetatud projekte 32, Ruhnu
vallas kaks ning Muhu vallas üks. 2018. aastal
oli see arv vastavalt 37, 1 ja 3.
Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi
tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega
panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
KOP on riigieelarvest rahastatav programm,
mida Saaremaa vald viib ellu maakonnas
ühiselt täidetava ülesandena. Maksimaalne
toetussumma on 2000 eurot, minimaalne
omafinantseeringu määr 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab
olema rahaline.
Kohaliku omaalgatuse programmi kohta
leiab täiendavat infot aadressilt
www.saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.
Veiko Viil, KOP-i koordinaator,
arenduse peaspetsialist

Huvihariduskulude
hüvitamine
Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise taotluste esitamise
tähtaeg on 5. detsember.
Tr anspordikulude hüvitamise taotluste
esitamise tähtaeg on 5. detsember eelneval
kolmel kuul tehtud kulutuste eest. Toetus on
mõeldud Saaremaa valla 7–19-aastaste laste
ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks. Perekondadele makstakse
0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus,
kui huvialaga tegelemise koht on elukohast
kaugemal kui 5 km. Hüvitamisele kuuluvad
isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi
piletite kulud.
Taotluse täitmisel palume pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt),
kordade arv ja kilometraaž kokku on korrektselt täidetud.
Taotluse juurde tuleb lisada sõidukulu
tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi
lehele või lehtedele) ja esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm.
Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse
haridus- ja noorsootöö osakonda.
Täpsem info ja blanketid valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/huviharidus.

Mis ootab meid ees aastal 2035?
Algus lk 1
Millised on aga Saare maakonna võimalused?
Rahvastikuminister Riina Solman pakkus
välja: miks ei võiks Saaremaa olla Põhjamaade
ja Skandinaavia Florida? Nii Solmani kui ka
mitmete teiste kõnelejate arvates oleksid selleks
vajalikud head ühendused ja korralikud maanteed, sest paljud inimesed, kes ka maapiirkonda
elama lähevad või läheksid, jääksid linna tööle
käima.
Et korralikud teed ja head ühendused (sh
nii lennu- kui ka laevaliikluses) on üliolulised,
rõhutasid ka kõik kolm Saare maakonna vallavanemat.
Kui palju elanikke võiks olla maakonna valdades 15 aasta pärast?
Ruhnu vallavanem Andre Nõu ütles, et
Ruhnus elab praegu umbes 50 inimest, kuigi
sissekirjutatuid on 166. „Ruhnus võiks vabalt
elada 80 inimest, kui neil oleks, kus elada,“ ütles
Nõu. Tööd saaks teha kaugtööna. Ent mitmetele
kaugtöö tegijatele on tulnud ära öelda, sest neil
pole saarel kuskil elada.
Sama mure on Muhu vallavanemal Raido
Liitmäel. Muhu on üks esimesi omavalitsusi
Eestis, kes sai riigilt tuge üürimaja ehitamiseks,
kuid selle viimasele kahele korterile on üheksa
tahtjat. Seega üürimaju oleks veel vaja ehitada,
sest kuigi tööd oleks saare ettevõtjatel uutele
tulijatele pakkuda, saab takistuseks elamispinna
puudus.
Saaremaa vallavanem Madis Kallas on juba
varem öelnud, et Saaremaal võiks elada 40 000
inimest ja konverentsil ütles ta, et suvel nii palju
inimesi saarel ongi. „Nende võrra võikski saare
püsielanikkond kasvada,“ leidis Kallas. Selleks
oleks aga vaja paremaid ühendusi mandriga ja
ka töökohti – need viisteist riigitöökohta, mis
riigiasutuste pealinnast väljaviimisega Saaremaa sai, on ülimalt vähe.
Nii nagu olid Kärla rahvamaja laval koos vallavanemad, olid seal ka ettevõtjad – mahe-lastetoitude valmistamisega tegeleva Saaregurmee
OÜ asutaja Kaia Sink ja Utilatese suuromanik
Kristjan Rahu.
Kui konverentsi moderaator Neeme Raud
küsis, millisena nemad kui ettevõtjad näevad
aastat 2035, vastas Kaia Sink, et loodetavasti
on siis Saare maakonnas väga palju väiketalu-

Riigihalduse minister Jaak Aab: Eesmärk on vähendada 2023. aastaks
keskvalitsuse asutuste töötajate osakaalu Tallinnas 42%-ni
Jaak Aab

FOTO: Meriliis Metsamäe

KOP-i sügisvooru
toetused on jagatud
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Millal ja kuidas riik saaks hakata maainimeste
eluasemelaenu käendama?
Eluasemete soetamise lihtsustamiseks ja lahenduste leidmiseks on koos käimas töögrupid, kes
arutavad erinevate rahastusskeemide üle. Oma
esialgse nägemuse on esitanud finantsinstrumente pakkuvad SA KredEx ja Maaelu Edendamise
Sihtasutus.
Pakutud lahenduste mõju esmaseks analüüsimiseks nii riigieelarvele kui ka sihtgrupile
toimuvad parasjagu ministeeriumidevahelised
konsultatsioonid. Probleem on ühine mitmete
teiste maakondadega, mistõttu peab eelistatuim lahendus pakkuma üldiselt leevendust
turutõrkeolukorrale.
Kas riigitöökohti on plaanis veel pealinnast
välja viia, sh Saare maakonda?

Kas jäite konverentsiga rahule?
Saaremaa arengukonverents oli äärmiselt hästi
läbimõeldud. Ühest küljest osutas see mitmetele valukohtadele, kuid teisalt hoiti meeles ka võimalikke lahendusi ja arengusuundi.
Mul on väga hea meel, et rahandusministeeriumil avanes võimalus tutvustada saarlastele ka
Eesti esimese üleriigilise mereala planeeringu
koostamist.
Kõikidest mere ääres elavatest ja toimetavatest eestlastest mõjutab see planeering saarlasi
tõenäoliselt kõige enam – on nad ju iga nurga
alt mere ja selle kasutusega seotud. Seetõttu
on väga oluline, et kohalikud oleksid hästi kursis
mereala planeeringu koostamise põhimõtetega,
planeeritavate lahendustega ning võimalustega
nende kokkulepete välja töötamises kaasa rääkida
ja oma hääl selgesti kuuldavaks teha.

nikke, kes toodavad Saaregurmeele kvaliteetset
toorainet. Ja veel loodab ta, et selleks ajaks on
maakonnas enamik elektriliinidest maa alla
kolinud ja elektrikatkestusi enam ei ole.
Kristjan Rahu panustaks aga tuuleenergiasse.
„Asume unikaalses tuulises paigas ja kui vaadata naabersaare Gotlandi näite varal, oleks
tuuleenergeetika suur võimalus ka saarlastele.“
Arengukonverentsil kõnelesid Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, riigihalduse minister Jaak

Saaremaale on viidud 15 töökohta. Rahandusministeeriumil pole praegu uut infot Saaremaale
täiendavate töökohtade välja viimise kohta, kuid
loodame juba viidud 15 kohale siiski riigiasutuste
endi initsiatiivil lisa.
Valitsus on toetanud põhimõtet, et riigiasutused
eelistaksid värbamisel töökohti väljaspool pealinna, kui töökoha profiil ja iseloom seda võimaldavad. Paindliku värbamise meedet rakendavad
riigiasutused üle-eestiliselt.
Riigi motivatsioon on toetada kvalifitseeritud tööjõu olemasolu regioonides ja soodustada regioonidesse kolimist. Lisaks soovitakse mitmekesistada
riigiasutuste tööturgu värbamisel ning kasutada
võimalikult optimaalselt regioonides asuvat
kinnisvara ja büroopinda. Eesmärk on vähendada
2023. aastaks keskvalitsuse asutuste töötajate
osakaalu Tallinnas 42%-ni.

Aab, rahvastikuminister Riina Solman, Magnus
Urb ja Triin Lepland rahandusministeeriumist,
Alis Tammur ja Egert Indres statistikaametist,
Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo
Soonvald – tema rääkis Ott Tänaku fenomenist.
Kõik arengukonverentsi esitlused, salvestus
jm info on leitav aadressil konverents.saaremaavald.ee.
Loe ka arvamuslugu lk 4.

VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Raha eraldamine

endisele koolimajale kuur ja kõrvalhoone.

Vallavalitsus eraldas 12. novembri istungil
MTÜ-le Karujärve Tervisespordi Keskus 550 eurot Karujärve terviseradade hooldustööde kulude
katteks ja MTÜ-le Kaarma Sport Management
400 eurot Soome Mölkky maavõistlustel 2019
osalemise kulude katteks.
Lümanda põhikoolile eraldati 1192 eurot kooli
remondi ajal Kihelkonna lasteaed-koolis peetud
kehalise kasvatuse tundidega seonduvate lisakulude katmiseks.
Valitsus eraldas 19. novembri istungil huvihariduse ja -tegevuse täiendavat toetust 20 000
eurot Saaremaa laste ja perede tugikeskusele
projekti „HEV laste osalemine huvihariduses ja
huvitegevustes“ läbiviimiseks ning sihtasutusele
Lääne-Saare Hoolekanne 103 300 eurot hooldekodu Saaremaa Valss tegevuse toetamiseks.
Samal istungil eraldas valitsus MTÜ-le Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu 5000 eurot
tegevuskulude katteks, sh kliinikuteenuste
kasutamiseks koduta loomade ravimiseks ja
kastreerimiseks/steriliseerimiseks.

Vald müüb vara

Vallavalitsus otsustas 12. novembri istungil
müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Pamma
külas asuva Kooli kinnistu, millel asub 1930.
aastal ehitatud aastakümneid kasutuseta olnud
koolimaja. Kinnistul asuvad lisaks amortiseerunud

Lumetõrje riigihanked

Vastavalt riigihangete tulemustele otsustas
vallavalitsus 12. novembri istungil sõlmida Valjala piirkonnas lumetõrje lepingud OÜ-ga Erko
Elekter ja Valjala Põllumajandusliku Osaühinguga.
Samas otsustas vallavalitsus korraldada avatud
hankemenetluses lumetõrje riigihanke Valjala II
piirkonnas, pakkumuste hindamise kriteeriumiks
on majanduslikult soodsaim pakkumus. Valjala III
piirkonnas otsustati aga korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses lumetõrje riigihange ja saata hanke alusdokumendid
Kalle Kirstule (FIE Kalle Kirst Jaani Talu).

19. novembri istungil otsustas vallavalitsus
kinnitada lumetõrje riigihanke tulemused Salme
alevikus ja sõlmida lepingu OÜ-ga Veevarad.
Samuti kinnitati lumetõrje riigihanke tulemused Kärla ja Lümanda piirkonnas. Riigihange oli
jaotatud üheksaks osaks: Osa 1 – Kärla piirkond,

Osa 2 – Kogula-Paevere piirkond, Osa 3 – Käesla-Kõrkküla piirkond, Osa 4 – Sauvere piirkond,
Osa 5 – Lümanda-Kuusnõmme piirkond, Osa
6 – Leedri-Pilguse piirkond, Osa 7 – Kipi-Varpe-Viidu piirkond, Osa 8 – Karala piirkond, Osa
9 – Koimla-Taritu piirkond.
Kärla ning Käesla-Kõrkküla piirkonnas hakkab
lund lükkama Kärla Põllumajandusühistu, Kogula-Paevere piirkonnas AS Level ning Sauvere

piirkonnas OÜ Saare Muldne. Lepingud sõlmitakse
pärast seda, kui ooteajal vaidlustust ei esitata.
Hanke osadele 5–9 ei esitatud avatud hankemenetluse käigus ühtegi pakkumust, mistõttu
neis osades hankemenetlus lõpetatakse. Vallavalitsus otsustas korraldada väljakuulutamiseta
läbirääkimistega lumetõrje riigihanke Lümanda
piirkonnas ja saata hanke alusdokumendid FIE-le
Jalmar Raud, FIE-le Kristjan Lüüding, FIE-le Margus Pink ja OÜ-le Ranna Reisid. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim
pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel
võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes koos
käibemaksuga.

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Valitsus otsustas 19. novembri istungil korraldada avatud hankemenetluses hanke Valjala aleviku,
Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla
tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Riigihanke
eeldatav maksumus on 520 000 eurot ja pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult
soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks
tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat
hinda eurodes koos reserviga käibemaksuga.

Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja
korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/

saaremaa_vald.

Saaremaa valla detailplaneeringud
Mullutu külas Hiiepõllu tee 2 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldusega nr 2-3/1935 algatati Mullutu külas

Hiiepõllu tee 2 detailplaneering. Planeeringu
eesmärk on täiendava ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja
liikluskorralduse lahendamine.

Planeeringuala suuruseks on arvestatud
2,5 ha. Detailplaneering on kooskõlas Kaarma valla üldplaneeringuga. Korraldusega on
võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee/
planeerimine.
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Millised on valla eelarve
prioriteedid tuleval aastal?

Jäätmeveo
teenus muutub
Jäätmete liigiti kogumine aitab prügile kuluvat tasu vähendada.

Saaremaal algab jäätmeveos 2020. aasta 1. märtsil
uus periood uute hindade, võimaluste ja tingimustega. Jäätmeveohinnad tõusevad, seega tasub
ennast muudatustega kurssi viia ja vajadusel oma
koduses prügimajanduses aegsasti ümberkorraldusi teha.

Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Saaremaa vald on jagatud kolmeks veopiirkonnaks:
Kuressaare linn – jäätmeid veab
AS Ragn-Sells;
Lääne-Saaremaa (Kaarma, Kärla, Lümanda, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu piirkonnad)
– jäätmeid veab OÜ Prügimees;
Ida-Saaremaa (Pihtla, Valjala,
Laimjala, Pöide, Orissaare, Leisi)
– jäätmeid veab AS Ragn-Sells.
Vedaja muutub vaid Pihtla
piirkonnas, see tähendab, et seni
OÜ-ga Prügimees sõlmitud lepingud muutuvad 1. märtsist
2020 kehtetuks ning uued kokkulepped tehakse AS-iga RagnSells. Ida-Saaremaa veopiirkonnas
liidetakse jäätmeveoga ka kõik
need majapidamised, kus seni
jäätmeveoteenusega liitumine
polnud kohustuslik.
Jäätmevedaja saadab igale kliendile teenuse tingimusi tutvustava kirja hiljemalt üks kuu enne
veoperioodi algust. Siis on õige
aeg kirjas toodud tingimused
üle vaadata ning vajadusel jäätmevedajaga muudatustes kokku
leppida. Teenuse tingimused on
veopiirkondades üldjoontes ühesugused. Uuendusena on võimalik
Kuressaares kasutusele võtta süvamahutid. Kõikidelt kinnistutelt
on uuel veoperioodil võimalik
ära anda nii pakendijäätmeid,
vanapaberit, biojäätmeid kui ka
segaolmejäätmeid.

Jäätmetes sisalduv
materjal uuesti kasutusele
Korraldatud jäätmeveo käigus
kogutud jäätmed viiakse Maasi ja
Kudjape jäätmejaamadesse, kust

need veetakse edasi Paikresse.
Seal toimub jäätmete järelsorteerimine ning võimalikult suur hulk
jäätmetest suunatakse ringlusesse.
Biojäätmetest tehakse kohapeal
kompostmuld, vanapaber ja muud
taaskasutatavad materjalid suunatakse pärast järelsortimist edasi
ettevõtetesse, kes teevad sekundaarsest toormest uusi tooteid
nagu munakarbid, aiamööbel,
uued klaaspudelid jms.
Alates 1. jaanuarist 2020 tuleb vähemalt 50 protsenti meie
olmejäätmetest võtta ringlusse.
Selle õnnestumiseks on oluline
võimalikult palju jäätmeid liigiti
koguda, sest segaolmejäätmete
ringlussevõtt on peaaegu võimatu.
Jäätmeveoteenuse uute hinnakirjadega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.saaremaavald.
ee/et/jaatmemajandus.

Näited, kuidas
prügikulu vähendada
18 korteriga korteriühistu
Kaarma piirkonnas, kus praegu
antakse segaolmejäätmed üle 4500
l konteineriga üks kord kuus. Kui
jäätmeid ei sorteerita, siis tuleb
jäätmeveo eest edaspidi tasuda
199,80 €/kuus. Ühe korteri kohta antakse kuus üle 250 l prügi,
mille eest tuleb tasuda 11,10 €.
Jäätmete suur kogus ühe korteri
kohta viitab, et jäätmeid praegu
eriti ei sorteerita. Võib eeldada, et
umbes pool nende jäätmete mahust on tegelikult pakend. Seega
võiks korteriühistu teha järgmised
muudatused:
Vähendada segaolmejäätmete
konteineri tühjendussagedust.
Edaspidi oleks tühjendus 1 kord
kahe kuu jooksul, tühjenduskulu
99,90 €/kuus.
Võtta kasutusele 1100 l pakendikonteiner (rent 18 €/kuu)
tühjendussagedusega kaks korda
kuus, tühjenduskulu 24,42 €/kuus.
Võtta kasutusele vanapaberi
konteiner ajalehtede, ajakirjade
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jmt jaoks. Näiteks 370 l konteiner
(rent 10 €/kuu) tühjendussagedusega 1 kord kuus, tühjenduskulu
3,29 €/kuus.
Jätkata oma kinnistul biojäätmete kompostimist.
Sel juhul oleks edaspidi kortermaja prügikulu mitte 199,80 €/
kuus, vaid 155,61 €/kuus ehk ühe
korteri kohta 8,65 €. Kui läheduses
on olemas avalik pakendipunkt, ei
peagi korteriühistu ise pakendijäätmete äraandmise eest tasuma,
vaid pakendid tuleks viia avalikku
konteinerisse. Sel juhul oleks kortermaja igakuine prügikulu 113,19
€ ehk 6,29 € korteri kohta.
Lastega perekond maapiirkonnas (eramajas) Kihelkonna piirkonna näitel, kes praegu annab
prügi üle 240 l konteineriga üks
kord kuus. Uuel jäätmeveoperioodil tuleks prügi eest tasuda
10,66 €/kuus. Jällegi on tegemist
suure prügikogusega ühe majapidamise kohta. Sellel perekonnal
oleks soovitav teha järgmised
muudatused:
Hakata segaolmejäätmeid üle
andma 240 l konteineriga üks
kord kolme kuu jooksul, kulu 3,55
€/kuus.
Hakata pakendijäätmeid üle
andma üks kord kuus teise 240 l
konteineriga (rent 8 €/kuu, välja
ostes 75 €), tühjenduskulu 2,66 €.
Pakendeid võib üle anda ka kuni
150 l kilekotiga näiteks kaks korda
kuus või kaks pakendikotti üks
kord kuus. Sel juhul on äraveokulu
3,10 €/kuus.
Vanapaber koguda eraldi umbes
50 l kasti sisse ja kord poolaastas
tellida selle äravedu, graafikuväline vanapaberi äravedu 0,67 €/kord
ehk 11 senti kuu kohta.
Biojäätmed kompostida omal
kinnistul.
Jäätmete liigiti kogumiseks
vastavate muudatuste tegemisel
oleks selle pere prügikulu ühes
kuus 6,76 €. Pakendijäätmete kulu
on võimalik avalike pakendikonteinerite kasutamisel sootuks vältida ning sel juhul oleks igakuine
prügikulu sellele perele 3,66 €, s.o
kuni 2 korda vähem kui praegu
(6,84 €).
Lastega perekond Kuressaares
(eramajas), kes praegu annab prügi üle 240 l konteineriga üks kord
kuus. Prügiveo eest tuleks edaspidi

tasuda 6,31 €/kuus. Tõenäoliselt
satub ka sellesse konteinerisse
hulgaliselt jäätmeid, mida saab ära
anda eraldi ja väiksema tasu eest.
Seetõttu soovitame sellel perel
teha järgmised muudatused:
Rajada kinnistule kinnine komposter, kuhu edaspidi panna kõik
biolagunevad jäätmed.
Harvendada segaolmejäätmete
äravedu nii, et edaspidi tühjendatakse seda konteinerit vaid üks
kord kolme kuu jooksul. Tühjenduskulu 2,10 €/kuus.
Alustada pakendikotiteenuse
kasutamist, äraveokulu 0 €/kuus.
Vanapaber koguda eraldi umbes
50 l kasti sisse ja kord poolaastas
tellida selle äravedu, graafikuväline vanapaberi äravedu 0,39 €/kord
ehk 7 senti kuu kohta.
Jäätmete sorteerimise tulemusena on selle pere prügikulu edaspidi
2,17 € kuus, mis on kaks korda
vähem kui praegu (4,42 €).
Maal elav pensionär (eramajas)
Leisi piirkonna näitel, kes praegu
annab oma prügi üle kord kolme
kuu jooksul 240 l konteineriga.
Edaspidi oleks tema prügikulu
2,62 €/kuus.
Tõenäoliselt tarbib ta niigi säästlikult ja seetõttu tekib ka jäätmeid
vähem. Kuna aga varem puudus
võimalus liigiti kogutud jäätmete
äraandmiseks oma majapidamisest, siis pole seni jäätmeid
liigiti kogutud. Prügikulude vähendamiseks anname järgmised
soovitused:
Alustada pakendijäätmete eraldi
kogumist kuni 150 l kotti ja anda
need üle kord kvartalis, äraveokulu 1,15 € kuus. Pakendikoti
võib paigutada olemasoleva 240
l konteineri sisse, et kaitsta seda
väliste mõjutuste eest.
Alustada vanapaberi eraldi kogumist kuni 50 l pappkasti sisse ja
tellida selle graafikuväline äravedu
üks kord poolaastas, äraveokulu
0,49 € ehk 8 senti kuu kohta.
Koguda segaolmejäätmed kuni
100 l kilekoti sisse ning anda need
jäätmevedajale üle üks kord kolme
kuu jooksul. Äraveokulu 3,28 €/
kord ehk 1,09 € kuus.
Jätkata biojäätmete kompostimist omal kinnistul.
Jäätmete liigiti kogumisel oleks
säästlikult tarbiva pensionäri prügikulu edaspidi 2,32 € kuus.

Valla 2020. aasta eelarve projekt
on läbinud kooskõlastusringi
osavalla- ja kogukonnakogudes
ning 30. novembril suunab vallavalitsus selle volikokku. Eelnõud
menetletakse kahel lugemisel ja
Marili Niits kinnitatakse 2020. aasta jaanuaris. Eelarve koostamisel on oluliabivallavanem
sel kohal vallarahvale pakutavate
teenuste ja töötajatele makstava palga tase ning
vallale kuuluvate taristute parendamine.
2020. aasta eelarveprojekti kogumaht on 55,2
miljonit eurot – põhitegevustulud ja -kulud on
vastavalt 48 miljonit ja 44,3 miljonit eurot. Omavalitsuse põhitegevus on see, millega vallavalitsus
igapäevaselt tegeleb – lasteaedadest ja koolidest
kuni heakorra ja lumelükkamiseni välja. Antud
tegevuste elluviimiseks eraldavad toetusi mitmed
ministeeriumid, asutused ja koostööorganisatsioonid, kuid kõige suurem mõju teenuste
tagamisele on füüsilise isiku tulumaksul, mis
moodustab 55% põhitegevustuludest ja 95,5%
maksutuludest.
Füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks kavandatakse 26 315 670 eurot, mis on 5,6% rohkem
kui 2019. aasta eelarves. Prognoosi aluseks on
Saaremaa valla maksumaksjate, keskmise palga
ja 2019. aasta tegeliku füüsilise isiku tulumaksu
laekumise andmed.
Füüsilise isiku tulumaks on seotud rahvastikuregistrisse kantud inimeste arvu, nende tööhõive
taseme ja keskmise töötasuga. Seetõttu on olulisel
kohal küll elanike arv, kuid veel olulisem on
nende sissetulekute tase. Siit ka põhjus, miks nii
palju räägitakse ettevõtlusest ja selle arendamise
tähtsusest ning et tugev haridussüsteem loob
vundamendi eelmainitule. Nii nagu varasemalt,
moodustab ka tuleva aasta eelarve projektis
haridusvaldkond kõige suurema osa põhitegevuskuludest – 53,8%, olles ka kõige suurema
kasvuga valdkond.
Arvestades, et rahandusministeerium ja
Eesti Pank prognoosivad 2020. aastal Eesti
majanduskasvu aeglustumist, tuleb meilgi
olla konservatiivne nii tulude kui ka kulude
planeerimisel.
Nii ei saa loota ainult tulude suurenemisele,
vaid tuleb vaadata valla ja selle hallatavate asutuste eelarvete sisemisi võimalusi.
Sel moel on uuel aastal planeeritud ühtlustada ja osaliselt ka tõsta rahvamajade juhtide ja
kultuuriasutuste ringijuhtide tasusid. Samuti on
planeeritud vallavalitsuse teenistujate töötasude
tõusuks 3%, seda majandamiskulude vähendamise arvelt.
Riigieelarvest rahastatuna tõuseb üldhariduskoolide õpetajate palk 1315 euroni. Sellest
tulenevalt näeb vallaeelarve kavand ette lasteaiaõpetajate palgatõusuks u 170 000 eurot.
Eelarvesse on planeeritud lisaraha huvikoolide
õpetajate 2019. aastal toimunud palgatõusu
katteks. Suureneb sotsiaalvaldkonna palgafond
täiendavate töölepinguliste tugiisikute töökohtade loomisega. Samuti tuleb leida täiendavaid
vahendeid alampalga tõusuks. Alampalga võimalik 40-eurone tõus tähendab valla rahakotile
120 000-eurost kulu.
Tuleva aasta eelarve projektis väheneb investeerimismaht 15,8 miljonilt 7,5 miljoni euroni.
Vähenemine tuleneb mitmest asjaolust. Esmalt,
seoses kõrge laenukoormusega on järgmisel
aastal valla laenuvõtmise võime madal, aastatel
2022-2023 see suureneb.
Teiseks on EL-i perioodi lõpp, mistõttu kaasrahastuse taotlemiseks on vaid piiratud hulk
fonde ja meetmeid. Ka ei saa 2020. aastal enam
kasutada ühinemistoetust. Aastatel 2017–2019
kasutatud toetusest 3,7 miljonit suunati investeerimistegevuseks ja 1,0 miljonit muudeks
kuludeks, sh hüvitised, raekoja remont jne. Sellegipoolest kehtib ühinemisleping ja 2020. aasta
eelarve investeerimisobjektide seas on kümme
ühinemislepingus toodud objekti, lisaks veel
mitmed objektid kaasrahastusega.
Lisaks eelmainitule panustab vald jätkuvalt
teedesse, mittetulundustegevuse toetamisse ja
suurendab panust hajaasustuse programmi.
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ARVAMUS
Mida teha, et noori
Saaremaale saada?
Saaremaa arengukonverentsilt jäi kõlama, et
mandrilt paistame kohana, kuhu tullakse pigem
puhkama ja mis seostub
paljudel lapsepõlvepaiArdon Kaerma
noor ettevõtja Saaremaalt gana, kuhu väga tihti ei
pääsenud. Ses osas oleme
eksklusiivne sihtkoht – justkui eraldiseisev mereriik, kuhu saab tulla lennuki või laevaga, kus
liikumise tihedus ja maht on limiteeritud. Selle
mustri järgi võiks Saaremaa olla järgmine rahvuspark või vabaõhumuuseum, kus saab vaadelda,
kuidas inimesed kunagi elasid.
Mina kolisin eelmisel aastal perega Saaremaale.
Olen siin sündinud ja tekkis huvi katsetada, kas
saaksime hakkama, tehes osaliselt kaugtööd ja
katsetades ka midagi kohapeal.
Liiati olid pealinna tipptunnid tõsine ajaröövel.
Tööle jõudmine koos lasteaia külastusega mõlemal suunal võttis 2–2,5 tundi. Täna kulub selleks
u 1 tund vähem. See oli 30 tundi kuus kaotatud
aega, mida võiks hoopis paremini kasutada. Iga
inimene võiks korraks teha oma elule inventuuri
ja vaadata kriitiliselt üle kõik tegevused, mida
võiks asendada või optimeerida sihiga saada
juurde väärtuslikku aega.
Olen kuulnud inimesi, kes suvetuhinas küll
sooviksid siia jääda, aga sügise saabudes muutub
kõik liiga vaikseks, ei ole midagi teha, ja liigutakse
tagasi.
Mida võiks Saaremaal teha, et siia rohkem
noori elama tuleks:
• Noored ei soovi elada korterelamus, kus ei
ole aastakümneid remonti tehtud või talvel sooja
saamiseks tuleb kordamööda katelt käia kütmas.
Need, kes tulevad tagasi, hindavad mugavust ja
soovivad kvaliteetset elamispinda. Ilmselt on
vaja valla abi, et kujundada endistest nn kolhoosikeskustest terviklikud elukeskkonnad. Küttesüsteemide rekonstrueerimine maaküttele koos
päikesepaneelidega on väljakutse, mis muudab
need majad atraktiivseks.
• Toetada noorte perede Saaremaale tulemist
– soodushinnaga kruntide pakkumine, kolimistoetus või muu soodustus?
• Kui juba tulla (Saare)maale, võiks olla võimalus osta ja tarbida taludes kasvatatud toitu, mille
talunik saaks jätta keskuses olevasse pakiautomaati ning tarbija saaks endale sobival ajal kauba
kätte. Pilootprojektina paigaldada 1-2 kappi.
• Kiire internet peab ulatuma kõikidesse kodudesse. Kui soovime saada kõrgema tulumaksubaasiga inimesi (IT valdkond), on see kõige alus.
• Saaremaa ellu aitab paremini sisse elada, kui
suhelda kohalikega või inimestega, kes on ka just
siia kolinud. Kuressaare Edukontor on täitnud
seda rolli hästi.
• Saaremaale start-up-keskkonna loomine.
Lähtepunkt – mida on Saaremaal palju, maksaks
meile vähe, aga oleks kliendile suure väärtusega.
• Hakkame mõtlema, milliste (rahvusvaheliste)
ülikoolide harusid tuua Saaremaale.
• Noored on liikuvad, mistõttu ühendused muu
maailmaga peavad olema kiired. Lennuühendus Tallinnaga on olemas, aga nõudlus ületab
pakkumise ning ka graafik vajaks üle vaatamist.
Ühendus Skandinaaviaga annaks lisaväärtust.
• Üks mõte võiks olla kuulutada Saaremaa
mahesaareks ning küsida külalistelt „puhtuse
maksu“ koos praami- või lennupiletiga.
• Kaardistada kõik pereatraktsioonid ja analüüsida, mida kohalikele või turistile juurde pakkuda.
• Külastasin 2018. a suvel Bornholmi. Väga hea
mulje jättis üle saare kulgev kvaliteetse kattega kergliiklustee. Kas see võiks olla meie roheline areng?
• Läbi saare kulgev RMK matkarada võiks olla
hea näide, mis tooks siia loodushuvilisi peresid
ja külalisi.
• Kuivastusse infotahvel „Ei taha Tallinna
tagasi sõita? Vaata võimalusi Saaremaal www.
minusaaremaa.ee“.
Mida soovin näha järgmisel arengukonverentsil?
Vähem statistikuid ja analüütikuid, rohkem
ettevõtlikke noori, kes räägivad, mida ootavad,
millest on puudu ja kuidas ise panustada. Ajalugu
on infona vajalik, aga puudu jäid ideed, kuidas
tuua muutust.
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KIKi abiga saavad
tänavad valgemaks
Saaremaa vallavalitsus on saanud tänavavalgustuse
uuendamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
(KIK) kolme erineva projekti kaudu toetust ligi 825 000 eurot.

Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni
peaspetsialist

os omavalitKoos
suse omafinants e e r i n g ut e g a
küündib investeeringumaht
1,4 miljoni euroni, koos planeeritava projektiga
(praegu rahastusotsuse
ootel) koguni 2,2 miljonini.
Tänavavalgustusprojektide
eesmärgiks on amortiseerunud
tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED-valgustehnoloogia
kasutusele võtmine ning elektrienergiatarbimise vähendamine
läbi säästlikkuse. Paljudes valgustuspunktides on amortiseerunud
postid, mis on vajalik kiiremas
korras asendada kaasaegsete ja
vastupidavate postidega.
Amortiseerunud lõikudes kasutusel olevad Na- ja Hg-valgustid tarbivad väga palju
energiat, mistõttu nende
asendamine LED-valgustitega on nii tarbijasõbralikkuse,
säästlikkuse kui ka keskkonnahoiu seisukohast hädavajalik.
Tõsist keskkonnaohtu kujutavad
endast ka paljud amortiseerunud
õhukaablites ja -liinides olevad
tänavavalgustuslõigud.

Lõppenud
ja lõppevad projektid
Endise Lääne-Saare valla territooriumil rekonstrueeriti projekti
käigus 313 valgustuspunkti. Vahetati välja 32 Hg- ja 209 Na-valgustit, lisati 127 uut valgustusposti,
rajati õhkkaabelliinide asemele
5830 m uut maakaabelliini ja 80 m
uut õhkkaabelliini. Taastati u 279
m teekatet ja u 3658 m haljasala
või teepeenart, rekonstrueeriti 14
liitumiskilpi. Arvestuslik süsihappegaasi vähenemine nimetatud
lõikude kaudu on hinnanguliselt
91,12 t ekv/a.

Projekti tegevused
viidi ellu esialgselt planeeritud lõikudes
ja piirkondades: Eikla-Kaubi
külas, Kudjape
alevikus, Kudjape
terviserajal, Kaarmise külas, Randvere-Põllukülas, Kaarma-Asukülas, Pähkla
külas, Praakli/Nigula
külas, Mätasselja külas,
Kärla alevikus/Sõmeral,
Kärla pargis, Kudjape-Upa
kergliiklusteel, Kärla terviserajal.
Lõpusirgel on ka Orissaare
piirkonna tänavavalgustuse rekonstrueerimine ning peatselt on
valmimas lõigud Tagavere külas ja
Orissaare alevikus (Kuivastu mnt,
Võidu tn, lauluväljak, Lasteaia,
Aia tn). Projekti käigus renoveeritakse 185 tänavavalgustuspunkti
ning hinnanguline süsihappegaasi
vähenemine nende lõikude rekonstrueerimise tulemusena on
90,38 t ekv/a.
Orissaare projekti näitel saame
nentida, et parima lahenduse
leidmine koostöös projekteerijaga
võib võtta planeeritust mõnevõrra
enam aega. Lisaks selgus tööprojekti koostamisel, et kogu projekti
realiseerimise maksumus võib
oluliselt suureneda esialgsete kalkulatsioonidega võrreldes, mistõttu
ehitustööde hange jagati osadeks ja

Lõppenud (ja peagi lõppevad)
projektid
Ettevalmistamisel (praegu
töös) olevad projektid
Rahastusotsuse ootel
projektid
Kärla ja Orissaare alevike
puhul on nii lõpetatud kui
ka alles rahastusotsust
ootavaid projekte.
Vt ka interaktiivset kaarti
veebis www.bit.ly/saaguvalgus.

läbiviidud hanke tulemusena vähendati esialgset projekti mahtu.
Antud projekti ehitustööd lõpetatakse selle aasta lõpuks.
Käesoleva aasta alguses tegi KIK
otsuse rahastada Saaremaa vallavalitsuse esitatud projekti „Valjala
aleviku, Mustjala küla, Iide küla,
Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine“.
Antud asulates renoveeritakse 277
valgustuspunkti.

Rahastusotsuse
ootel projektid
Praegu on ettevalmistamisel
projekteerimis- ja ehitushange,
mille eeldatav kogumaksumus on
u 540 000 eurot, millest KIKi toetus
on peaaegu 400 000 eurot. Parim
pakkuja loodetakse leida ja leping
tööde tegemiseks sõlmida 2020. a
jaanuaris ja kui kõik plaanipäraselt
läheb, siis 2020. a lõpuks on ka nendes lõikudes rekonstrueerimistööd
ellu viidud.
Ka viimasesse tänavavalgustus-

taristu rekonstrueerimise vooru
2019. a oktoobris esitas Saaremaa vallavalitsus taotluse 449 valgusti rekonstrueerimiseks 11 erinevas
lõigus. Planeeritava projektiga
soovitakse kaasajastada taristut
Saikla külas, Orissaares (Pärna tn
allee, Ranna pst, Sadama tn, Võidu
tn, Kase tn, Kevade tn, Pargi tn),
Karja külas, Kärla alevikus, Kaali
külas, Kõljala külas, Salme alevikus, Tornimäel, Kärneri külades,
Astes, Kuressaares Kitsal tänaval
ja Läätsa külas.
Projekti kogumaksumus on
820 039,44 eurot, millest 656 031,55
eurot on KIKi võimalik toetus.
Praegu on taotlus rakendusüksuses
menetluses, positiivne rahastusotsus loodetakse saada tuleva aasta I
kvartalis.
„Tavaliste tänavavalgustite vahetamine LED-valgustite vastu annab
energiatarbimise osas umbes 80%
kokkuhoidu,“ sõnas majandus- ja
haldusosakonna juhataja Mikk
Tuisk. „Meile teadaolevalt vähenesid näiteks Kuressaare linna tänavavalgustuse elektriarved pärast
valgustite uuendamist Kuressaares
2015. aastal 100 000 euro võrra,
lisaks vähenesid ka hoolduskulud.“
Ühes käimasolevate (ja viimases
projektis planeeritud) töödega
saab Saaremaal uuendatud enamik amortiseerunud tänavavalgustusest. Tänavavalgustustaristu
hooldust Saaremaal teostab AS
Kuressaare Soojus. Riketest palume
teada anda kas teenuskeskuse juhile või otse Kuressaare Soojusele.
Tänavavalgustustaristu projekte
rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014–2020“ prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetmest
„Energiasäästu ja taastuvenergia
osakaalu suurendamine“.

Kahes sotsiaalmajas algab remont
Kuressaare Hoolekande Voolu
tänaval ja Sandlas asuvates sotsiaalmajades algab uuel aastal remont.
Leping ühispakkujate Arens
Ehitustööd OÜ ja Dreibau OÜ-ga
on juba sõlmitud, praegu tegeleb
ehitaja projekteerimiseks vajaliku
info kogumise ja ajagraafiku paika
sättimisega, ütles ehitusinsener
Mehis Kallas. Sel aastal toimubki
ainult projekteerimine, ehitustööd
algavad uuel aastal.
Remondid saavad valmis tuleval
suvel ja lähevad kokku maksma
orienteeruvalt 317 000 eurot.
Üldjoontes on tegu sisetöödega:
ventilatsioonisüsteemi ehitamine,
vee- ja kanalisatsioonitorustike
uuendamine, WC-de ja duširuumide ehitustööd, täiendavate eva-

kuatsiooniväljapääsude rajamine,
lisaks uute tubade ehitamine, sh
ehitatakse Voolu tänavale uued varjupaigaruumid, paljudes olemasolevates tubades värskendatakse
siseviimistlust.
Hoone välistööd hõlmavad evakuatsiooniväljapääsude rajamiseks
täiendavate treppide ja kaldteede
ehitamist. „Üks märksõna on kindlasti ka see, et hoonete esimesel korrusel olevaid ruume saaks kasutada
ratastooliga,“ ütles Mehis Kallas.
Kuressaare Hoolekanne juhataja
Ene Vahter viitas, et Voolu tänav
7 sotsiaalmaja on ehitatud 1982.
aastal. Seetõttu on ka vee- ja kanalisatsioonitorustik amortiseerunud
ning majas puudub ventilatsioonisüsteem.

„Sotsiaaleluruumiteenuse laienemisega üle Saaremaa valla on teenuse soovijate arv kasvanud, mistõttu
on tekkinud vajadus uute ruumide
ehitamiseks,“ rääkis Vahter. „Ruumide ümberehitusega saame Voolu
tänava majas juurde kolm tuba.“
Kuna elanikke tuleb juurde, on
vaja lisaks ka WC-d ja duširuumi.
Vahteri sõnul ei ole siseruumides
olnud suuremat remonti üle viie
aasta. „Viimase remondi käigus
laiendati välistreppi ratastooliga
sõidu ohutumaks muutmiseks
2018. aastal.“
Voolu tänava sotsiaalmajas elab
41 inimest. Ehitus on Vahteri sõnul
planeeritud osade kaupa, mis on küll
ajamahukam, kuid võimaldab inimestel remondi ajal majas sees elada.

„Inimesed saab paigutada ajutiselt nendesse ruumidesse, mida
alles hakatakse ümber ehitama,“
selgitas ta.
Sandla maja on värskelt remonditud endise Pihtla vallavalitsuse
poolt. Ümberehitusega saadakse
juurde viis tuba, peamiselt selle arvelt, et suuremad ruumid ehitatakse
väiksemateks tubadeks.
Sotsiaalmajades (Voolu 7, Kopli
5, Pikk 2a, Pähkla, Sandla, Valjala,
(v.a Kõrkvere, kus sealse elaniku
kasutuses on kaks tuba) elavad
inimesed enamasti kas üksinda või
kahekesi toas, rääkis Ene Vahter.
Elanike kasutuses on ühisköök, WC
ja duširuum.
Merike Pitk,
meedia peaspetsialist

Saarte kodud on
tehtud tuleohutumaks
Päästeameti üle-eestilise projekti „500 kodu
tuleohutuks“ eesmärk
oli koostöös omavalitsustega muuta tuleohutuks vähemalt 500
toimetulekuraskustes
pere küttekolded ja
elektriseadmed.

Saaremaa Päästepiirkonna juhataja

Päästjad nõustavad igal aastal ligikaudu 22 000 kodu ning selle käigus
näeme tihti tuleohtlikke olukordi, mida
inimesed ise majanduslikel põhjustel
kõrvaldada ei suuda. Peamiselt on
tegemist amortiseerunud küttekollete
ja aegunud elektrisüsteemidega. Saare
maakonnas osalesid projektis „500
kodu tuleohutuks“ kõik omavalitsused,
panustades nii lisaraha kui ka korraldatava tööga. Suur tänu!

Kuhu ma pean teatama, kui avastan
lõhutud bussiootepaviljoni, -peatuse,
prügikasti, tänavavalgustuslambi vms
avalikus ruumis oleva objekti?

Näide ühest majapidamisest: tuleohtlik ja pigiga kaetud korsten enne ja uus moodulkorsten pärast
tööde teostamist.

selle olemasolu on ka seadusest
tulenev kohustus, siis paigaldati
spetsiaalsed andurid kaheksasse majapidamisse, kus elanikud
klassikalise suitsuanduri signaali
ei kuule.
17-le üksi elavale eakale paigaldati vingugaasiandurid, 13 neist
said ka tulekustutustekid ja kaks
pulberkustutid. Kokku aidati Saaremaa valla piirkondades 30 peret.
Saaremaa vald sai programmi
Projekt laabus hästi tänu omavalitsuste tublile toimetamisele ja abisaavate perede hulk kogunes projekti
lõpuks algselt planeeritust oluliselt
suuremaks. Kuigi ei olnud võimalik kõiki
abivajajaid toetada ning neid kodusid,
kes toetust vajaksid, on maakonnas
endiselt palju, võib lõpptulemusega
igati rahule jääda. Projekt jätkub ka
tuleval aastal.
Eelkõige on kodune tuleohutus pere
enda huvides ja ohukohtade likvideerimine enda vastutada. Ohu selgitamisel
saab päästeamet teile abiks olla ning
selleks saab igaüks kutsuda päästjad
endale koju nõu andma. Päästeala
infotelefon 1524 võtab teie palve
vastu ja edastab kohalikule päästekomandole.
On levinud valearusaam, et tegemist on kontrolliga ning seetõttu ei

käigus toetust 27 875 eurot, vald ise
panustas 15 158 eurot. Ruhnu vald
sai projekti raames toetust 4774
eurot ja panustas ise 450 eurot.
Selle rahaga parandati ja kohendati
Ruhnu saarel kuue majapidamise
küttekoldeid ja soetati kaheksa
vingugaasiandurit.
Muhu vald sai toetusena 7823
eurot ja panustas ise 11 480 eurot.
Muhus lammutati kahes majapidamises amortiseerunud pliidid
julgeta päästjaid endale koju kutsuda.
Selle kutse peale ei tulda teid ja teie
kodu kontrollima, vaid arutatakse läbi
võimalikud riskid majapidamises. Nii
et olgem julged, päästja ei tee trahvi!
Kuna kütteperiood on taas alanud,
siis tasub kindlasti vaadata värske
pilguga kõik üle, sh kas suitsu- ja vajadusel ka vingugaasiandur on olemas
ja töökorras, küttekolded terved ja
hooldatud, kütmisvõtted sobilikud
ning elektrisüsteem riketeta ja tarbimisele vastav.

Kahe projektis osalenu
kommentaarid:

Meie majale tehti uus korstnajalg ja
tellistest pliit. Paigaldati ka suvesiiber
– kui varem oli kütteperioodi alguses ja
lõpus alati probleeme suitsu sisse ajamisega, siis nüüd kruti aga suvesiibrit

ja soojamüürid ning ehitati uued.
Ühes majapidamises, kus lammutati lisaks pliidile ja soemüürile
ka korsten ja ahi, paigaldati uus
moodulkorsten ja -ahi. Kodud said
ka tulekustutid, vingugaasi- ning
suitsuandurid.
Aitäh päästeametile eraldatud
toetuse ja suurepärase koostöö
eest projekti elluviimisel! Täname
tublisid ehitajaid tehtud töö eest!
ja suitsu ei aja sisse mitte raasugi. Ka
uus tellistest pliit on parem. Võrreldes
eelmisega, tehases valmistatud õhkküttepliidiga, annab see sooja ühtlasemalt ja on veel järgmine päevgi leige.
Minu kodus vahetati kogu vana
elektrisüsteem uue vastu, pandi uus ja
suurem elektrikilp, rohkem pistikupesasid, vanad lülitid ja harutoosid vahetati
uute vastu. Ehitati kaks uut moodulkorstnajalga – pliidile ja ahjule ning kaks
korstnapiipu. Endised olid pudedad ja
omadega täiesti läbi. Ahju korstnast
kukkus aeg-ajalt isegi väikseid kive ja
tsemenditükke. Korstnad kaeti plekiga.
Ahju ukse ümbrus tehti ka korda. Kõik
tööd on korralikult tehtud ja olen ülimalt
rahul! Pliiti olen juba kütnud ja kõik
toimib suurepäraselt. Ahju kütmiseks
ootan veel külmemaid ilmasid.

Meelespea kutsub kõiki head tegema
Oli aasta 2009, kui seni tavaisikutena koos käinud ja erinevaid
asju korraldanud südamega naised
otsustasid, et nüüd on aeg asutada
organisatsioon. Nii saigi loodud
MTÜ Meelespea eesmärgiga aidata kaasa headele tegudele ning
näha enda ümber abivajajaid.
Meelespea on imeliselt kaunis,
kuid samas lihtne lill, millel on
just meie organisatsiooni eesmärgile sobiv nimi – meelespea ehk
äraunustamislill ehk ära-unustamind-lill. MTÜ Meelespea on
enda südameasjaks võtnud mitte
unustada inimesi, kes vajavad oma

?

Käesoleva eeskirja eelnõu
näeb ette, et kinnistu kasutaja peab õuemaalt koristama ja/või multšima puude
ja põõsaste maha langenud
Katrin Hämelainen lehed. Teisisõnu tuleb üle
valla kinnistute õuemaalt,
järelevalve peaspetsialist
mitte kogu kinnistu ulatuses, lehti riisuda ja/või multšida. Õuemaaks loetakse kinnistul hoonete jm ehitiste vahelist ja neid
vahetult ümbritsevat maad. Eelnõu seletuskirjas
selgitatakse pikemalt nõude sisu. Tegemist ei ole
oluliselt koormava nõudega, säilitada tuleb ikka
kainet mõistust, st keegi ei eelda, et iga viimne kui
leht peab olema riisutud ja/või multšitud, vaid et
pilt oleks esteetiline. Esteetiline ei ole see, kui õueala
on lehtede alla mattunud, st maapinda üldse ei näe.
Kokkuvõttes on tegemist tavapärase heakorratööga, mida ilmselt meist pea igaüks nagunii teeb.

Saaremaa vallavalitsuse
tervisedenduse peaspetsialist

Margus Lindmäe

LUGEJA
KÜSIB

Kas valla uue heakorraeeskirja järgi
peab ka maamaja omanik oma hoovist
lehti riisuma?

Riina Allik
Saare maakonnas aidati projekti
käigus 40 majapidamist. Valla ja
päästeameti panustamisel aidati
neid peresid ehitustöödega, soetati vinguandureid ja spetsiaalseid
häireseadmeid kuulmispuudega
inimestele ning pulberkustuteid
ja tulekustutustekke üksi elavatele
vanuritele.
Kõigi Saare maakonnas projekti
käigus uuendatud kütte- ja elektriseadmete olukord oli halb või väga
halb ning nende parandamine oli
omanikele majanduslikult ületamatu takistus. Neli kodu said uue
elektripaigaldise, lammutati neli
vana korstnat ja paigaldati uued
moodulkorstnad. Viies kodus lõhuti vanad ahjud ning ehitati viis
uut ahju ja pliiti.
Lisaks küttekollete ja elektrisüsteemide remondile said erilahendused 8 kuulmispuudega inimest
(suitsu- ja mõned ka vingugaasianduri). Kuna suitsuandur ei ole
mitte ainult vajalik elupäästja, vaid
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eluteel tuge, nõu ja abi. Soov on
aidata kogukonda, eelkõige lapsi ja
noori, aga ka täiskasvanuid.
Algselt on olnud organisatsiooni
mõte nende inimeste abistamine,
kes on erinevatel põhjustel elus
hätta jäänud. Praegu aidatakse
mitte ainult hädas olijaid, vaid
soovitakse ennetada laste/noorte
sattumist hädasolijateks.
Kümme aastat on asutamisest
möödas, kuid ühiskonna arengust
hoolimata pole abivajajate arv
kahjuks oluliselt vähenenud. Aidatud on erineval moel – rahaliselt,
arvete tasumise, riiete, toidu või

vajalike esemetega. Organisatsioon on korraldanud mõnusaid
perepäevi, aastaid seistakse hea
selle eest, et ka erivajadustega
lapsed ja nende vanemad saaksid
ühiselt jõule tähistada.
Abivajajateni on jõutud tänu
välja kujunenud koostöövõrgustikule nii sotsiaaltöötajate, koolide
kui ka kogukonnaga. Õnneks on
inimesed ületanud valehäbi ja on
ka otse meieni jõudnud ning abi
küsinud.
MTÜ Meelespea kannab ideed:
teeme head saarlaselt saarlasele.
Selle idee teostamisele saab igaüks

kaasa aidata, kuna Kuressaares
Tallinna tn 30 tegutseb igapäevaselt heategevusturg, mille kogu
tulu panustatakse aitamisse.
Meelespea tegevusele aitab seega kaasa igaüks, kes toob poodi
asju, mida ta ise enam ei vaja, või
kes poest endale sobiva eseme
ostab.
Organisatsiooni Facebooki lehel anname teada, kui vajame
kogukonna abi kellegi toetamisel
– südamega head teha saab!
Mõtle hästi, siis mõtted kasvavad headeks tegudeks. (L. Tolstoi)
Meelespea MTÜ

Kõige lihtsam on saata vastav
info valla üldmeilile vald@
saaremaavald.ee või helistada
valla üldtelefonile 452 5000
või teenuskeskuse juhile. Sealt
liigub info edasi juba õigesse
Mikk Tuisk
majandus- ja haldus- kohta. Tänavavalgustusega
osakonna juhataja
tegeleb üldiselt Kuressaare
Soojus, kuid ka selle info võib
esitada valda ja me saadame selle ise edasi.

Meil on külavanem valitud, kuid
külaraha taotlus on esitamata.
Kas jõuame seda veel teha?
Lühike vastus on jah. Külaraha saab taotleda 2. detsembrini ja kui külal on
kehtivate volitustega külavanem juba olemas, siis küKristiina Maripuu laraha taotlemine iseenesest
aeganõudev ei ole. Selleks
abivallavanem
tuleb vallavalitsusele esitada
vastav taotlus ja kui kasutada e-taotluse vormi,
võtab toetuse taotlemine aega vast mõne minuti.
E-vorm on leitav valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/elektrooniline_kularaha_taotlemine.
Külaraha suurus oleneb sellest, kui palju on külas
elanikke. Saaremaa valla külarahade koondtabel
on toodud välja vallavalitsuse 9.04.2019 korralduse lisana (https://tinyurl.com/kularaha2019).
Oluline on märkida, et külaraha saab taotleda
ka juba tehtud tegevuste tarbeks, näiteks suvised
heakorrakulud, jaanituli, külakokkutulek vms.
Mitmetel piirkondlikel koosolekutel on olnud
jutuks ka see, et külaraha tuleb siiski ära kasutada
kalendriaasta jooksul ja mitme aasta peale seda
koguda ei saa.
Külaraha kasutamise kohta esitatakse pärast
ka lihtsas vormis aruanne, kus mõne lausega
kirjeldatakse, mida külaraha toel tehti. Aruande
esitamisega on aega tuleva aasta 1. veebruarini ja
praeguseks on ka neid külasid, kes on jõudnud
oma aruanded juba esitada.
Nii külaraha taotlemise kui ka aruande esitamise juures saab nõuks ja abiks olla piirkonna teenuskeskus:
Kihelkonna – Tormis Lepik: tormis.lepik@saaremaavald.ee, tel 452 5108; Kärla – Toomas Raun: toomas.
raun@saare.ee, tel 5850 4920; Laimjala – Vilmar Rei:
vilmar.rei@saaremaavald.ee, tel 452 5143; Leisi – Airi
Toompuu: airi.toompuu@saaremaavald.ee, tel 452 5170;
Lümanda – Ilmar Antov: ilmar.antov@saare.ee, tel 504
8513; Mustjala – Kalle Kolter: kalle.kolter@saaremaavald.
ee, tel 452 5151; Orissaare – Anne Saar: anne.saar@
saaremaavald.ee, tel 452 5174; Pihtla – Tiit Rettau: tiit.
rettau@saaremaavald.ee, tel 452 5154; Pöide – Toomas
Oll: toomas.oll@saaremaavald.ee, tel 452 5157; Salme
– Rita Mägi: rita.magi@saaremaavald.ee, tel 452 5161;
Torgu – Marite Ringas: marite.ringas@saaremaavald.
ee, tel 452 5163; Valjala – Tiit Aavik: tiit.aavik@saaremaavald.ee, tel 452 5166; Kaarma piirkond – Veiko Viil:
veiko.viil@saaremaavald.ee, tel 452 5031.
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Karala selts on pannud
külamaja teenima
Karala külaselts moodustati 1996. aasta
veebruaris kümne liikme
poolt. Nüüdseks on liikmelisus kasvanud 46-ni
ja liikmeid on ka naaberküladest Austlast,
Metsaperelt ja Jõgelalt.

21. november 2019

Külavanemad
ja vanemate
valimised
Vallavalitsuse 12. novembri istungil kinnitati
viieks aastaks Leisi piirkonna Veske küla külavanemaks Alfred Prass ja Kaarma piirkonna
Jootme küla külavanemaks Urmas Kask. Muratsi
küla külavanema ülesandeid täitma kinnitati 19.
novembri istungil viieks aastaks mittetulundusühing Muratsi Küla Selts.
********
Luulupe küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 22. novembril kell 20 Saare talus.
Lõu küla külavanema valimine toimub 23.
novembril kell 14 Lepiku talu tööstushoones.
Mustjala küla üldkoosolek toimub reedel,
29. novembril kell 18 Mustjala rahvamajas.
Päevakorras külavanema valimine ja jooksvad
küsimused.
Anseküla, Imara, Kaugatoma ja Kaimri külade külavanema valimine toimub 1. detsembril
kell 11 Anseküla seltsimajas.
Tirbi, Vanamõisa, Ennu, Kailuka , Suure-Rootsi, Väike-Rootsi ja Kasti külade ühine
koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 1.
detsembril kell 12 Vätta seltsimajas.

Kaja Juulik
Karala külaelu arendamise
seltsi MTÜ juhatuse liige

Meie seltsi kõige suuremaks väljakutseks on külamaja ja selle
ümber oleva ühe hektari suuruse
maa-ala majandamine, samuti laste mänguväljak, kuhu on plaanis
järgmisel aastal uusi atraktsioone
juurde osta. Kuna piirkonda on
naasnud pärast õpinguid ja elutee
valikuid siin sirgunud noori ja
samuti tulnud uued noored pered,
siis noori ja lapsi meil jagub, kes
mänguväljakut kasutavad.
Külamaja on korda tehtud PRIA
külameetme raames aastatel 20112012, mil kirjutasime kaks mahukat projekti ja saime ka rahastuse.
Kuna maja ja maja ümber olev
maa-ala on täielikult seltsi isemajandamisel, siis on meil vajadus
pidevaks omatulu teenimiseks.
Kuidas me seda teeme? Rendime maja välja erinevateks ürituseks, rendime inventari (3x6 telk,
õllelauad-toolid, muusikakeskus
jne), samuti saame raha seltsi liikmemaksudest, annetustest, loteriist, keraamika valmistamisest ja
müügist, heategevuskohvikutest,
erinevatest projektidest.

Omatulu annab
suurema vabaduse
Valla poole pöördume MTÜ-de
toetusvoorus ja külaraha küsides.
Omatulu teenimine annab suurema vabaduse omi asju ise ajada.
Näiteks ei pea me mingi projekti
omaosaluse raha küsima vallast,
vaid see on endal olemas.
Sel aastal tõi meie külla ühe
huvitava omatulu teenimise
võimaluse suveelanik Eve Int.

Laadla küla üldkoosolek toimub 7. detsembril
kell 13 Laadla seltsimajas. Päevakorras külavanema valimine ja jooksvad küsimused.

Karala külaelu arendamise seltsi juhatus küla kokkutulekul külamaja õuel: Tamur Maddisson, Kaja Juulik,
Lilian Maastik, Jalmar Muruvee, Karin Volkov.
FOTO: Katre Kotkas

Nimelt hakkas ta oma ja sõbrannade käekotte tooma külaseltsile,
lisandus veel teisigi toojaid ning
nii tekkis meil nn käekotibasaar.
Annetatud käekotid müüme
soovijatele ja tulu läheb külaseltsi
tegevuseks.
Külamaja kõige suurem tegevus on aastaringsed keraamika
töötoad. Meil käivad keraamikat
tegemas inimesed üle Saaremaa
ja mandrimaaltki. Selle tegevusega saavad edukalt ühe laua taga
istuda nii lapsed, emad-isad kui ka
vanaemad-vanaisad. Kuna meil on
keraamikaahi, siis teeme keraamikapõletust soovijatele.
Igal aastal korraldame jaanipäeva, milleks külaseltsiga püüame
raha leida projektidega või vallast.
Sel aastal mõtlesime, et miks need
inimesed, kes osalevad, seda ise
kinni maksta ei või? Piletiraha
küsida ei saa, siis oled valel teel.
Tegime seda nii, et avatud oli
heategevuskohvik, loterii ja annetuskast.
Ja oh imet, tulimegi kulupoolega välja! Kulud olid: odav pillimees (kellegi sõber ja hea tuttav),
lastele võistlustele maiustused

ja köieveoks auhinnad. Ühtegi
üritust ei ole võimalik läbi viia
nulleelarvega ja need, kes arvavad, et asi peab tasuta olema, siis
keegi teine maksab ikkagi kinni
tema tasuta olemise.

Rupskirallil
pakkusime kalapäid
Sel aastal osalesime esimest korda Saaremaa toidufestivali raames
avatud seltsimajade „Külla külla“
projektis, kus 15 Saare- ja Muhumaa erinevat seltsimaja kutsusid
oma majadesse, tutvustamaks
oma piirkonna toite ja lugusid.
Osalesime nn rupskirallil, kus me
pakkusime keedetud kalapäid.
Üks huvitav tegevus, millele sel
aastal aluse panime, on avatud
raamatukogu, mis asub Karala
bussijaamas. Toimib ta nii, et
inimesed annetavad raamatuid ja
laenutada saab ise omale sobilikku võttes, kellelegi aru andmata
ja pärast raamatut tagasi tuues.
See tegevus põhineb aususel ja
usaldusel, et raamaturiiul tühjaks
ei „jookseks“.
Sügisene suurem üritus Karalas
on saama- ja saunapäev, mis sel

aastal toimus viiendat korda, 28.
septembril. Selle ürituse raames
jagub tegevusi kõikidele huvigruppidele – toimuvad laat, rohevahetus, hoidiste konkurss, tegevused
lastele, erinevad töötoad, loengud,
kultuuriprogramm.
Ükski külaselts ei saa oma tegevusi teha üksi, selleks on vaja
inimesi ja erinevaid osapooli. Meil
on olnud koostöö nii valla kui valla
allasutustega (Lümanda kool ja
lasteaed), teiste piirkonna seltside
ja küladega, kultuuritöötajatega,
huviringide juhtidega, ettevõtjatega jne.
14. detsembril toimub meil
kuuendat korda Karala ja Viidu
ühine jõulupidu, kus kultuurilise
poole sisustab Lümanda kooli
ansambel Talvike.
Tänan kõiki inimesi, kes on
panustanud ühel või teisel moel
Karala külaellu. Üheskoos suudame rohkem ja paremini. Tulemas
on jõulud ja meie külamaja ootab
teid oma üritusi läbi viima. Nii
toetate meie kogukonda.
Külaseltsi tegevusi saab jälgida
FBi lehel „Karala Külaelu Arendamise Selts“.

SAAME TUTTAVAKS
Kommunikatsiooninõunik
Valmar Kass
4. novembrist töötab Saaremaa
vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna kommunikatsiooninõunikuna Valmar Kass,
kes kirjutab enda kohta: „Sündisin
Tallinnas ja veetsin oma lapsepõlve
metsade ja põldude vahel Harjumaal Vasalemma alevikus. Kõik
eluks vajalik tehti oma majapidamises valmis. Ainult leiba ja saia käidi
poest toomas. Kui olin viiene, põles
meie majapidamine maani maha ja
nii saigi minust linnapoiss.

Haridust olen omandanud kahel mandril,
kolmes erinevas riigis,
kokku kolmes erinevas keeles. Keskhariduse sain emakeeles,
reklaamialase hariduse
Soome marketingiinstituudis soome keeles
ja teatrialase kõrghariduse Londoni ülikoolis inglise
keeles ning tagatipuks lõpetasin
2017. aastal USA õhujõudude
tuletõrjeakadeemia Goodfellow
õhuväebaasis.

Minu esimeseks ja kummalisel kombel ka viimaseks ametiks enne nõuniku kohale asumist oli tuletõrjeautojuht. Alustasin
Harjumaa päästeametis ja
lõpetasin EV kaitseväes.
Nende kahe punkti vahele
jääb terve pikk tee karjääriredelil, mis pole just alati
kõige sirgemalt kulgenud. Olen
töötanud reklaamiagentuuris, tegelenud ajakirjade kirjastamisega,
toimetanud veebilehti ja korraldanud erinevaid üritusi. Aastatel

2008–2015 õppisin ja töötasin
Londonis teatrivaldkonnas.
Saaremaal käisin esimest korda
kaheksa-aastaselt. See oli veel see
aeg, kui Saaremaad mandrirahva
eest kiivalt saladuses hoiti – eks
me kõik olime Saaremaad kaardilt
näinud, kuid päris oma silmaga
olid ainult vähesed seda saart näinud. Lõplikult jõudsin siia 2017.
aasta jaanuaris, kui endale Kandla
külla talumaja ostsin. Selle aasta
kevadel, pärast tütre sündi otsustasime kogu perega Saaremaale
endale kodu luua.“

Pärsama küla üldkoosolek 12. detsembril kell
19 Pärsama rahvamajas.
Päevakorras: Pärsama küla esindaja valimine
Leisi osavallakogusse, Pärsama külavanema valimine, muud küsimused. Võta kaasa head ideed
ühise tegutsemise suunamiseks ja küla esindaja
ning külavanema leidmiseks. Kui sina ei vali,
valitakse sinu eest!
Läätsa küla külavanema valimine toimub 15.
detsembril kell 12 Läätsa sadama peahoones.

Saaremaa vallavalitsus
soovib lammutada Vilsandi
vana bioloogiajaama
KredExi kohalikele omavalitsustele mõeldud
lammutustoetuse abil soovib vallavalitsus lammutada Saaremaa vallale kuuluvat Vilsandi külas
Pilli kinnistul asuvat vana bioloogiajaama, mis on
vallavalitsuse hinnangul renoveerimiseks liiga
halvas seisukorras.
Lammutuse eesmärgiks on tagada elukeskkonna funktsionaalsus ning ennekõike turvalisus.
Hoone asukoha tõttu – Vilsandi rahvuspargis
– on suureks kuluallikaks jäätmete transport
saarelt ning samuti on looduskaitseliste piirangute tõttu piiratud ka tööde teostamise aeg.
Tööd on planeeritud järgmisesse aastasse ning
selleks ettenähtud eelarve on ligikaudu 100 000
eurot, mis täpsustub riigihankega peale toetuse
eraldamist. Vallavalitsus esitab taotluse 70 000
euro suuruseks toetuseks. KredExi otsust ootame
järgmise aasta alguseks.
Samuti soovib vallavalitsus KredExi toel lammutada Orissaare alevikus Ranna pst 10 kinnistul
asuva vana surnukuuri. Vallavalitsus otsustas 12.
novembri istungil eraldada 2020. aasta eelarvest
bioloogiajaama lammutamise toetuse projekti
omaosaluse katmiseks 30 000 eurot ja surnukuuri
lammutamise projekti omaosaluse katmiseks
1800 eurot.
ST

Jõulupidu Torgu kogukonnamajas
toimub 14. detsembril algusega kl 14.
Kaetud jõululaud.
Meelelahutust pakub Ammuker.
Osalemistasu 5 eurot (65+ osalejad tasuta).
Eelregistreerimine ja transpordi soovist
teatamine tel 457 0474, 5910 8403.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
27. novembril kl 17 kohtumine Liis
Velskeriga „Teekond iseendani“.
29. novembril kl 18 karnevisioon.
Pilet 1 euro.
9. detsembril kl 9 Sass Henno
loeng „Asjad, millest täiskasvanud
rääkida ei julge“.
9. detsembril kl 14 MTÜ Õnneonn
klientide jõulupidu.
Nasva klubi
24. novembril kl 17 „Tule kadrit
jooksma!“ – tutvustame kadrikombeid, orienteerumine. Kui
tahad, siis tule sa koos meiega
jooksma, siis oleks lõbusam meil
ning komme ka teil. Pärast klubis
tantsu lööme, kõhud koogist täis
me sööme. Info tel 520 1797.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
22. novembril kl 20 kunstiline
film/eluloofilm „Mina, Leonardo“.
Pilet 4 ja 3 eurot.
29. novembril kl 12–14 eakate

pealelõuna kohvilauaga. Osalemisest palun teada anda 26.
novembriks tel 5550 5281.
Osalustasu 2 eurot.
6. detsembril Kihelkonna X talvelaulupidu: kl 18.45 rongkäik,
kl 19 laulupeo avamine lauluväljakul, kl 19.30 kontsert
kirikus, kl 20.30 kontsert rahvamajas. Osalevad koorid siitja sealtpoolt merd. Hilisõhtul
üllatusesineja. Tantsuks mängib
ansambel Kolm Soovi. Tasuta.
LEISI
Karja mõisa saal
21. novembril kell 19 Taritu
tubateatri etendused: V. Uibo
„Pihtimus“, näitleja Tiia Marist ja
P. Karvaš; V. Uibo „Mis juhtus Õllepruuli tänaval?“, näitlejad Harald
Tõru, Toivo Prostang, Kaidi Ottis,
Katrin Paju, Kai Prostang, Terje
Tarkin, Aili Salong. Lavastaja Väino
Uibo. Pilet 5 eurot.
Leisi
1. detsembril advendiaja tä-

histamine Leisis. Kl 15 kontsert kohvikus Willa Inga. Kairit ja
Toomas Duo esitavad armsaks
saanud talve- ja jõululaule. Pärast
kontserti süütame jõulukuusel
advendituled.
LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
22. novembril kell 20 Lümanda rahvamaja sünnipäevapidu
„33+0 (uues kuues)“. Sissejuhatus peomeeleolu loomiseks Taritu
meesansamblilt. Üles astuvad
rahvamaja kollektiivid omanäoliste esinemisnumbritega. Tantsumuusikat teeb Hands Three ( H3)
Hiiumaalt. Töötab Marta Lovise
kohvik-baar. Kohtade broneerimine ja pääsmete (10 eurot) eelmüük tel 529 2166 või ulvi.pold@
gmail.com. Eelmüügist ostetud
pääsmed osalevad loosimisel.
7. detsembril kell 11–15 JÕULULAAT. Aeg varuda toredad jõulukingid oma lähedastele ja sõpradele.
Hea ettevõtja, käsitöömeister jne,
olete oodatud Lümanda uues kuues

rahvamajja jõululaadale müüma.
Tee müügikoha broneering juba
varakult. Info tel 529 2166 või ulvi.
pold@gmail.com.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
19. novembril kl 19 kinoõhtu
„Kiirtee põrgusse“.
22. novembril kl 19 VAT teater ja
Lauri Saatpalu etendusega „Südame sosin“.
25. novembril kl 18 elanikkonna
kriisiks valmisoleku ja esmaabi
koolitus. Viib läbi maakonna kriisikomisjon koos Naiskodukaitsega.
26. novembril kl 16.30 helkurkõnd
„Helkuriga sõbraks Orissaares“.
27. novembril kl 14 koolinoorte
mälumäng.
30. novembril kl 20 Europeade
Klaipedas – ülevaatus soovijatele.
1. detsembril kl 17 tulede süütamine kuusepuul.
1. detsembril kl 17.15 koguperefilm „Pettson ja Findus. Maailma
parimad jõulud“.
3. detsembril kl 18 koguperefilm

„Perekonnata“.
Kavandi seltsimaja
1. detsembril kell 14 Salme seeniortrupp „Teatriõhtu“, pääse 5
eurot.
Valjala rahvamaja
27. novembril kl 18 elanikkonna
kriisiks valmisoleku ja esmaabi
koolitus. Viib läbi maakonna
kriisikomisjon koos Naiskodukaitsega.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
26. novembril kl 19 kontsert –
Trio Dhoore (Flanders).
Kolm fotonäitust: RaTe Stuudio,
Teet Raik „Kuuba värvid“; Ants
ja Raigo Tõnisalu „Elujõud kaduvihus“; Jaan Pääsuke „Seinast
seina“. Korraldaja Fotostuudio
Akriiba. Avatud 30. novembrini.
Kuressaare Raegalerii
Tiia Külvi maalinäitus „Siseaegade
pildid“. Avatud 23. novembrini.

Ajamaja galerii
Vilja Prometi maalinäitus „Minu
meri. Minu maa“. Avatud 2. jaanuarini 2020.
Kuressaare Teater
30. novembril kl 19 Joe Orton
„Röövsaak“.
4. detsembril kell 11 ja kl 13 Eno
Raud „Naksitrallid“, esietendus.
4. detsembril kl 19 „Kuressaare
Teater 20“.
5. detsembril kl 13 Eno Raud
„Naksitrallid“.
6. detsembril kl 13 ja kl 19 Eno
Raud „Naksitrallid“.
7. detsembril kl 12 Eno Raud
„Naksitrallid“.
Saare maakonna keskraamatukogu lugemissaal
6. detsembril kl 17 Peeter Võsa
esitleb oma raamatut „Eesti rahva
appikarje. „Võsareporteri“ lugu“.
Ootame infot piirkondades toimuvate ürituste ja sündmuste kohta
järgmisesse vallalehte 2. detsembriks. Leht ilmub 5. detsembril!

OÜ Kuressaare Bussijaam kuulutab välja
liha- ja toidupoe üürile andmise konkursi

OÜ Kuressaare Bussijaam kuulutab
välja kalapoe üürile andmise

Saaremaa Haldus võtab tööle
kalmistute haldusspetsialisti

Kuressaare Bussijaam OÜ korraldab kirjaliku enampakkumise Kuressaare turul Tallinna tn 5 asuva liha- ja toidupoe üürile andmiseks
tähtajaga 3 aastat alates 01.01.2020.
Rendile antavad ruumid, mille pindala koos abiruumidega on
51,3 m², on varustatud vee ja elektriarvestitega, kasutamise
otstarve on lihasaaduste, pakendatud lihatoodete ja nendega
seostuvate toiduainete müük. Rentniku käsutusse antakse ka
väliterrass pindalaga 27,5 m².
Üürnikul on kohustus viia renditavad pinnad vastavusse kauplemis- ja töötervishoiunõuetega, varustada need vajalike seadmetega ning hoida avatuna aastaringselt, samuti tagada lihapoe
siseruumide ja väliterrassi korrashoid.
Üüri tasutakse aastaringselt. Lisaks üürile tasub üürnik üürileandjale tarbitud kommunaalteenuste eest (vesi, elekter, küte).
Valve- ja prügiveoteenuse tellimiseks sõlmib üürnik eraldi lepingud
teenuse pakkujaga.
Üüri algsuurus enampakkumisel on 385 eurot kuus nii siseruumidele kui ka väliterrassile. Üüri enampakkumise hinnale lisandub
kehtiv käibemaksu määr. Enampakkumise osavõtutasu 30 eurot,
mis on tagastamatu, ja tagatisraha 100 eurot, mis võitjale arvestatakse tasutud üüriks ja teistele isikutele tagastatakse 5 tööpäeva
jooksul, tuleb tasuda eelnevalt Kuressaare Bussijaam OÜ-le (a/a
EE49220001120269092). Enampakkumisest ei või osa võtta
riiklike maksude võlglased.
Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Lihapood“
Kuressaare Bussijaam OÜ, Pihtla tee 3 juhataja kabinetti hiljemalt
28.11.2019 kell 11.00. Pakkumine peab sisaldama järgmisi
dokumente: 1) dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise
kohta, 2) pakkuja avaldus enampakkumisest osavõtuks, milles
on välja toodud pakkuja nimi, asu- või elukoht, kontaktandmed
(telefon ja e-posti aadress), pakkuja soov enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel, tegevuse üldine kirjeldus, pakutav
üürihind ja pakkuja allkiri.
Täiendav info: Aare Lehtsi, tel 453 1663, 521 1017, e-post
aare@saarebussijaam.ee.

Kuressaare Bussijaam OÜ korraldab kirjaliku enampakkumise
Kuressaare turul Tallinna tn 5 asuva kalapoe üürile andmiseks
tähtajaga 3 aastat alates 01.01.2020. Rendile antavad ruumid
koos abiruumidega (ruum A on 34 m² (Kiriku tänava poolne)
ja ruum B on 34 m²) on varustatud vee- ja elektriarvestitega,
kasutamise otstarve on kalasaaduste, pakendatud kalatoodete
ja nendega seostuvate toiduainete müük.
Üürnikul on kohustus viia renditavad pinnad vastavusse kauplemis- ja töötervishoiunõuetega, varustada vajalike seadmetega
ning hoida avatuna aastaringselt, samuti tagada kalapoe siseruumide ja hoonet ümbritseva väliterritooriumi korrashoid 2 m
ulatuses.
Üüri tasutakse aastaringselt. Lisaks üürile tasub üürnik üürileandjale tasu tarbitud kommunaalteenuste eest (vesi, elekter,
küte). Valve- ja prügiveoteenuse tellimiseks sõlmib üürnik eraldi
lepingud teenuse pakkujaga.
Üüri algsuurus enampakkumisel on 10,0 eurot/m² kuus nii
ruumile A kui ka B. Üüri enampakkumise hinnale lisandub kehtiv
käibemaksu määr. Enampakkumise osavõtutasu 30 eurot, mis
on tagastamatu, ja tagatisraha 100 eurot, mis võitjale arvestatakse tasutud üüriks ja teistele isikutele tagastatakse 5 tööpäeva
jooksul, tuleb tasuda eelnevalt Kuressaare Bussijaam OÜ-le (a/a
EE49220001120269092). Enampakkumisest ei või osa võtta
riiklike maksude võlglased.
Pakkumised esitada kinnises ümbrikus mõlema ruumi kohta
eraldi märgusõnaga „Kalapood ruum …“ Kuressaare Bussijaam OÜ,
Pihtla tee 3 juhataja kabinetti hiljemalt 28.11.2019 kell 11.00.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi dokumente: 1) dokument
osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta, 2) pakkuja avaldus
enampakkumisest osavõtuks, milles on välja toodud pakkuja nimi,
asu- või elukoht, kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress),
pakkuja soov enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel,
tegevuse üldine kirjeldus, pakutav üürihind ja pakkuja allkiri.
Täiendav info: Aare Lehtsi, tel 453 1663, 521 1017, e-post
aare@saarebussijaam.ee.

Töökoha eesmärk on tagada puhtus ja heakord Saaremaa valla
Leisi piirkonna kalmistutel (Metsküla, Leisi, Pärsama) ja korraldada
hauaplatside väljaandmine ning kalmisturaamatu täitmine. Samuti
on töökoha eesmärgiks heakorratööd Leisi osavalla piirides.
Nõudmised kandidaadile: töökus ja kohusetundlikkus, valmisolek
iseseisvaks tööks.
Kasuks tuleb varasem meeskonnatöö kogemus ning erinevate
töövahendite (trimmer, muruniiduk, murutraktor, metsasaag jne)
käsitsemise oskus. Töö nõuab korrektsust, kohusetunnet ja füüsilist
jõudu. Vajalik autojuhi B-kategooria luba.
Ettevõte pakub stabiilset töökohta, tööd töölepingu alusel, kaasaegseid töövahendeid, ametiautot, konkurentsivõimelist palka.

Tule helkurkõnnile!

Dementsusega inimeste
lähedaste tugigrupi kohtumine

Saaremaa Spordiliit, politsei- ja
piirivalveamet ning Saaremaa
vallavalitsus kutsuvad teid 26.
novembril algusega kell 18
Saare maakonnas toimuvale
üle-eestilisele helkurkõnnile „Helkuriga sõbraks“. Üritus on lisatud
ka „Liikudes tervemaks“ sarjale.
Helkurkõnd stardib Eesti eri paigus ühel ja samal kuupäeval ning
kellaajal. Esmalt kõneldakse kogunemiskohas põgusalt helkuri
vajalikkusest ja korrektsest kandmisest. Seejärel järgneb valitud
teelõikudel helkurkõnd, -jooks või -rattasõit, esitlemaks teistelegi
liiklejatele valgusallika töövõimet.
Kõnni vältel antakse helkur vastutulevatele liiklejatele, kellel
seda veel ei ole. Ühtlasi ehime helkurkõnni raames piirkondades
helkuripuid, pakkumaks võimalust ka edaspidi elanikel helkur endale puu küljest võtta ja end nähtavaks teha. Ürituse kestvuseks
on kavandatud ligikaudu 1 tund.
TULE JA VALI OMALE SOBIV PIIRKOND NING MEIE POOLT ON
HELKURID!
Helkurkõnd toimub Muhus, Ruhnus, Orissaares, Kahtla-Laimjalas, Valjalas, Kuressaares, Kudjapel, Nasval, Salmel, Kihelkonnal,
Mustjalas ja Leisis.
Täpsem info ja marsruudid Saaremaa Spordiliidu kodulehel
www.saaresport.ee.

Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine Kuressaares toimub 27. novembril kell 17.30–19.30 Pikk tn 39 puuetega
inimeste kojas (töötoas).
Palume eelnevalt registreeruda e-maili aadressil kai.albert@saaremaavald.ee või tel 5332 7274. Kui registreeruda ei saanud või
ei jõudnud, olete ikkagi tugigruppi oodatud.

Saaremaa Haldus võtab tööle haldusjuhi
Töö kirjeldus: heakorratöötajate meeskonna juhtimine ja
heakorratööde (muru niitmine ja trimmerdamine, võsalõikus, sügisel lehtede koristus, talvel lume lükkamine jms)
planeerimine ning tööde korraldamine Leisi, Orissaare, Pöide, Laimjala ning Valjala piirkonnas, vastutamine piirkonna
kalmistute hooldamise korraldamise eest.
Nõuded kandidaadile: töökus ja kohusetundlikkus, varasem
meeskonna juhtimise kogemus ja erinevate haldustööde
planeerimise oskus. Vajalik autojuhi B-kategooria luba.
CV ja palgasoov saata hiljemalt 26.11.2019 ainer.tiitson@
saare.ee. Lisainfo: Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson,
tel 5918 5799.

Palun saada oma CV ja palgasoov hiljemalt 25. novembril 2019
aadressile ainer.tiitson@saare.ee. Lisainfo ja küsimused: juhataja
Ainer Tiitson, tel 5918 5799.

SYG pakub tööd
Saaremaa ühisgümnaasium
võtab 20. jaanuarist tööle

KLASSIÕPETAJA
aeglasematele õpilastele 1.–4. kl emakeeles ja/või matemaatikas
(korraga kuni 12 õpilast).
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
6. detsembriks viljar.aro@syg.edu.ee.

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas avaliku konkursi

SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI
ametikohale ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks
lapsehoolduspuhkuse ajal.
Teenistuskoha eesmärk on sotsiaal- ja võlanõustamine Saaremaa vallas. Loe nõuetest kandidaadile ja kandideerimiseks
vajalikest dokumentidest www.saaremaavald.ee/tookohad.
Dokumendid esitada digiallkirjastatult hiljemalt 13.12.2019
kell 12 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare, märgusõna „Sotsiaaltöö peaspetsialist“.
Lisainfo: Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee, tel
452 5056.

Saaremaa Reumaühingu konverents
Saaremaa Reumaühingu 10. aastapäeva konverents teemal „Täiskasvanud liigesehaigete ja laste ravivõimalused Saaremaal“ toimub
23. novembril algusega kl 10 Kuressaares spaahotell Meri Abruka
saalis (Pargi tn 16).
Ettekanded: dr Helvi Koppel „Saaremaa Reumaühing läbi aastate“;
Georg Jurkanov „Toimetulek psoriaasi ja psoriaatilise artriidiga“;
Mikk Saarela „Minu lugu“; Katrin Kallasmaa „Perearsti roll liigesehaige diagnoosimisel ja ravis“; dr Tiina Veldi „Autoimmuunsed
põletikulised liigesehaigused ja kaasaegsed ravivõimalused“;
Raili Sepp „Põletikulise liigesehaige taastumine“; Ingrid Põldemaa
„Time2Work“.
Müügil tervise- ja nahatooted, raviteed, käsitöö. Jagame infot.
Registreerimine kuni 22. novembrini saarereuma@gmail.com, tel
5802 6894, facebook.com/saarereuma.
Saaremaa Reumaühing, Eesti Reumaliit
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Saaremaa Teataja

21. november 2019

Kuressaare päevakeskuses
Reedel, 22. novembril kell 13
laulame Mariniga tuntud laule.
Esmaspäeval, 25. novembril
kell 15 mälumäng.
Kolmapäeval, 27. novembril
kell 13 „Kuidas kaitsta ennast
petturite eest“. Kõneleb MTÜ
Saarte Tarbijakaitsekeskuse juhataja Ene Kolk.
Neljapäeval, 28. novembril kell
13 luulepärastlõuna. Külaliseks
on Merike Merilo.

Enampakkumine riigimaa müügiks

Reedel, 29. novembril filmi
pärastlõuna.
Teisipäeval, 3. detsembril kell
13 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Kolmapäeval, 4. detsembril kell
13 Leili Poopuu õlimaalide näituse
„Sügise värvid“ avamine.
Neljapäeval, 5. detsembril kell
11–15 jõululaat.
Reedel, 6. detsembril kell 13
laulame Mariniga tuntud laule.

Esmaspäeval, 9. detsembril
kell 15 mälumäng.
Kolmapäeval, 11. detsembril
kell 13 laulame talve- ja jõululaule Elja Parbuse juhtimisel.
Reedel, 13. detsembril kell 13
advendi- ja jõuluajast kõneleb
Saarte praost Anti Toplaan.
Esmaspäeval, 16. detsembril
kell 13 päevakeskuse jõulupidu.
Kolmapäeval, 18. detsembril kell
13 selle aasta viimane lõõtsalõuna.

Näitused:
Elja Parbuse kunstiringi näitus
„15 aastat päevakeskuse kunstiringi“ (kuni 2. detsembrini).
Fotoringi näitus „Killukesi suveüritustelt“ (kuni 2. detsembrini).
Käsitööringi tööde näitus (kuni
18. detsembrini kell 10.30–
16).
Leili Poopuu õlimaalide näitus
„Sügise värvid“ (alates 4. detsembrist).

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
järgmiste kinnisasjade müümiseks Saaremaa vallas:
Kaavi küla Lagendiku katastriüksus 71401:001:0916, suurus
2,1071 ha;
Koki küla Sääre katastriüksus 44001:004:0771, suurus 9,8346 ha;
Murika küla Kati katastriüksus 71401:001:0833, suurus 5,02 ha;
Orissaare alevik, Pargi tn 5a katastriüksus 71401:001:0876, suurus
1,7534 ha;
Võhma küla Keskpõllu katastriüksus 48301:001:0632, suurus
0,8062 ha.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.12.2019 kell 10.30. Täpsem
info www.maaamet.ee.
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Täpsed

Instru Kuressaare, Kohtu 1a, tel 339 8584

TRÜKIARV:
15 500

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

instru.ee

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

