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Saaremaa Teataja

Kihelkonna alevikus Pargi põik
liikluspinna moodustamine
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Kihelkonna alevikus Pargi
tn 2 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr
638934, katastritunnus 30101:003:0331)
jagamisel moodustatava transpordimaa katastriüksusele liikluspinna moodustamiseks
kohanimega Pargi põik ning selle ruumikuju
kinnitamiseks.
Võttes aluseks Pargi tn 2 maaüksuse jagamise skeemi ja riigihalduse ministri 15.01.2016
määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja
kasutamise kord“ § 4, tuleb kohalikul omavalitsusel määrata liikluspindadele kohanimi
ja ruumikuju.
Eelnõuga saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuses (Kuressaare, Tallinna tn 10, tuba 309,
tel 452 5085).
ST

Tunnustagem
noortevaldkonna tegijaid
Saare maakonna noortevaldkonna tegijate
tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud, valdkonda edendanud
inimesi, organisatsioone, noori ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel
on oluline mõju kohalikule ja maakondlikule
tasandile.
Noorte valdkonna tunnustamise konkursi
kandidaate oodatakse neljas kategoorias:
Aasta Noortevaldkonna Tegija, Aasta Noortevaldkonna Tegu, Aasta Noor Tegija ja
Aasta Noortevaldkonna Toetaja. Kategoorias
Aasta Noor Tegija antakse välja kuni kolm
tunnustust ning ülejäänud kategooriates üks
tunnustus.
Tunnustatavad kuulutatakse välja 8. jaanuaril 2020 Thule Kojas noortevaldkonna
tunnustamisüritusel.
Kandidaate on võimalik esitada kuni 22.
detsembrini 2019 ning seda nii Saaremaa vallavalitsuse kodulehel, e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee märgusõnaga „noortevaldkonna tunnustus“ kui ka saata postiga sama
märgusõnaga aadressil Saaremaa vallavalitsus,
Tallinna tn 10, Kuressaare.
Info ja küsimused: Saaremaa valla noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo
lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 452 5069.

VALLAVOLIKOGU
ISTUNGILT
Vallavolikogu 28. novembri istungil
Istungi alguses vastas vallavanem Madis Kallas
volikogu liikme Vello Runthali küsimustele, mis
puudutasid kommipakkide kinkimist lasteaia- ja
koolilastele ning volikogu liikme Andres Tinno küsimustele, mis puudutasid jõulupreemiate maksmist.
Volikogu kuulas ära vallavanem Madis Kallase
ja abivallavanem Jaan Leivategija vastused fraktsiooni Valimisliit Saarlane arupärimistele.
Toimus Saaremaa valla 2019. aasta III lisaeelarve, kogumahuga 163 337 eurot, I lugemine,
eelnõu suunati II lugemisele.
Kehtestati Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44
detailplaneering, mille eesmärk on elamute ning
kontori/laohoone planeerimine, ehitusõiguse
määramine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja
-rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste
vajaduse määramine.
Volikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Harjaka
maaüksuse detailplaneeringu Pätsu katastriüksuse osas omaniku avalduse alusel Leisi piirkonna
Laugu külas.
Anti luba BAUMASTER Osaühingule kinnisasjade
omandamiseks vastavalt kinnisasja omandamise
kitsendamise seadusele Kihelkonna piirkonna
Kõruse külas.
Anti luba OÜ-le VTR Transport kinnisasja
omandamiseks vastavalt kinnisasja omandamise
kitsendamise seadusele Lääne-Saare piirkonna
Muratsi külas.
Anti nõusolek Kitsas 16 Kodu OÜ (registrikood
14514286) osanikule võõrandada talle kuuluv
osa nimetatud osaühingus kolmandatele isikutele
volikogu poolt sätestatud tingimustel.
Jäeti rahuldamata Saaremaa Vallavolikogu
29.08.2019. a otsusele nr 1-3/99, millega
kehtestati Nasva alevikus Luha detailplaneering,
esitatud vaie.
Andrus Lulla, volikogu nõunik
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Maamaksu suurus sõltub maa andmetest
Tänavused maamaksuteated tekitasid paljudele teate saajatele üllatusi, sest summad olid
mullusest erinevad.
Kogu 2019. aasta vältel on maa-amet korrastanud ja üle vaadanud katastriüksuste
alusandmeid, seda maaomanike ettepanekute
alusel, kes ei ole olnud nõus katastriüksuste
muudetud andmetega.
Kes ei ole veel jõudnud tutvuda oma maa
uuenenud andmetega, soovitab maa-amet
seda teha portaalis www.maaamet.ee/et/uudised/hea-maaomanik-tutvu-oma-maa-andmetega.
Kui maa-ameti geoportaalis nähtavad andmed erinevad omaniku hinnangul olukorrast
looduses, siis palub maa-amet maaomanikel
sellest teatada aadressil kataster@maaamet.
ee või helistada infotelefonil 675 0810. Maa-

amet kontrollib andmed üle ning vajadusel
parandab need.
Maamaks on maa maksustamise hinnast
lähtuv maks, mille arvutab maksu- ja tolliamet
kohalikust omavalitsusest saadud andmete
põhjal, mis on võetud erinevatest riiklikest
registritest.
Maa maksustamishind leitakse maa korralisel hindamisel, praegu kehtivad 2001. a maa
korralise hindamise tulemused.
Maa maksustamishind sõltub maa suurusest,
asukohast ja sihtotstarbest. Maatüki maksustamishinna arvutamiseks leitakse hinnatsoonide
kaardilt hinnatsoon, kuhu maatükk kuulub.
Andmeid saab vaadata maa-ameti maainfo
kaardirakendusest.
Kui maa-ameti andmed on korrastatud
ning maksumäära ei ole muudetud, ei tohiks

maamaks maaomanikel 2020. aastal muutuda.
Vabariigi valitsus plaanib lähiajal läbi viia
uue maa korralise hindamise, viimati toimus
see 18 aastat tagasi. Uue korralise hindamise
metoodikasse on sisse kirjutatud, et maatükkidele määratavad väärtused peavad olema omavahel loogiliselt võrreldavad ja peegeldama
tegelikku turusituatsiooni. Kuna aastatega on
inimeste paiknemine ja elukorraldus muutunud ning maa väärtus tervikuna kasvanud, on
hindamise tulemus ennustatav – maksustamishind tõuseb ning mõnes piirkonnas rohkem
kui teises.
Saaremaa vald ei ole ka sel aastal maamaksu
määrasid muutnud, kehtivad enne ühinemist
endiste valdade poolt kehtestatud maksumäärad.
Pille Pukk, maakorraldusspetsialist

VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Raha eraldamine
Saaremaa vallavalitsus otsustas 26. novembri
istungil eraldada valla 2019. aasta eelarvest 1000
eurot TalTech Eesti Mereakadeemiale ajakirja Meremees väljaandmiseks.
Samal istungil eraldas vallavalitsus MTÜ-le Leisi
Spordiselts Saaremaa valla 2019. aasta sporditegevuse eelarvest 6000 eurot. Vastavalt Leisi valla
31. mail 2017 sõlmitud halduslepingule hooldab,
koristab ja arendab MTÜ Leisi Spordiselts Leisi
staadioni kinnistut ning sellega piirnevat terviserada
ja seiklusparki, samuti kasutab ja parendab Pärsama
multifunktsionaalset mänguväljakut ning korraldab
lastele ja noortele jalgpalli- ja kergejõustikutreeninguid ja erinevaid võistlusi. Lepingu maksumus on
12 000 eurot aastas ja vastavalt lepingule kohustub
Saaremaa vald kaks korda aastas aruannete alusel
toetuse välja maksma.
Vallavalitsus eraldas MTÜ-le Saaremaa Merekultuuri Selts juhtumipõhiselt valla projektitoetuste
reservist 250 eurot üüri tasumiseks Thule Kojale,
valla eelarve reservfondist Classic Kohvik OÜ-le
1670 eurot Kuressaare Tänavapiknik 2019 kulude katteks ning sihtasutusele Kuressaare Teater
16 677 eurot teatri tegevuse korraldamiseks 2019.
aasta teisel poolaastal.
Valitsus eraldas valla 2019. aasta eelarvest
erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks perioodil
september – detsember 2019 21 333 eurot ning
3000 eurot andekate laste ja noorte toetuseks,

kokku 24 333 eurot.
Vallavalitsus eraldas 3. detsembri istungil MTÜ-le
Võimlemisklubi Flex valla spordiosakonna eelarvest
1000 eurot ürituse „Suur Saaremaa võimlemis- ja
liikumisfestival“ korraldamise kulude katmiseks.
Tegemist on suurima omanäolise võimlemisfestivaliga, millest võtab osa ligi 700 võimlejat üle kogu
Saaremaa.
Ida-Niidu lasteaias avatakse täiendav rühm
Võttes aluseks Saaremaa valla hariduse registris esitatud lasteaiakoha taotlusi, milles
soovitakse lasteaiakoha kasutust alates 2. jaanuarist 2020. aastal, andis vallavalitsus oma 3.
detsembri istungil korralduse avada Kuressaare
Ida-Niidu lasteaias alates 2. jaanuarist 2020. a
üks täiendav rühm.
Avalike ürituste load
Vallavalitsus andis 26. novembri istungil Kuressaare Kultuurivarale loa korraldada Kuressaare
keskväljakul üritus „Aastavahetus Kuressaares“ 31.
detsembril kella 15-st kuni 1. jaanuaril kella 2-ni.
Samal istungil andis vallavalitsus MTÜ-le Saaremaa Kolme Päeva Jooks loa 152. pööripäevajooksu
„Jooks talve“ korraldamiseks 24. detsembril kell
10.45–14.
Jooks toimub Loode tammiku jooksu- ja metsarajal.

Lumetõrje riigihanked
Vallavalitsus tunnistas 26. novembri istungil
kehtetuks ja lõpetas lumetõrje riigihanke Lümanda
piirkonnas, kuna tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumust.
Samal istungil tunnistas vallavalitsus Pöide I
piirkonnas (Unguma, Nenu, Ardla ja Välta küla) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses
tingimustele vastavaks FIE Tika Talu esitatud pakkumuse ja otsustas FIE Tika Taluga lepingu sõlmida.
Vallavalitsus kinnitas 3. detsembri istungil lumetõrje riigihanke tulemused Valjala III piirkonnas
ja sõlmis hankelepingu FIE Kalle Kirst Jaani Taluga.
Korraldatakse uus sotsiaaltranspordi hange
Vallavalitsus otsustas 26. novembri istungil tunnistada kehtetuks ja lõpetada valla sotsiaaltransporditeenuse raamhanke, sest kuigi tähtajaks laekus
kolm pakkumust (MTÜ Saare Taksotellimiskeskus,
Siinorite Transporditeenus OÜ ja MTÜ Saaremaa
Puuetega Inimeste Koda), ületasid need riigihanke
eeldatava maksumuse. Samas otsustas vallavalitsus
korraldada avatud hankemenetluses uue hanke,
mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on
320 000 eurot.
Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja
korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald

Saaremaa valla detailplaneeringud
Kuressaare linnas Komandandi tn 10b detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsuse 19.11.2019 korraldusega nr 2-3/2095 lõpetati Kuressaare linnas
Komandandi tn 10b detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneering algatati Kuressaare Linnavalitsuse
13. augusti 2013. a korraldusega nr 500 ja selle
eesmärk oli ehitusõiguse määramine Tallinna tn
15 kinnistul asuva Grand Rose spaahotelli laiendamiseks Komandandi 10b kinnistule, juurdepääsuteede, avaliku ruumi ja maastiku planeerimine.
Käesolevaks hetkeks puudub huvitatud isikul
planeeringu elluviimise soov. Tulenevalt eelnevast
nõustus huvitatud isik vallavalitsuse ettepanekul
detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.
Lindmetsa külas Männimetsa detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsuse 19.11.2019 korraldusega nr 2-3/2097 lõpetati Lindmetsa külas
Männimetsa detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati Torgu Vallavalitsuse 10. märtsi
2003 korraldusega nr 2-1/52 eesmärgiga muuta
katastriüksuse sihtotstarve ja määrata ehitusõigus.
Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. Tulenevalt
eelnevast tegi vallavalitsus ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks ning huvitatud
isikul puudusid vastuväited.
Karuste külas Laine detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsuse 19.11.2019 korraldusega nr 2-3/2096 lõpetati Karuste külas Laine
detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering
algatati Torgu Vallavalitsuse 20. veebruari 2007
korraldusega nr 2-1/47 ja selle eesmärk oli
olemasoleva katastriüksuse jagamine kaheks
elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine
elamute ja abihoonete püstitamiseks. Käesoleva
hetkeni ei ole detailplaneeringut Torgu ega Saa-

remaa Vallavalitsusele menetlemiseks esitatud ja
huvitatud isik on äriregistrist kustutatud. Kinnistu
omanikel puudusid vastuväited detailplaneeringu
koostamise lõpetamiseks.
Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneeringu
kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 26.11.2019 korraldusega nr 2-3/2174 kehtestati Kuressaare linnas
Kalevi tn 34 detailplaneering. Detailplaneeringuga
planeeritakse olemasoleva katastriüksuse jagamist
kaheks, millest ühele (edaspidi Tehnika tn 20) on
kavandatud kaks hoonet, maksimaalse ehitisealuse
pinnaga 1650 m², ja teisele (edaspidi Kalevi tn
34) 1 hoone maksimaalse ehitisealuse pinnaga
1300 m². Lisaks on lubatud mõlemale krundile
rajada 1 kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga abihoone
(nt prügimaja). Hoonete kasutusotstarveteks on
kavandatud büroohoone maa, teenindushoone
maa, laohoone maa ja logistikakeskuse maa. Katastriüksuste sihtotstarbeks on planeeritud äri- ja
tootmismaa.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, mille kohaselt on Kalevi tn 34 kinnistul
kasutusotstarve ettevõtlusala, kus on lubatud
katastriüksuse sihtotstarve ärimaa ja tootmismaa.
Ettevõtlusala all mõistetakse ühisplaneeringus
keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete ja
ladude, kuid ka äri- ja teenindusettevõtete maad.
Tulenevalt eelnevast on Kalevi tn 34 detailplaneering kooskõlas kehtiva ühisplaneeringuga.
Kehtestamise otsuse ja detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/en/detailplaneeringute-kehtestamine ning paberkandjal Saaremaa
vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare, kabinet nr
308).
Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimissea-

duse § 139 lg 3 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu
kehtestas 28.11.2019 otsusega nr 1-3/110
Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Orissaare alevikus ja hõlmab Kuivastu mnt 44
(55001:008:0346) katastriüksust.
Detailplaneeringu eesmärk on elamute ning
äri- ja tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi
ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine,
servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1,1
ha.
Planeeritavatele elamumaa kruntidele (krundid
positsioonidega 1–4) on lubatud ehitada üks
elamu ja kuni kolm abihoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 250 m². Elamud rajatakse kuni
2-korruselisena, katuseharja kõrgus maapinnast
8 m. Abihooned rajatakse ühekordsetena, katuseharja suurim lubatud kõrgus maapinnast võib
olla kuni 6 m.
Planeeritavale ärimaa krundile (krunt positsiooniga 5) on lubatud ehitada 1 kontori/laohoone
maksimaalse ehitisaluse pinnaga kuni 360 m² ja
maksimaalse kõrgusega 8 m.
Juurdepääs planeeritavale alale tagatakse Tumala-Orissaare-Väikese väina teelt
(55001:006:0462) ühise mahasõiduna. Parkimine
on lahendatud krundisiseselt.
Planeeritud on liitumine kanalisatsiooni- ja
veetrassiga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek planeeringualal Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringuga määratud ärimaa maakasutuse juhtotstarbe
muutmiseks elamumaa kruntide osas (krundid
positsiooniga 1–4) väikeelamute alaks.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise
otsusega saab tutvuda Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine
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Gordoni perekool harib vanemaid
Oktoobri keskpaigast kuni
detsembri alguseni kogunes Lümanda Karu-Kati
lasteaia saali grupp lapsevanemaid, et üheskoos
püüda saada teadlikumaks
lapsevanemaks.

korda ja lõpetasime just enne kiiret
jõuluaega eile.
Oluline osa koolitusest toimus rollimängudena, et läbi mängida reaalseid
olukordi ja püüda neid üheskoos
analüüsida. Sarnaselt päris kooliga
olid meil oma töövihikud ja tublisid
kohalkäijaid ootas viimasel korral
tunnistus. Kõige parem tunnismärk
koolituse läbimise kohta on muidugi
paremad suhted perekonnas.

Oskus vigu tähele panna

Kätlin Kallas
MTÜ Karu-Kati Õpituba juhatuse liige

Selles aitas meid perekeskuse Sina ja
Mina poolt maale toodud Gordoni
perekooli metoodika, mida õpetas
meile lastepsühholoog Merle Vetesina-Unn.
Mis on Gordoni perekool? Gordoni perekool on suhtlemistreening
lapsevanemale, kes väärtustab häid
peresuhteid ja soovib olla teadlik,
kuidas lapse arengut toetada, et temast kasvaks rõõmus, enesekindel
ja endaga toimetulev täiskasvanu.
Gordoni perekoolis õpitud teadmisi
saab tegelikult rakendada edukalt
mitte ainult lastega suhtlemisel, vaid
ka teistes meid igapäevaselt mõjutavates suhetes – elukaaslase, vanemate,
töökaaslaste, ülemusega.
Miks peaks lapsevanem üldse õppima lapsevanemaks olemist? Aga
sellepärast, et kui sünnitusmajas
antakse värskeile vanemaile kaasa
esmateadmised, kuidas vastsündinut
hoida, toita ja mähkida, siis selle
kohta, kuidas sellest väikesest teki
sisse mähitud pambust kasvatada läbi
„kohutava kahese“, „võimatu viiese“
ja „pulbitseva puberteediea“ empaa-

Lastepsühholoog Merle Vetesina-Unn õpetas Lümanda kandi lapsevanematele Gordoni perekooli metoodika järgi, kuidas vältida vigu laste kasvatamisel.
FOTO: Kätlin Kallas

tiline, usaldusväärne ja positiivne
täiskasvanu, kasutusjuhendit kaasa
ei anta. Lapsevanem peaks nagu ise
kohe koos oma lapse sünniga heaks
lapsevanemaks sündima.

Kasulik igale vanemale
Kellele on Gordoni perekool mõeldud? See on soovitatav igale lapsevanemale, kes tahab olla teadlikum oma
laste kasvatamisel.

Meie grupis alustas 16 inimest, kes
elavad peamiselt Lümanda kandis, aga
mitu osalejat tuli kohale ka kaugemalt.
On väga mugav, et koolitus toimus
kodu lähedal. Kuna grupp koosnes
erinevas vanuses laste vanematest ja
grupis oli ka üks vapper vanaema,
siis erinevate kogemuste jagamine oli
väga rikastav.
Ka oli erinev grupi liikmete laste
arv peres, millest olenevalt on mitme

lapsega peres hoopis teised mured kui
ühe lapse puhul. Esimeses loengus
lugesime kamba peale kokku pea 50
last vanuses paarist aastast kuni neljakümnendate eluaastateni ja perekoolis
käib ka mitu kõhubeebit.
Kuidas Gordoni perekool välja
näeb? Koolitused toimusid kord
nädalas ja korraga kolm tundi, mille
sees oli ka väike sirutuspaus tee ja
snäkiga. Kokku käisime koos kaheksa

Kui koolitussarja alguses tabas paljusid valus äratundmine, et ma teen
lastega suheldes täpselt kõiki neid
asju, mida koolitaja ütles, et ei tohi
teha, siis aegamööda õppisime kõigepealt vigu tähele panema ja järgmisena juba vältima. Gordoni perekooli
märksõnad on tunnete peegeldamine
ja hinnanguvaba käitumine. Üsna palju tegelesime määratlemisega, kellel
õieti on probleem: kas lapsel või minul
või äkki tegelikult probleemi polegi?
Ja kui peres on konflikt, siis õpime
seda lahendama nii, et kõigile tundub,
et just tema on võitnud.
Alguses tundusid koolitusel räägitud meetodid pisut võõrad, nii et
nii mõnigi laps võis kodus mõelda,
et emme on koolitusel päris lolliks
läinud. Aga kui õpitud meetodeid
järjekindlalt rakendada, siis harjuvad
sellega nii lapsevanem kui lapsed ning
sellest saab loomulik osa peresuhetest.
Meie koolitusgrupis oli mõnus
vaba õhkkond, kõik soovijad said
rääkida ja küsida ning just enda jaoks
olulisi teemasid tõstatada. Nii mõnigi
olukord sai niimoodi juturingis ära
lahendatud.
Koolitussarja läbiviimisel toetas
MTÜ-d Karu-Kati Õpituba Saaremaa
vald ning Lümanda Karu-Kati lasteaed lubas meil lahkelt oma ruume
kasutada.

Põhimõttelised muudatused kortermajade jäätmeveos
siis nüüd tuleb korteriomanikel kokku
leppida, kes hakkab olema prügifirma
kontaktisik, kelle postkasti tuleb arve
ja kuidas toimub selle tasumine. Korteriomanikud saavad ise otsustada,
kes ja kui palju prügiveoteenuse eest
peab tasuma. Selle määramisel võib
aluseks võtta näiteks elanike arvu
või korteri ruutmeetrid. Kui ühistu
liikmed omavahel nii kokku lepivad,
siis võib tühjana seisva korteri omaniku üldse prügiveoarve tasumisest
vabastada.
Seega ei sõlmi jäätmevedaja enam
lepinguid üksikute korterite omanikega. Üksikutele korteritele varem
võimaldatud jäätmeveost vabastused
ja ühiskasutuse kokkulepped loetakse
alates 1. märtsist 2020 lõppenuks,
kuna korteriühistu kui juriidilise isiku
sisesed kokkulepped sõlmivad ühistu
liikmed, mitte vallavalitsus.

Ühistul on kolm või
neli prügikonteinerit
Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Uuel jäätmeveoperioodil ehk alates
1. märtsist 2020 loetakse kortermaja
kinnistul jäätmevaldajaks korteriühistu. See tähendab, et korraldatud
jäätmeveo osas Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirjaga jäätmevaldajale
pandud kohustusi hakkab täitma
korteriühistu, mitte enam üksikud
korteriomanikud.

Lepingud sõlmitakse
korteriühistuga
Jäätmevedaja sõlmib lepingu korteriühistuga ja ka arve tuleb korteriühistu nimele. Kui seni pole korteriühistu
liikmed omavahel koostööd teinud,

Teine oluline muudatus puudutab
eraldi konteinereid liigiti kogutud
jäätmetele. Alates 1. märtsist liidetakse kohe kõik korteriühistud vanapaberi ja biojäätmete veoteenusega. Soovi
korral võib ühistu kasutusele võtta
ka pakendijäätmete konteineri. Need
konteinerid on vajalikud selleks, et
kõigil kortermaja elanikel oleks kodu
juures võimalus liigiti kogutud jäätmeid vastavasse konteinerisse panna.
Enam ei mängi rolli see, kui palju on
majas kortereid või kas kortermaja
köetakse puiduküttel.
Korteriühistud, kellel pole varem
vanapaberi ja biojäätmete konteinerit kasutuses olnud, pannakse
veograafikusse harvima võimaliku
veosagedusega ja kõige väiksema ehk
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Uuel jäätmeveoperioodil
toimuvad kortermajade
jäätmeveos olulised muudatused. Need puudutavad kortermaju, kuhu kas
korteriomanikud või riik
on loonud korteriühistu.
Kui ühistu on loodud riigi
poolt, kuid korteriomanikud pole seni endale
juhatuse liikmeid või esindajat valinud, siis nüüd on
viimane aeg seda teha.

Korteriühistutel tuleb võtta kasutusele vähemalt kolm eraldi konteinerit. Biojäätmete konteinerist võib loobuda, kui maja juures on olemas komposter,
kuhu kõik majaelanikud viivad aastaringselt oma biolagunevad jäätmed.

80-liitrise konteineriga. Vanapaberi
kõige harvem veosagedus on kord
kvartalis, biojäätmete puhul üks kord
nelja nädala jooksul. Soovi korral
võib konteineri tühjendussagedust
muuta tihedamaks või võtta kasutusele teistsuguse suurusega konteineri,
teavitades sellest oma piirkonna jäätmevedajat.
Kui korteriühistul on olemas piisavalt suur komposter, kuhu kõigil maja
elanikel on võimalik biolagunevad
jäätmed aastaringselt panna, siis palume sellest valda teada anda ning sel
juhul eraldi biokonteinerit kasutusele
võtma ei pea.
80-liitrine või muu sobiva suuruse-

ga konteiner tuleb korteriühistul ise
muretseda. Kui kortermajas on seni
olnud igal korteril eraldi konteiner,
siis võib osa neist võtta kasutusele
vanapaberi, biojäätmete või ka pakendijäätmete jaoks.

Konteineri õige värv
on vajalik
Oluline on panna konteinerile
vastav silt, et jäätmevedaja teaks,
millist konteinerit ta konkreetsel
veoringil peab tühjendama. Kui aga
on vajadus osta uued konteinerid, siis
peaks vanapaberi konteiner olema
sinist värvi ja 80- kuni 1100-liitrine.
Biojäätmete konteiner peaks ole-

ma pruuni värvi ja mitte suurem
kui 240-liitrine. Pakendikonteiner
olgu kollast värvi ja samuti kuni
1100-liitrine. Kõiki vastavat värvi
konteinereid on võimalik ka jäätmevedajalt osta.
Uued renditud või ostetud konteinerid tuuakse kliendi juurde kohale
kuni mai lõpuni ilma paigaldustasuta. Renditeenuse lõppemisel viiakse
konteinerid tasuta ära. Kuressaares
asuvatel korteriühistutel on uuendusena võimalik kõigi nelja jäätmeliigi
üleandmiseks võtta kasutusele süvamahutid ehk maa-alused prügikonteinerid.
Konteineri õige värv on vajalik, et
kortermaja elanikud teeksid ise hõlpsasti vahet, millised jäätmed millisesse
konteinerisse käivad.
Tihtipeale ei hakata silte lugema,
kuid värvi järgi on konteineri liik
juba eemalt arusaadav. Jäätmete õige
sorteerimine on oluline, kuna valesti
sorditud jäätmete puhul on vedajal
õigus küsida kahekordset teenustasu. Ka vedaja annab valesti sorditud
jäätmed jäätmejaama üle kõrgema
vastuvõtutasu eest.
Segaolmejäätmete hulgas ei tohi
edaspidi enam olla biojäätmeid, ohtlikke jäätmeid, patareisid ja akusid,
elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmeid, vanarehve, põllumajandusplasti või mootorsõidukite osi.
Vanapaberi, biojäätmete ja pakendimahutis võivad olla ainult vastavat
liiki jäätmed. Õigesti sorditud vanapaberi konteineri tühjendamise
teenustasu on viis korda väiksem,
pakendikonteineril neli korda väiksem ja biojäätmete konteineri puhul
poole väiksem kui segaolmejäätmete
teenustasu.
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Arengutest
ühinenud vallas
Möödunud on kaks aastat
Saaremaa omavalitsuste
ühinemisest ja oleks õige
aeg heita pilk peale, mis
selle ajaga on toimunud.
Kõigepealt – ühinesid
Mart Mäeker
väga erineva suuruse ja
Saaremaa vallavolikogu haldussuutlikkusega omaKeskerakonna
valitsused – ühes servas
fraktsiooni liige
oli Kuressaare linn 13 000
elaniku ja teises Torgu vald
300 elanikuga. Ka haldussuutlikkus oli väga
erinev, kusjuures määrav ei olnud ainult suurus.
Suuresti sõltus kohalik areng ka inimressursist,
kellega oli võimalik komplekteerida volikogu ja
vallavalitsust ning muidugi sellest, kas volikogu
ja -valitsus käisid ühte jalga avalike teenuste
arendamise nimel.
Ühinemise põhieesmärk riigi vaates oli kahtlemata avalike teenuste ühtlane tagamine kogu
omavalitsuse territooriumil. Ei oleks uskunud,
et teenuste osutamise tase Saaremaa erinevates
valdades oli nii erinev, aga pärast ühinemist tuli
mul abivallavanemana seda tõdeda.
Väga selge võrdluskoht oli vallateede olukord
– mõnes vallas olid kõik külavaheteed mustkatte
alla viidud, teistes oli enamik veel kruuskattega.
Arengukava ideid korjates selguski, et maainimeste suurim mure olid teed. Kahe aastaga on
ses osas olukord tuntavalt ühtlustunud, mis oligi
üks ühinemise eesmärke.
Avalike teenuste taseme ühtlustamiseks kogu
vallas on vajalikud professionaalsed ametnikud.
Suures vallas tekkiski võimalus palgata nõutava
tasemega spetsialiste, mis väikestele valdadele ei
olnud lihtsalt jõukohane.
Kuigi Leisi piirkond oli avalike teenuste taseme poolest paljudest teistest paremas seisus,
siis esimene objekt, mis uues vallas valmis, oli
Pärsama hooldekodu juurdeehitus. Leisi vallas
olid muidugi juba enne ühinemist tehtud projekti
kiireks edasiminekuks kõik vajalikud ettevalmistused. Algul oli mure ka Leisi endise vallamaja
kasutusega, kuid pärast Kuressaare haiglaga ühist
panustamist perearstipunkti väljaehitamisse on
see mure murtud ning maja väärika ja vajaliku
sisuga täidetud.
Ka Karja mõisahoones on koos suure valla
tekkega tingimused paranenud, kuna majas on
alates 2018. aastast keskküte.
Viimasel ajal on tähelepanu all olnud Leisi
alevisse vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamine. Alevi keskele kanalisatsiooni ja veevärgi
rajamine on olnud kaalumisel juba enne suure
valla moodustamist.
Rahaliselt oleks see Leisi vallale kindlasti ka
varem jõukohane olnud, kuid ometi ei ole seda
vajalikuks peetud. Esiteks asuvad võimalikud tarbijad puhastusseadmetest liiga kaugel ja ainuüksi
trasside tarbijateni viimine läheb liiga kalliks.
Toitlustusasutused, mis asuvad alevi keskel,
tegutsevad ainult suvel kahe–kolme kuu vältel,
muul ajal vajatakse teenust väga vähe.
Mingit erilist kinnisvarabuumi Leisis näha ei
ole, üks kordatehtud maja apteegi kõrval seisab
mitmendat aastat tühjana. Kui ehitussoov ja -surve oleks piisavalt suur, saaks ehitada toimivate
trasside lähedusse. Kahtlemata oleks suur vald
võimeline uued trassid rajama, kuid kas Leisis on
piisavalt tarbijaid, kes on valmis selle kõik teenuse
hinna kaudu kinni maksma?
Praegu on reaalne vajadus suurendada Leisi
puhastusseadme reovee vastuvõtmise võimet ja
see on vajalik kogu Leisi piirkonna kogumiskaevusid kasutavate elanike teenindamiseks. Viimase
10–15 aastaga on piirkonda ehitatud palju maju ja
suvilaid, nende omanikel on vaja võimalust reovee keskkonnasõbralikuks käitlemiseks. Selleks
on vald järgmiste aastate tegevuskava koostades
planeerinud ka vajalikud vahendid.
Kogu vallas oleks aga suuremat tähelepanu vaja
pöörata külaliikumisele. Loodan, et järgmistel
aastatel suudetakse leida raha organiseerunud
külade tugevamaks toetamiseks ja 1 eurost
inimese kohta jõutakse 5, aga miks mitte ka 10
euroni. See ei tekita kindlasti külaliikumist, samas
toetab piirkondi, kus tahetakse koos midagi teha
ja säilitab võib-olla eestvedajate motivatsiooni.

Oluline on kriisideks
paremini valmis olla
18. novembrist 27. novembrini
toimusid maakonna viies piirkonnas – Kihelkonnal, Nasval,
Pärsamal, Orissaares ja Valjalas
– elanike kriisideks valmisoleku
alase teadlikkuse tõstmist toetavad koolitused.
Koolitused said teoks Saare
maakonna kriisikomisjoni ja
Naiskodukaitse koostöös, nende
läbiviimist toetas siseministeerium.
Soovi saada oma piirkonda
sama koolitus on avaldanud
Muhu ja Sõrve, kriisikomisjon
kindlasti arvestab nende soove.
Elanikkonna iseseisev hakkamasaamine kriisiolukordades
on tavapärane teema, millega on
tegeletud Euroopas laiemalt juba
aastakümneid, viimastel aastatel
ka meie naaberriikides (nt Leedu
ja Rootsi).
Päästeameti varasematest uuringutest on selgunud, et tihtilugu
arvavad inimesed, et abi jõuab
kriisiolukorras nendeni väga
kiiresti. Kriisi puhkedes aga on
abivajajaid väga palju, mistõttu
on ka abi andmine raskendatud
ja see ei pruugi kõigi vajajateni
jõuda kohe, vaid võibki võtta
tavapärasest sündmusele reageerimisest kauem aega.
Seetõttu on oluline olla ise
valmis olukorraga toime tulema
ja erinevad võimalused iseseisvaks toimetulekuks enda ja oma
lähedaste jaoks läbi mõelda seni,
kuni abi kohale jõuab.
Mida rohkem me teadvustame eri ohte ja nende mõjusid
oma igapäevaelule, seda pare-
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Esmaabi andmist tuleb õppida maast madalast. Õdesid Karola, Karita ja Kateriin Kuldsaart juhendab
Nasval toimunud kriisikoolitusel Naiskodukaitse instruktor Piret Paomees.

mini saame nendeks valmistuda.
On väga oluline, et iga inimene,
pere ja kogukond mõtleks läbi
ja teeks ettevalmistusi selleks, et
oma elu, tervist, lähedasi ja vara
kaitsta.
Veebilehtedel www.kriis.ee ja
www.naiskodukaitse.ee on käitumisjuhised käitumiseks kriisiolukordades. Samad juhised on
kättesaadavad ka rakenduses „Ole
valmis!“ ning trükistena raamatukogudes üle Eesti.
Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist

Naiskodukaitse spikker koduste varude kontrolliks
Igal inimesel võiks kodus olla:
• OLE VALMIS äpp telefonis;
• Toiduvarud seitsmeks päevaks
(pudrud, konservid, kuivained,
vajadusel väikelaste eritoidud jne);
• Joogivesi (2–3 liitrit ööpäevaks
inimese kohta);
• Esmaabitarbed ja sulle olulised
ravimid;
• Tikud, küünlad, priimus, priimuse
küte (gaas);
• Taskulamp ja varupatareid;

• Tööriistad (taskunuga, multitööriist, kilekotid jne);
• Akupank;
• Patareitoitel raadio ja varupatareid;
• Veepuhastustabletid või kaasaskantav veefilter;
• Niisked hügieenilapid;
• Sularaha;
• Lemmikloomade toit ja ravimid;
Auto olemasolul mõtle kindlasti
ka selle varustusele!

November oli meeste tervise kuu
November oli Eesti
mehe tervise kuu, selle
eesmärk on mehe terviseteadlikkuse tõstmine,
rõhutamaks tema vastutust oma tervise ja
elukvaliteedi eest.

Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist

Me kõik soovime võimalikult
pikka tervislikku aega, mida veeta
oma perega, lähedaste ja sõpradega. See tähendab eelkõige iseendast rohkem hoolimist ning oma
tervise regulaarset kontrollimist.
Meeste tervise kuu raames toimus Valjalas 23. novembril tervisepäev, mis oli pühendatud
just meeste tervisele. Külas olid
arstid, dr Andres Sarjas ja dr Anti
Kukkela.
Päeva algatuseks tutvuti Valjala
uue välitreeningpargiga. Päeva jätkas Kuressaare ametikooli
toitlustusõpetaja Kristiina SaarRand, kes tutvustas tervislikke,
väga maitsvaid lehtkapsatšipse ja
pestosid, mis samuti olid tehtud
lehtkapsast.
Kuressaare haigla staažikas
kirurg dr Andres Sarjas rääkis
mehi puudutavatest eesnäärme
probleemidest: meeste hulgas on
esikohal eesnäärme vähkkasvaja,

Eestis diagnoositakse igal aastal ca
1000 esmast haigusjuhtu. Tavaline
Eesti inimene arvab, et kui ta saab
vähidiagnoosi, on elu läbi. Tegelikult õigeaegne vähidiagnoosi
saamine ja ravi tähendab, et mees
jätkab täisväärtuslikku elu veel
kaua aastaid.
Iga mees peaks teadma oma PSA
taset ja seda näitu peaks igal aastal
kontrollima. Kuressaare haiglas
saab teha ka ultraheliuuringut,
mille käigus saab üle vaadata
kõik siseorganid. Ultraheli annab
tervise kohta palju informatsiooni, sinna minekut ei tasuks karta.
Ultrahelisse saab suunata perearst.

Külastage
androloogiabussi!
Vähemalt 50-aastaselt võiks
mehed alustada eesnäärme skriiningut. Saaremaal käib androloogiabuss, sinna saab teid suunata
perearst. Saaremaal on androloogiabuss taas 9.–19. detsembrini
ning seejärel 19.–21. veebruarini
ja 26.–28. veebruarini 2020.
Selles, androloogia mobiilses
diagnoosikabinetis tegeletakse
kõigi meestele eriomaste haigustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti
ägedad ja kroonilised põletikud,
kõik peenise ja munandikoti
haigused, rinnahaigused meestel.
Oluline on, et pea 95% vajaminevaist uuringuist tehakse
mobiilses kabinetis kohapeal, nii
ei pea patsient sõitma mandrile
uuringuteks. Mobiilses kabinetis
on käinud erinevate probleemide-

ga mehed, kelle tervis on nõudnud
väga kiiret arstide tähelepanu.
Mobiilse diagnoosikabineti
vastuvõtule broneerimine toimub etteregistreerimiskeskuse
telefonil 731 9100 või 731 9323,
aga ka e-kirjaga meestekliinik@
kliinikum.ee. Meestearsti vastuvõtule haigekassa tingimustel
pöördumine eeldab saatekirja.
Ravikindlustatud isikutele kehtib
esimesel visiidil visiiditasu viis
eurot. Ravikindlustuseta ja saatekirjata mehed saavad pöörduda
tasulisele vastuvõtule.

kuse sees ning tekib põletik, kuid
see on seni ainult oletus ja teaduslikult tõestamata.

Oluline toit on liha ja kala

Ortopeed dr Kukkela ettekanne
kandis pealkirja „Süsivesikutevaene toitumine“. Ta andis ülevaate
inimkonna arengust ja toitumisest, organismi muutumisest läbi
aastatuhandete. Meie esivanemad
olid lihasööjad, luude lämmastiku koostise ja soolestiku pikkuse
poolest on inimene lihasööja. Läbi
ajaloo on inimese arengus oluliseks
olnud kala ja liha.
Dr Kukkela rääSaaremaal on androloogiabuss taas kis diabeedist – hai9.–19. detsembrini ning seejärel gusest, mida 1985.
aastal diagnoositi
19.–21. veebruarini ja
maailmas 30 miljonil
inimesel, 2011. aastal
26.–28. veebruarini 2020.
juba 366 miljonil ja
mida prognooside
põhjal
2030.
aastaks diagnoosiDr Sarjase ettekandest jäi kõlama ka see, et meeste haigustest takse 552 miljonil inimesel. Tema
peaks ehk rohkem rääkima hoopis sõnul on suhkruhaigus toiduga
naistega, kes oma mehi/isasid/ sisse söödud haigus. Küsimuse
poegi/vendi arsti juurde suunak- „mida süüa?“ vastus peitub dr
sid. Kui arst uurib, mis põhjusel Kukkela sõnul ajaloos: söödi kõipatsient tema poole pöördus, siis ke, mida sai loodusest korjata ja
tavaline vastus on: „Ega mul mi- küttida: liha, kala, muna, pähklid,
dagi viga ei ole, aga naine saatis.“ juurikad, puuviljad.
Tervise Arengu Instituudi andMeeste tervis algab peale lapseeast, poistel on väga oluline mebaasi põhjal on Eesti meeste
hügieen, selle jälgimisel saavad keskmine oodatav eluiga 73,86
kaasa aidata ja suunata just emad. aastat (naistel 82,44), samas terveArstidele on silma hakanud ka na elada jäänud aastaid on meestel
meeste lastetuse probleem. Kas 52,8 (naistel 55,6). Selleks, et meie
üheks põhjuseks on asjaolu, et tervena elatud aastate arv tõuseks
mähkmed on liiga kaua kasutusel ja meie elu oleks võimalikult kaua
(kuni 4-aastaseni ja isegi kauem), kvaliteetne, on oluline lasta end
mistõttu munandid on soojas ja perioodiliselt arstidel kontrollida.

Saaremaa Valsi majaga
on suur töö tehtud
Endise Lääne-Saare valla poolt 2015. aastal
ostetud kunagises hotellis Saaremaa Valss on
tänaseks juba kolm aastat tegutsenud eakate
hooldekodu. Kuna hoone
ei ole algselt hooldekoduks ehitatud, on ümberehitustööd nõudnud
suuri investeeringuid.
arenduse peaspetsialist

Merike Pitk
meedia peaspetsialist

FOTO: Irina Mägi

Hooldekodus Saaremaa Valss on lõpetatud ulatuslikud energiatõhusustööd ja renoveeritud osa kolmanFOTO: Valmar Voolaid
dast korrusest.

Ulatuslikud investeeringud
Renoveerimistööd tegi Tesman
Ehitus OÜ Tesman AS ja Level
AS ühispakkumise lepingu alusel, mille summa ulatus 743 168
euroni. Sellest hoone energiatõhusustööde kogumaksumus oli
540 000 eurot, millest toetus oli ligi
276 000 eurot. Seega ulatus Saaremaa valla poolne panus hooldekodu Saaremaa Valss renoveerimiseks üle 467 000 euro. Teiste tööde
seas renoveeriti osa kolmandast
korrusest ja ehitati liftišaht koos
vajaliku voodiliftiga.
„Lisaks eelmainitule ulatub Saaremaa valla panus Saaremaa Valsi
hooldekodu toetuseks aastatel
2018–2019 pea 200 000 euroni,“
ütles Saaremaa valla abivallavanem Marili Niits. Neid vahendeid
on kasutatud muu hulgas klientide
pesemisvõimaluste parendamiseks
ja köögi kanalisatsiooni toimimise
tagamiseks. Samuti on soetatud
nii vajalikku inventari tubadesse
kui ka olulisi vahendeid parima
hoolduskvaliteedi tagamiseks.
Kahe aastaga kokku ulatub
Saaremaa valla toetus hooldekodu Saaremaa Valss arendamiseks
667 000 euroni. „Suur summa, kuid
see on tehtud, pidades oluliseks
meie elanikele pakutava üldhooldusteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust,“ tunnistas Marili Niits,
lisades, et Saaremaa valla 2020. a
eelarves on planeeritud Saaremaa
Valsile täiendavaid investeeringuid
summas 50 000 eurot.
Saaremaa Valsi hooldekodu

LUGEJA
KÜSIB

?

Kas oleme valla teedel lume
lükkamiseks valmis?

Katrin Sagur

Praeguseks on sihtasutuse Lääne-Saare Hoolekanne hooldekodus Saaremaa Valss lõpetatud
ulatuslikud energiatõhusustööd,
mis viidi läbi Euroopa struktuurija investeerimisfondide meetme
Kliima.2.1 „Energiatõhususe ja
taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes“ abiga.
Projekti „Saaremaa valla hooldekodu Saaremaa Valss energiatõhususe suurendamine“ raames
vahetati hoone aknad, soojustati katusealune ning välisseinad
komplektis krohvisüsteemiga.
Tänu renoveerimistöödele on
hoones nüüd ka energiasäästlikum
ventilatsioonisüsteem. Uuendatud
on küttesüsteem ja senised valgusallikad asendatud ökonoomsemate vastu.
Lääne-Saare vallavalitsuse algatatud projekti tulemusena paranes hoone energiatõhusus, mis
tähendab, et vähenesid hoonesse
tarnitud energia kogus ja ülalpidamiskulud. Tänu paigaldatud
päikesepaneelidele toetab projekt
ka taastuvenergia kasutust.
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Hooldekodu juhataja Eve Lääts ütles, et väga suur töö on tehtud
ka teenuse kvaliteedi parandamisel ning edaspidigi püüeldakse selle
poole, et kliendid oleksid professionaalselt hoitud ja hoolitsetud.

juhataja Eve Lääts selgitas, et
neljandale korrusele tuleb juurde
ilmselt 18 kohta iseseisvalt liikuvatele klientidele, kuid selleks oleks
vaja kohandada uste lävepakud
liikumisraskustega ja abivahendeid (ratastool, rulaator, kits,
küünarkark, kepp) kasutavatele
klientidele sobivaks, samuti on
vaja kohandada neile sobivaks
duširuumid ja WC-d.
Jätkuvalt on kitsaskohaks kogu
hoone vee- ja kanalisatsioonitorustiku olukord.
Hooldekodus on praegu 95
kohta, millest kõik on ka täidetud,
kuid nõudlus ületab Eve Läätse
sõnul pakkumist, eriti voodihaigete-lamajate osas.
Suurem osa klientidest on sügavate mäluhäiretega ja voodihaiged.
„Püüame teha kõik võimaliku, et
neil oleks turvaline ja hea ning leevendada nende valusid ja vaevasid,“ ütles Eve Lääts. „Arvan, et tuleme kenasti toime kõikvõimalike
hoolduspeensustega, olgu selleks
siis sondid, kateetrid, stoomid,

diabeet. Tagasiside omastelt on
enamasti julgustav ja positiivne.
Diabeetikutega on küll see mure,
et osa neist ja nende omastest ei
taju, et diabeetikule ei ole lubatud
magus, sh kommid, küpsised.
Arvatakse, et kui inimene saab
tabletti või süsti, siis võib ta süüa
kõike. Tegelikult see päris nii pole.
Võib, aga diabeetikutele mõeldud
komme, küpsiseid.“
Lisaks on muud terviseprobleemid, mis nõuavad eridieeti. „Kui
raviarst on teatud toiduainetele
täieliku keelu pannud, siis need
korraldused on täitmiseks. Raske
on hooldekodus ravijuhendeid
nõuda, kui klient ise ei saa aru
ja tema lähedased ei toeta seda,“
tõdes juhataja.

Vajatakse hooldajaid
Eve Lääts kinnitab, et sel aastal on hooldekodus tehtud väga
suur töö teenuse kvaliteedi parandamiseks. „Aga arendamist
ja arenemist on veel küllaga. Et
kõik hooldusprotsessid tehtaks

Mis maksab
hooldekodu koht?
Tänavu on Saaremaa Valsi hooldekodus kaks hinda – 24,10 eurot
päevas iseseisvalt liikuvale ja vähem
kõrvalabi vajavale kliendile ning
25,10 eurot kliendile, kelle kõrvalabi
vajadus on ulatuslikum (dementsed,
voodihaiged, ratastoolis olevad).
Peamiselt on hooldekodus kahekohalised toad, kuid üksinda toas
elava kliendi kohamaks on 29,95
eurot päevas.
Hinnad tõusevad alates 1. jaanuarist
2020. Nõukogu on kinnitanud uueks
hinnaks 27,50 eurot päevas. Üksinda toas elamise eest tuleb maksta
33,50 eurot päevas. Kohamaksule
lisanduvad mähkmed ja retseptiravimid ning vajaduse või soovi korral
ka juuksur, maniküür, pediküür.
Kohamaksu enam ei diferentseerita,
sest hooldusele tulevad kliendid on
juhataja Eve Läätse sõnul ulatusliku
kõrvalabi vajadusega.
„Varem madalamas hinnaklassis olnute tegelik hooldusvajadus on oluliselt kasvanud, sest iga ja kroonilised
tervisehädad on teinud oma töö.“

täpselt nii nagu tegema peab. Et
omastel ja teenuse eest maksjatel
oleks kindlus ja turvatunne selles
osas, et nende pereliige on professionaalselt hoitud ja hoolitsetud.
Eeldused ehk koolitatud personal
ja tahe on olemas, kuid jätkuvalt
vajame lisakätepaare.“
Hooldajate ja abihooldajatena
töötab praegu 28 inimest, sh kolm
vanemhooldajat. „Selleks, et 4. korrus tööle saada, vajame vähemalt
7,5 uut täistööajaga töötajat,“ ütles
juhataja. „Olemasolevate osakondade kõikide vahetuste normaalseks katmiseks ilma ületundideta
vajame 2–3 uut töötajat.“
Praegu töötab 28 hooldustöötajast kümme osalise tööajaga,
0,5–0,75 koormusega põhjusel, et
neil on 1,0 koormusega töö mõnes
muus hoolekandeasutuses.
Lisaks hoolduspersonalile töötab hooldekodus kolm tegevusjuhendajat (igas osakonnas üks) ja
tervisespetsialist (õde). 4. korruse
avamisel võetakse ka sinna tööle
tegevusjuhendaja.

Lühike vastus on jah, üheski
piirkonnas lumi lükkamata ei
jää. Küll aga tuli sel aastal kokkulepeteni jõudmiseks näha
oluliselt rohkem vaeva.
Tänavu kevadel lõppesid
paljud osavaldade lumelükAiner Tiitson kamise lepingud ning vald
Saaremaa
korraldas neis piirkondades
Halduse juhataja
uued hanked. Saaremaa vald
on jagatud 64 lumelükkamise piirkonnaks (lisaks
veel Kuressaare linn), uue hanke korraldasime 34
piirkonnas. Piirkonna suuruseks on keskmiselt
20–25 kilomeetrit, et üks traktor jõuaks nõutud
aja jooksul lume ära lükata.
Kõige ladusamalt kulges hange Kaarma piirkonnas, kus oli piisavalt konkurentsi ning saime
lepingud sõlmitud esimesel katsel. Niisama
ladusalt ei läinud igal pool. Mitmes piirkonnas
osutusid kas hinnatasemed liiga kõrgeks või ei
laekunud ühtegi pakkumist. Seetõttu pidime tegema kordushankeid ning pidama läbirääkimisi
võimalike teenuse osutajatega.
Ka täna on kahes piirkonnas kordushange veel
käimas. 5. detsembril selgub Pöide ühe piirkonna
ning 19. detsembril Valjala ühe piirkonna tulemus, samas on kokkulepped, et lume tulekul
enne lepingu allkirjastamist töö tegemata ei jää.
Konkurentsi vähenemine mitmes piirkonnas
on aga paratamatus, millega puutume kindlasti
kokku ka tulevikus – mitmed endised lumelükkajad on juba kõrges eas ning ei ole suudetud
uuendada ka masinaparki. Vähenev konkurents
aga avaldab kohe mõju hindadele. Tänavuste
hangetega tõusis lumelükkamise hind keskmiselt
20%. Konkurentsitihedas piirkonnas Kaarmal oli
hinnatõus vaid 5%, samas kui Kärla piirkonnas
oli see ligi 30%.
Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad vallale kuuluvad teed ja avaliku kasutusega
erateed. Lisaks tehakse tasuta lumetõrjet (teatud
tingimustel) ka avaliku kasutuseta erateedel, mis
viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate
majapidamisteni.
Lumetõrje piirkondlikud kontaktisikud elanikele on teenuskeskuste juhatajad, kelle poole võib
pöörduda kas lumelükkamise kvaliteedi osas või
siis kirjaliku taotlusega alustamaks erateel tasuta
lumelükkamist.
Valla kodulehel on ka spetsiaalne lumetõrje
info, kust on kergesti leitav kogu vajaminev teave
nii kontaktide kui ka lumelükkamise tingimuste
kohta.

Miks valla heakorra eeskirja
vastuvõtmine edasi lükati?
Selle määruse koostamise on
teinud keeruliseks asjaolu, et
Saaremaa vald asub väga suurel
hajaasustusega territooriumil,
samas rohkem inimesi elab Kuressaares. Määruse koostamisel
Karel Koovisk on püütud sätestada tingimujärelevalvesed selliselt, et need sobiksid
teenistuse juhataja ühtaegu nii Kuressaare linna
kui alevike ja külade elanikele. Meil on ju üks vald, seega kehtivad võrdsed
printsiibid. Samas on silmas peetud, et teatud
juhtudel tuleb siiski ka mõningaid erisusi teha.
Kui tavapäraselt saadab vallavalitsus taolised
eelnõud osavallakogudele üks kord arvamuse
avaldamiseks, siis käesolev eelnõu saadeti volikogu
esimehe ettepanekul ka teistkordsele arutamisele.
Mitmed praegu kehtivad heakorra eeskirjad
sisaldavad nõudeid, mille kehtestamiseks puudub
kohalikul omavalitsusel pädevus (nt avaliku korra
osas, mida reguleeritakse korrakaitseseadusega).
Samuti on hulganisti teiste õigusaktide dubleerimisi. Eeskirja koostamise ja vastuvõtmise
menetlemise käigus on ilmnenud, et selline n-ö
uus lähenemine – mitte koormata eeskirja üle
– vajab inimestel harjumist.
Eesmärgiga hoida fookuses heakorra eeskirja
eesmärki ja mõtet, koostame lisana juhenddokumendi, kuhu on koondatud valikuliselt erinevate
valdkondade teemad. See dokument peaks aitama
kodanikku suunata ka õige õigusakti poole, et
täpsemalt oma õiguste ja kohustustega tutvuda.
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SAAREMAA KANDID

Võhma küla kivi avamisel 2018. aasta juunis oli kohal üle 70 inimese, mis on ühe väikese küla kohta igati väärikas tulemus.

Võhma selts vaatab
rõõmsalt tulevikku
Võhma kultuuri- ja spordiselts asutati 2. veebruaril
2007. Asutajate hulgas oli kümme julget inimest,
kelle eesmärk oli tuua külaellu uusi tuuli. Kuigi
seltsinguga oli juba hulk aastaid koos tegutsetud,
oli ühistegevus toona pigem tagasihoidlik.

Rain Jano,
seltsi juhatuse esimees

Kas hea juhus või hoopiski õnn
soosis tegijaid, aga samal aastal
avanes PRIA meede 3.2, mille abil
asuti rekonstrueerima kunagist
Võhma koolimaja/Saare KEK-i
spordi- ja puhkebaasi. 12 aastaga
on sellest majast saanud kogukonna pärl.
Kogukonna ja seltsi eesmärkideks on kujunenud seltsielu edendamine, külamaja rekonstrueerimine ja haldamine ning Võhma
küla kui terviku võimaluste piires
arendamine.

Palju erinevaid sündmusi
Igal aastal koostatakse seltsi ja
küla tegevuskalender. Püüame
tähistada rahvakalendri tähtpäevi
ja teisi tähtsaid sündmusi, nagu
jaanipäev, laste jõulupidu ja aastalõpupidu. Viimastel aastatel on
populaarseks saanud ka erinevate
teemadega üritused, nädal tagasi

korraldati Võhma sugemetega
prantsuse stiilis 5-käiguline õhtusöök. Võhma tublide naiste kokakunsti nautima ja maitseelamustest
osa saama tuli üle 50 inimese. Aastalõpupeod on viimastel aastatel
olnud juba nii populaarsed, et kõik
soovijad ei mahu äragi, eelmisel
aastal oli osalejate arv juba ligi 120.
Kooli ja küla kokkutulekuid
korraldatakse iga viie aasta järel,
osalejate arv on küündinud 240
inimeseni. Spordi poolelt on aastatega korraldatud palju erinevaid
võistlusi alates jooksmisest kuni
kümnevõistluseni. Ain Koplimäe
eestvedamisel on traditsiooniks
saanud Võhma jooksupäev ja
petangivõistlus. Samuti toimub
igal aastal laste spordilaager kogukonna ja ka kaugema kandi laste
osavõtul.
Pisut keeruline on isegi öelda,
mitu projekti on küla ja kogukonna heaks viimase 12 aasta jooksul
kirjutatud. Igal aastal nii umbes
kaks kuni viis, millest enamik
on ka positiivse otsuse saanud.
Rahalises arvestuses on saadud
toetuste summa üle 350 000 euro.
Suurepärane võimalus on tänada
siinkohal kõiki rahastajaid – PRIA,
LEADER, Saarte Koostöökogu,

Kultuurkapital, KOP, KÜSK, Kodukant, EV100 erinevad meetmed
ja MTÜ Vöimalus, endine Mustjala
vald ja Saaremaa vald. Eraisikutest
toetajaid on olnud nii kodu- kui
välismaalt – Märten Vaikmaa,
Johannes Pahapill, Ilari Meerits,
Harald Meerits, Herbert Kirves,
Kalle Koitmaa ja paljud teised.
Külamajas, mis on ehitatud koolimajaks 1926. aastal, on täielikult
rekonstrueeritud välisfassaad ja
katusekate. Rajatud on ajalootuba,
käsitöötuba, laste mängutuba,
kaasaegsed tualett- ja duširuumid
ning kogukonna köök kui iga maja
süda.
Saal on saanud viimastel aastatel täielikult uue ilme ning saab
peagi uue valgustussüsteemi äsja
heaks kiidetud KOP-i projekti
toel. 2012. aastal ehitati majale
keskküttesüsteem. Külamajas asub
ka piirkonna raamatukogu. Samuti
on kogu külamaja kompleks saanud uue ilme – väliterrass, saun,
puudekuur, abihoone, kõik on
ilusad tibukollased. Selts majandab
külamaja oma vahenditest, vald
toetab 90% elektrikulude katmisega, osakoormusega töötab majas
külamaja perenaine.

Ajalugu au sees
Hoolt on kantud ka piirkonna
ajalootraditsioonide eest – Pangadi talu maadel on konserveeritud
piirkonnale omane tõrvapõletusahi. Seltsi eestvedamisel on
koostatud küla ajalookroonika,
digitaliseeritud Võhma kooli ja

Järise küla värsivormis kroonika.
1980-ndate algul pildistas Heiki
Pärdi kõik piirkonna majapidamised ja andis mustvalged fotod
üle külale. 2010. aastal tekkis taas
idee pildistada küla talud ja avalikud objektid ning EV100 raames
2018. aastal tegi Margus Muld
uued fotod, seekord juba drooniga
aerofotodena.
Nende ja palju muu ajalooliselt
huvitavaga on võimalik tutvuda
kogukonna ajalootoas.
EV100 raames avati Võhma küla
kivi, avamisel viibis üle 70 inimese,
mis on väikese küla kohta igati
väärikas tulemus. Küla keskusesse
rajatakse tammeparki, seal on
küla lipumast, talude kaart, küla
jõulukuusk ja kaks ilusat tiiki,
millest suurem puhastati tänavu
suvel Kristjan Rahu loodud MTÜ
Vöimalus rahastuse toel.
Kunagisest pisut metsikust
külakeskusest on saanud väga
kaunis paik. Sel aastal annetas
perekond Meerits Rootsist Harald
Meeritsa eestvedamisel seltsile
küla keskuses asuva maa. Ka
kunagine noorte lemmikkoht
seltsikoppel on heakorrastatud ja
leiab suvel välikohvikuna aktiivset kasutust.
Küla hingekirjas on 107 inimest
ja seltsil 32 liiget. Võhma küla
tunnuslause on – Võhma kena
kadakane küla keset kivikülve.
Võhma kogukonna tegemistel
saad silma peal hoida Facebookis:
Võhma Külamaja/ Võhma Kultuuri- ja Spordiselts.

Saaremaa Vallavalitsus on kuulutanud välja järgmised avalikud konkursid:
Majandus- ja haldusosakonna

Majandus- ja haldusosakonna

TRANSPORDINÕUNIK

HALJASTUSE
PEASPETSIALIST

Dokumendid esitada hiljemalt
16.12.2019 kell 11 Saaremaa
Vallavalitsusele märgusõna all
„Transpordinõuniku konkurss“
aadressil Tallinna 10, 93819
Kuressaare linn või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.
ee

Dokumendid esitada hiljemalt 16.12.2019 kell 11
Saaremaa Vallavalitsusele
märgusõna all „Haljastuse peaspetsialisti konkurss“
aadressil Tallinna 10, 93819
Kuressaare linn või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.
ee
Täiendav info: majandus- ja
kommunikatsiooniosakonna
juhataja Mikk Tuisk, tel 452
5105, e-post: mikk.tuisk@
saaremaavald.ee

Täiendav info: majandus- ja
kommunikatsiooniosakonna
juhataja Mikk Tuisk, tel 452
5105, e-post: mikk.tuisk@
saaremaavald.ee

HANGETE
PEASPETSIALIST
Loe lähemalt : www.saaremaavald.ee/toopakkumised
Dokumendid esitada hiljemalt
19.12.2019 kell 10 Saaremaa
Vallavalitsusele märgusõna all
„Hangete peaspetsialisti konkurss“ aadressil Lossi 1, 93819
Kuressaare linn või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Tööülesannete kirjeldus on leitav Saaremaa valla kodulehel.
Täiendav info: tugiteenuste
osakonna juhataja Alo Heinsalu,
tel 452 5015, alo.heinsalu@
saaremaavald.ee

Kultuuri- ja spordiosakonna

Sotsiaalosakonna

KULTUURITÖÖSPETSIALIST

LASTEKAITSETEENISTUSE
Loe lähemalt: www.saare- JUHATAJA
maavald.ee/toopakkumised
Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 18.12.2019 kell 12
e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn
10, 93819 Kuressaare, märgusõna „Kultuuritööspetsialisti
konkurss“. Lisainfo: kultuuri- ja
spordiosakonna juhataja Aarne
Põlluäär, aarne.polluaar@saaremaavald.ee, tel 452 5070.

Rohkem infot tööpakkumiste kohta: www.saaremaavald.ee/toopakkumised

Dokumendid palume esitada
digiallkirjastatult 6.01.2020
kell 12 e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee või
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10,
93819 Kuressaare, märgusõna „Lastekaitseteenistuse
juhataja konkurss“.
Lisainfo: sotsiaalosakonna
juhataja Mare Naaber, tel
452 5062, mare.naaber@
saaremaavald.ee.

Külavanemad
ja vanemate
valimised

Vallavalitsuse 26. novembri istungil kinnitati
viieks aastaks Laimjala piirkonna Mägi-Kurdla
küla külavanemaks Andro Plank, Kaarma piirkonna Abruka küla külavanemaks Eva Kips, Valjala piirkonna Tõnija ja Röösa küla külavanema
ülesandeid täitma MTÜ Tõnija Küla Selts ning
Turja küla külavanemaks Indrek Iljas, Salme
piirkonna Toomalõuka küla külavanemaks Anne
Kana ja Lõu küla külavanemaks Egon Sepp.
Viieks aastaks kinnitati ka Kihelkonna piirkonna Üru küla külavanemaks Kaire Nellis ja
Veeremäe küla külavanemaks Andres Lember.
Vallavalitsuse 3. detsembri istungil kinnitati viieks
aastaks Pöide piirkonna Tornimäe küla külavanemaks Marina Treima, Leisi piirkonna Luulupe küla
külavanemaks Valdek Jõgi ja Kaarma piirkonna
Vaivere külavanemaks MTÜ Kodukant Vaivere.
********
Laadla küla üldkoosolek toimub 7. detsembril
kell 13 Laadla seltsimajas. Päevakorras on külavanema valimine ja jooksvad küsimused.
Pärsama küla üldkoosolek toimub 12. detsembril kell 19 Pärsama rahvamajas.
Päevakorras on 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!
Kalju küla üldkoosolek ja külavanema valimine 14. detsembril kell 13 Tausu talu väravas.
Läätsa küla külavanema valimine 15. detsembril kell 12 Läätsa sadama peahoones.

VALD ARVUDES
Lahkujaid rohkem kui tulijaid
Novembris registreeriti Saaremaa vallas 21 sündi
ja 34 surma. Valda saabus 37 ja lahkus 50 inimest.
1. detsembri seisuga oli vallas 31 494 elanikku (1.
novembril oli elanike arv 31 520).
Avo Levisto, rahvastikutoimingute peaspetsialist

4.–5. klassi rahvastepallivõistluse võitjad
(poiste arvestuses) rändkarikaga – Kuressaare Vanalinna kool.
FOTO: Riina Paat

Koolisport
käib täie hooga
Tänavune õppeaasta on alanud koolispordis
aktiivselt. Septembris alustasid jalgpallurid.
Meistriliigas võidutsesid Lümanda põhikooli
ja rahvaliigas Orissaare gümnaasiumi poisid.
Mõlemad võistkonnad esindasid maakonda ka
vabariiklikus finaalis, kus saavutati vastavalt 6.
ja 7.–8. koht. Lümanda tüdrukud pääsesid otse
vabariiklikku finaali, kus saavutati 1. koht.
27. septembril selgitati välja parimad noored
kettagolfi mängijad. Vanuseklasside osavaimad
olid Olivia Valk, Kaspar Linde, Gete Kasin, Kristo
Sikuts, Martin Sepp.
2. oktoobril selgusid kiireimad koolid teatekrossis. Põhikoolide arvestuses oli kiireim Saaremaa
ühisgümnaasium, järgnesid Orissaare gümnaasium
ja Valjala põhikool. Gümnaasiumidest oli kiireim
Kuressaare gümnaasium, järgnesid Saaremaa ühisgümnaasium ja Orissaare gümnaasium.
6. novembril Orissaares toimunud 4.–5. klassi rahvastepallivõistlustel võidutsesid Valjala
põhikooli tüdrukud ja Kuressaare Vanalinna
kooli poisid. Autasuks mõlemale võistkonnale
rändkarikas. 1.–3. klassi arvestuses said 14. novembril Kuressaares rändkarika enda kätte Kärla
põhikooli tüdrukud ja Muhu põhikooli poisid.
Riina Paat,
Saaremaa Valdade Spordiliidu juhatuse liige
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
9. detsembril kl 9 Sass Henno
loeng „Asjad, millest täiskasvanud
rääkida ei julge“.
9. detsembril kl 14 MTÜ Õnneonn klientide jõulupidu.
13. detsembril kl 18 advenditulede süütamine koos muusikakooli
kontserdiga.
27. detsembril kl 20 aastalõpupidu. Tantsuks Taniel Vares
live bänd, tantsupõranda kütab
kuumaks SÜG-i uus kabaree. Õhtujuht ja üllatused. Pilet eelmüügis
10, samal päeval 12 eurot.
Nasva klubi
21. detsembril kl 19 80-ndate
nääripidu. 80-ndate sketšid,
ans Reminders, üllatusesinejad,
puhvetlaud-kohvik Kodurand,
80-ndate disko DJ Rämmal. Pilet
30 eurot (sisaldab puhvetlauda ja
bändi). Info tel 520 1797.
Eikla rahvamaja
15. detsembril kl 12 laste jõulupidu. Film „Solan ja Ludvig. Reis
Kuule“.
31. detsembril kl 22 aastalõpupidu. Tantsuks mängib Kruiis,
õhtut juhib Mai. Pääse 5 eurot.
Kohtade reserveerimine eikla.
klubi@saare.ee
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
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 siit- ja sealtpoolt
merd, üllatusesineja. Tantsuks
ansambel Kolm Soovi. Tasuta.
8. detsembril kl 11–13 kunstihommik lastele koos Kristiina
Pärkiga. Osalemisest teatada 6.
detsembriks tel 555 05 281.
Tasuta.
9. detsembril kl 15 Kesknõmme
kalakasvatuse keskkonnamõjude
hindamise aruande avalik arutelu.

11. detsembril kl 19 Kihelkonna
mälumängu teine voor.
13. detsembril kl 10–14 Elna
jõulumüük: mänguasjad, villane
lõng, vaibad, riided, jalanõud,
pähklid ja palju muud.
13. detsembril kl 19 mängufilm/
õudusfilm „Kiirtee põrgusse“.
15. detsembril heategevusüritus Advendikohvik. Uksed
avatud kl 11, kontsert algab
kl 12.30. Esinevad lasteaia- ja
koolilapsed, loterii. Kogutud raha
läheb kooli kelgu- ja suusamäe
inventari ostmiseks ja piirete
paigaldamiseks.
20. detsembril kl 19 mängufilm/
draama „Kui me hobusevargil
käisime“.
23. detsembril kl 11–14 kunstihommik lastele koos Kristiina Pärkiga. Osalemisest teatada reedeks, 20. detsembriks tel 555 05 281. Tasuta.
23. detsembril kl 18 koguperefilm/seiklusfilm „Eia jõulud
Tondikakul”.
28. detsembril kl 20 aastalõpu
pidu. Kabaree- ja mustkunstishow
Danzartilt. Tantsuks ansambel
Starter. Laudade reserveerimine
rahvamajas. Pilet eelmüügist 10
ja kohapeal 15 eurot. Avatud baar.
Tagamõisa seltsimaja
15. detsembril kl 13 Tagamõisa
rahvamaja 90. sünnipäev.
LEISI
Karja mõisa saal
8.–13. detsembrini jõulueelne
kirbukas. Külastajad on oodatud
iga päev kl 15-18. Info tel 457
3533 või 5854 1614 (Lii).
28. detsembril algusega kl 20
aastalõpu simman. Tantsumuusika
rahvamuusikaansamblilt Siin Me
Oleme. Laste jõulunäidend „Jõulurahu“. Õnneloos jm üllatusi. Info
ja kohtade broneerimine tel 457
3533 või 5854 1614.
Pärsama rahvamaja
11. detsembril kl 11 Leisi piir-

konna pensionäride talvepidu.
Kavas Salme seeniortrupi esituses
E. Ruusi „Klassikokkutulek“ ja N.
Sepa „Ühe öö saladused“, Ethel
Disaini ja Tupperware toodete
müük, pidupäeva lõuna. Muusikat teeb Väino Ero. Osalustasu 5
eurot. Anna oma tulekust teada
hiljemalt 9. detsembriks Ainale.
12. detsembril kl 11–16 jõulumüük.
14. detsembril kl 11–13 lustiline laupäev.
27. detsembril aastalõpupidu.
Uksed lahti kl 20, programmi
algus kl 21. Õhtut veavad asjatundlikud mehed. Vahepalad
tantsutrupilt Frenzy. Tantsuks ans
Sada ja Seened. Rohkem infot tel
45 73 633, 53977524.

advendikohvik.
28. detsembril kell 20 aastalõpupidu. Avalöök Teele Viiralt.
Üllatusesinejad.
Suure ekraani videodisko, tantsumuusika polkast rockini / DJ
Urmas Rämmal. Info ja kohtade
broneerimine tel 5292166. Pääse
eelmüügist 10, peopäeval 15
eurot.

LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
7. detsembril kell 11–15 jõululaat. Müüjad meilt ja mujalt.
Avatud Karu-Kati heategevuslik
advendikohvik. Kinkekottide kaunistamise ja rahvuslike käepaelte
punumise töötuba. Osalustasu 2
eurot. Laadaloterii ja õnneloos.
Võimalus soetada vähekasutatud
rõivaid. Ostlemiseks kaasa sularaha. Info ja müügikoha broneerimine tel 5292166.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
12. detsembril kl 12–13 jõulutulede ja kingituste müük Orissaare kultuurimajas.
17. detsembril kl 11 koduste
laste jõulupuu.
17. detsembril kl 16 raamatu
„Killukesi Orissaare isetegevusest“ autori Maie Opkaupi esitlus.
18. detsembril kl 18 jõulukontsert.
20. detsembril kl 13 OG algklasside jõulupuu.
21. detsembril kl 20 jõulupidu.
27. detsembril kl 14 koguperefilm “Kõik, mida soovin jõuludelt“.
27. detsembril kl 19 kontsert
„Kuldsed Lehtrid ja sõbrad“.

16. detsembril kl 12 Kaarma,
Kärla ja Lümanda eakate jõulupidu. Vajalik eelregistreerimine. Vt
reklaami lk 8.
10. detsembril kl 12 Lümanda
seenioride seltsingu kokkusaamine. Külas Saaremaa päästeameti
juhataja Margus Lindmäe filmiga
„Eldur 70 ehk Lõputu küünlapäev“
ja Ene Kolk tarbijakaitsest.
14. detsembril kl 14.30 meeleolukas jõulukontsert. Lümanda
külakoor, noortebänd, Linda ja
Mia Maastik, Elsa ja Friida Põld,
Hanna ja Robi Pokk. Kontsertmeistrid Marika Aarnis ja Tiina
Rätsepp. Alates kl 14-st avatud

Taritu rahvamaja
26. detsembril kell 12 jõulupidu.
Kontsertkavaga esinevad Leana
ja Hartwin. Külla tuleb jõuluvana.
MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
14. detsembril kl 12 Mustjala
piirkonna koduste laste jõulupidu.

Tagavere seltsimaja
14. detsembril kl 16 Salme
vallateatrilt „Astuge edasi“, pääse
5 eurot.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
7. detsembril kl 14 saskuhooaja
viimane etapp, kl 19.30 hooaja
lõpupidu.
12. detsembril kl 15–18.30
jõulumüük. Anna teada oma soovist midagi müüa tel 5302 5620.

Head koduste laste vanemad!

Jõulupidu Torgu kogukonnamajas

Jõulukuu on alanud, aasta lõpp lähenemas ja lapsed kingipakkide ootel.
Lasteaias ja koolis käivate lasteni jõuavad kingipakid lasteaia või kooli
jõulupeol, ent sellest rõõmust ei soovi kindlasti ilma jääda ka kodused
lapsed. Nii on sel aastal valla poolt lisaks kingipakile korraldatud ka
piirkondlikud jõulupeod kodustele lastele. Kingipakke kodudesse enam
ei tooda, need ootavad mudilasi jõulupeol. Pidu toimub ka Kuressaares, kus seni ei ole kodustele lastele olnud ei jõulupeo ega kingipaki
jagamise traditsiooni.
Peol osalemiseks ja registreerimiseks palun jälgige piirkonna teateid
või küsige infot otse kultuurimajast/rahvamajast või teenuskeskusest.
Registreerimise info leiate peokuulutustest.
Lisainfo: Mare Naaber, sotsiaalosakonna juhataja, tel 5340 6648.

toimub 14. detsembril algusega kl 14.

Koduste laste jõulupeod toimuvad:

Kärlal 17. detsembril kell 10 Kärla rahvamajas ja Lümandas 19. detsembril kell 10 Lümanda lasteaias. Info ja registreerimine tel 529 6067
või e-mail: signe.lohmus@saaremaavald.ee
Registreerida saab kuni 9. detsembrini.
Eikla rahvamajas toimub laste jõulupidu 15. detsembril kl 12. Oodatud
on ka kodused lapsed. Eelnev registreerimine vajalik 10. detsembriks,
Kristina Kauber tel 5191 2715.
Mustjala piirkonna koduste laste jõulupidu 14. detsembril kl 12
Mustjala rahvamajas. Eelregistreerimine 10. detsembriks telefonil
5191 2715 või 5346 3229.
Orissaare piirkonna koduste laste jõulupidu 17. detsembril kl 11 Orissaare kultuurimajas. Registreerida kuni 13. detsembrini tel 5347 3668.
Kuressaare linna eelkooliealiste koduste laste, kes ei käi lasteaias,
jõulupidu 16. detsembril kl 15 Kuressaare kultuurikeskuses. Eelregistreerimine kuni 11. detsembrini aadressil ene.viimsalu@saaremaavald.
ee. Palun kirjutada lapse nimi, kes osaleb.
Leisi piirkonna koduste laste jõulupidu 19. detsembril kell 11 Pärsama rahvamajas. Eelregistreerimine tingimata vajalik: tel 45 25 170,
45 25 171, tuuli.partel@saaremaavald.ee Registreeri hiljemalt 16.
detsembriks.
Kihelkonna laste jõuluõhtu 18. detsembril kell 16 Kihelkonna koolimajas. Lasteaia- ja koolipere kutsub kõiki koduseid lapsi osa saama
ühisest jõuluõhtust. Oodata on ka jõuluvana.
Valjala piirkonna koduste laste ja beebikooli jõulupidu toimub 16.
detsembril kl 11.45 Valjala lasteaias.
Pöide piirkonna koduste laste jõulupidu 18. detsembril kell 10.30 Tornimäe noortekeskuses, registreerimine 9. detsembrini tel 5698 28 94.

Kaetud jõululaud. Meelelahutust pakub Ammuker. Osalemistasu
5 eurot (65+ osalejad tasuta). Eelregistreerimine ja transpordisoovist teatamine tel 45 70 474, 5910 8403.

Maa-amet müüb avalikul enampakkumisel
Maa-amet on välja kuulutanud avalikud kirjalikud enampakkumised
kinnisasjade müümiseks.
Saaremaa vallas tulevad enampakkumisele: Kaavi küla Sireli katastriüksus, katastrikood 71401:001:0013 , suurus 3,02 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa; Kapra küla Siloaugu katastriüksus, katastrikood
38601:001:0120, suurus 1,2885 ha, sihtotstarve maatulundusmaa;
Kingli küla Siloaugu katastriüksus, katastrikood 71401:001:0164,
suurus 3,8042 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Kõljala küla Kuuse
katastriüksus, katastrikood 59201:001:0846, suurus 0,4544 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa; Käo küla Käoheina katastriüksus, katastrikood 71401:001:0628, 2,62 ha, sihtotstarve maatulundusmaa;
Saaremetsa küla Torni katastriüksus, katastrikood 38601:002:0048,
suurus 9,64 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Siiksaare küla Koikamäe katastriüksus, katastrikood 85801:001:1289, suurus 3,83 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.01.2020 kell 10.30. Täpsem
info: www.maaamet.ee.

Vald ostab kortereid
Saaremaa vallavalitsus ostab korteriomandeid (kortereid) Orissaare
ja/või Salme alevikus ning Läätsa külas. Eelistatud on 1–3-toalised
korterid hoone madalamatel korrustel. Korteris on nõutav toimiv
vee- ja kanalisatsioonisüsteem, hügieeniruumid (eelistatud duši või
vanni olemasolu), eelistatud on keskküte, elektriküte vm alternatiivküte ahjuküttele. Eelistatud on korter, mille seisukord võimaldab selle
kohest eluruumina kasutusele võtmist.
Pakkumises tuleb esitada müüja kontaktandmed (vajadusel korteri
omaniku volikiri), korteriomandi täpsed andmed ja müügihinna soov.
Pakutud võrreldavate korterite puhul eelistatakse madalaima ruutmeetri hinnaga ning tingimuste poolest sobivaimat pakkumist.
Pakkumine esitada hiljemalt 8.12.2019 kell 23.59 e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee või posti teel Lossi tn 1, Kuressaare linn 93819.
Küsimuste korral pöörduda: sotsiaalosakonna juhataja Mare Naaber
(tel 5340 6648, mare.naaber@saaremaavald.ee).

12. detsembril kl 18.30 piirkondadevaheline saskuturniir.
27. detsembril kl 20 aastalõpupidu ansambliga OkiToki ja tantsurühmaga Black Coffee. Pääse 13
eurot müügil Sandla rahvamajas
ja kaupluses. Laudade ja kohtade
broneerimine tel 5302 5620.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
17. detsembril kl 18.30 kontsert „Talve ootus“. Esinevad Tornimäe lasteaia ja põhikooli lapsed,
rahvamaja ringid ja külalisesinejad
Laimjala rahvamajast. Tasuta.
27. detsembril kl 20 aastavahetuse pidu. Tantsuks Mait&Margus
bänd. Esineb tantsutrupp Lips, lisaks väikesed üllatused. Osalustasu 13 eurot kuni 20. detsembrini,
15 eurot alates 21. detsembrist.
Info Angela tel 5397 5320, Krista
tel 524 6612.
SALME
Salme rahvamaja
15. detsembril kl 10–14 Salme
jõululaat. Ootame kõiki ostma ja
müüma (eelregistreerimine 511
2757). Kl 15 „Lumiste laulude
kontsert“. Jõulutšello – Karret
Sepp, klaveril Sofia Khvichia,
Jõulusõstrad, Salme laululapsed.
19. detsembril kl 13 memme-taadi jõulukohvik koos pillimees Tõnu ja Salme laululastega,
eelregistreerimine (tel 511 2757).
21. detsembril kl 20 Salme
jõulupidu, mustkunstnik Marko,
SÜG-i kabaree, Salme Õlle-Tõll
jne Tantsuks Leggero. Laudade
broneerimine tel 511 2757.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
14. detsembril kl 19 Tõnis Niinemetsa monoetendus, grow-up
comedy THE KID. Laval Tõnis
Niinemets.
15. detsembril kl 19 Tõnis Niinemetsa monoetendus, grow-up
comedy THE KID. Laval Tõnis
Niinemets.

20. detsembril kl 16 lustlik
lõõtsakontsert Saaremaa lõõtsadega. Esinevad Saaremaa parimad
lõõtsamängijad.
26. detsembril kl 17 Raul Vaigla,
Robert Vaigla, Marie Vaigla kontsert „Oled olemas“.
Tunne Kelami fotonäitus „Isamaa
ilu hoieldes“. Avatud 31. detsembrini.
Urve Hermanni fotonäitus „Lainetus läbi metsade“ alates 10.
detsembrist kuni 30. jaanuarini.
Kuressaare Raegalerii
Terje Krupi näitus „Valguse sünd“.
Avamine reedel, 6. detsembril
kell 16, näitus jääb avatuks 15.
jaanuarini.
Ajamaja galerii
Vilja Prometi maalinäitus „Minu
meri. Minu maa“. Avatud 2. jaanuarini.
Kuressaare Teater
5. detsembril kl 13 Eno Raud
„Naksitrallid“.
6. detsembril kl 13 ja kl 19 Eno
Raud „Naksitrallid“.
7. detsembril kl 12 Eno Raud
„Naksitrallid“.
9. detsembril kl 11 ja kl 13 Eno
Raud „Naksitrallid“.
10. detsembril kl 11 ja kl 19 Eno
Raud „Naksitrallid“.
29. detsembril kl 12 Eno Raud
„Naksitrallid“.
29. detsembril kl 19 Joe Orton
„Röövsaak“.
30. detsembril kl 19 Urmas
Lennuk „Tasa, vaikselt sõudvad
pilved...“
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 16.
detsembriks, leht ilmub 19. detsembril.

SA Lääne-Saare Hoolekanne kuulutab
avaliku konkursi juhatuse liikme leidmiseks
Pakume mitmekülgset ja huvitavat tööd, võimalust eneseteostuseks,
täiendkoolitusi, konkurentsivõimelist töötasu.
Sobid sellele ametikohale, kui oskad mõelda suurelt ja tegutseda kiirelt,
ei karda langetada kaalukaid otsuseid ega kanda vastutust, oled tugeva
stressitaluvuse ja mitmekülgse suhtlemisoskusega, oskad tööd teha
nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Peamised ülesanded on sihtasutuse juhtimine ja hooldekodu Saaremaa Valss töö korraldamine.
Nõuded kandidaadile: kõrgharidus, juhtimiskogemus (soovitavalt
sotsiaaltöö, haldusjuhtimise, tervishoiu või majanduse alal), valdkonnaga seotud seadusandluse tundmine, teadmised personalitööst, tööseadusandlusest ja eelarve koostamisest, B-kategooria mootorsõiduki
juhtimisõiguse olemasolu.
Kasuks tuleb erialane töökogemus, võimalus kasutada tööülesannete
täitmiseks isiklikku sõiduautot.
Tööle asumine soovitavalt 1. veebruaril 2020. Kandideerijail saata
avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri (sisaldab ka visiooni hooldekodu juhtimisest ja arendamisest) hiljemalt
20. detsembriks 2019 aadressil tiiu.aro@saaremaavald.ee või paberkandjal Saaremaa Vallavalitsus, Lossi 1, Kuressaare.
Lisainfo: Tiiu Aro, tel 501 1565, tiiu.aro@saaremaavald.ee

Vald müüb kinnistut
Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Kihelkonna piirkonnas Vaigu külas Allikakaevu maaüksuse (kinnistu registriosa
number 1934334, katastritunnus 30101:001:0281, pindala 1979 m²,
maa sihtotstarve üldkasutatav maa) alghinnaga 10 000 eurot. Pakkumised esitada hiljemalt 27.12.2019 kell 11 kinnises ümbrikus kirjega
„Allikakaevu“ aadressil Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare
maakond 93819. Üksikasjalik info valla veebilehel www.saaremaavald.
ee. (Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 3.12.2019 nr 2-3/2204). Info:
vallavara peaspetsialist Tiit Põld, tel 520 8011, tiit.pold@saaremaavald.ee
Seoses täiendava rühma avamisega võtab
Kuressaare Ida-Niidu lasteaed konkursi korras tööle
LASTEAIAÕPETAJA (2,0 ametikohta, tähtajatud töölepingud) ja
LASTEAIAÕPETAJA ABI (1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping).
Tööle asumise aeg 2. jaanuar 2020.
Kandideerijal esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad hiljemalt 15. detsembriks aadressil Õie 2, 93818
Kuressaare või e-posti aadressil helin.vinter@kuressaare.ee. Lisainfo
telefonil 45 54419.
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Jõulukuu Kuressaare päevakeskuses
Neljapäeval, 5. detsembril
kell 11–15 jõululaat.
Reedel, 6. detsembril kell
13 laulame Mariniga tuntud
laule.
Esmaspäeval, 9. detsembril
kell 15 mälumäng.

TRÜKIARV:
15 500

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.

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

Esmaspäeval, 16. detsembril kell 13 päevakeskuse
jõulupidu.
Kolmapäeval, 18. detsembril kell 13 selle aasta viimane
lõõtsalõuna.

TRÜKKIJA:
Printall

Näitused:
Käsitööringi tööde näitus
(kuni 18. detsembrini kell
10.30–16).
Leili Poopuu õlimaalide näitus
„Sügise värvid“.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

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

