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Lümanda Majas
käivad hoogsalt
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Vallavolikogu esimees
Tiiu Aro on sel sügisel teinud tööpäevi valla teenuskeskustes eesmärgiga tutvuda kohalike oludega ning saada inimeste
muredest ja rõõmudest
rohkem teada.
Merike Pitk
toimetaja

Läinud esmaspäeval oli volikogu
esimehe tööpäev Leisis. Seekordse
tööpäeva tegi Tiiu Aroga kaasa ka
Saaremaa Teataja.
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Mälestame Asutava Kogu liikmeid

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

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

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

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

facebook.com/saaremaavald

tellitud bussiga (osalemise soovist
eelnevalt teatada tel 529 2166) sõidetakse kl 14.20 Nepsi sünnipaika
Kihelkonnale Tammese külla. Kl
15.30 kuni 16.30 tutvutakse Kuressaare Lahekülas Nepsi elupaigaga,
mälestusi jagab Ella-Marie Aeg.
Kl 16.45 Kudjape kalmistul Nepsi
matmispaigas esineb sõnavõtuga
Riigikogu liige Urve Tiidus. Kl 17
tagasisõit Lümandasse.
Jaan Ammermanni auks süüdatakse küünal Aleksander Velvelti
sünnipaigas, kuna Uuemõisa (Tumala-Orissaare) vallas Saikla külas
sündinud Ammermanni täpne
sünnikoht pole teada.
Austamisüritustel osalevad vallavalitsuse ja volikogu esindajad,
võimalusel ka Riigikogu liikmed.
Heli Jalakas,
kultuurinõunik
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Täpsem info on saadaval Saaremaa valla
kodulehel https://www.saaremaavald.ee/mittetulundusliku-tegevuse-toetamine.
Kutse avalikule arutelule
Lisainfot projektitoetuste taotlemise kohta
Täna,
19. detsembril
kell veiko.viil@
17 toimub
saab
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vallast algusega
tel 452 5031,
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raekojas
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arengukava
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(Maire
Käärid).
eelnõu 2020–2030 avalik arutelu. ValdVeikovalla
Viil,
kondliku arengukavaga saab tutvuda
arenduse peaspetsialist
kodulehel www.saaremaavald.ee.
Arengukava eelnõu kohta saab teha
kirjalikke ettepanekuid kuni 3. jaanuari
kella 15-ni ning neid oodatakse Saaremaa
Vallavalitsuse aadressil Tallinna 10, Kuressaare linn või e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee.
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kahe kuu. Sagedasemat ürituse korraldamist
toetasid ka osavallakogud.
Järgmised sünnikirjade üleandmise üritused on mais, juulis, septembris ja novembris.
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Sünnikirju antakse
nüüd üle kahe
kuu tagant
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Saaremaa Teataja

TEATED
Orissaare alevikus Kuuse tänava
liikluspinna moodustamine
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Orissaare alevikus Kuivastu
mnt 44 katastriüksusele katastritunnusega
55001:008:0346 planeeritud liikluspinnale ruumikuju ja kohanime Kuuse tänav määramiseks.
Planeeritud tänava asukoha ja korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/ehitusteated.

Peremehetu ehitise hõivamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et on võtnud
peremehetu ehitisena arvele Koimla külas asuva
endise sidemaja. Viimane teadaolev kasutaja oli
Telia Eesti AS.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume
esitada Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna
tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819 kahe kuu jooksul käesoleva teate
avaldamisest. Info: Inge Aru, maakorraldusspetsialist, tel 452 5084, inge.aru@saaremaavald.ee

Projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul
30.12.2019 kuni 13.01.2020 on avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõud:
* Kudjape alevikus Oolu detailplaneeringu alal
asuva Kannikese tn 14 kinnistule detailplaneeringuga kavandatud hoone kõrgust täpsustavate
projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Kannikese tn 14 kinnistule planeeritud
elamu ehitada kuni 10% kõrgem selle esialgsest
lahendusest.
* Upa küla Andruse, Tooma, Brandi ja Kännu
maaüksuste detailplaneeringu alal asuva Pihlaka
tee 9 kinnistu detailplaneeringujärgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Pihlaka tee
9 kinnistule planeeritud hoonestusala asukohta
suurendada kuni 10% selle esialgsest lahendusest.
Eelnõudega on võimalik tutvuda Saaremaa
Vallavalitsuse kodulehel ja aadressil Kuressaare,
Tallinna tn 10, ruum 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819
või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Vallavalitsus ootab vapimärgi,
teenetemärgi, aasta inimese ja
aasta teo kandidaate
Saaremaa Vallavalitsus ootab ettepanekuid
maakonna teenetemärgi ja vapimärgi andmiseks ning Saaremaa valla aasta inimese ja
aasta teo tiitlitele.
Saare maakonna vapimärk omistatakse
maakonnale osutatud eriliste teenete või
maakonnale au ja tuntust toonud väljapaistvate saavutuste eest. Teenetemärk antakse
maakonnale osutatud teenete või saavutuse
tunnustamiseks.
Vapimärgi ja/või teenetemärgi kandidaatide
ülesseadmiseks tuleb esitada ettepanek, mis
sisaldab kandidaadi ees- ja perekonnanime,
sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust.
Vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks moodustatakse Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla
esindajatest komisjon. Saaremaa Vallavalitsus
maakonna ülesannete täitjana kinnitab komisjoni ettepanekute alusel märkide saajad.
Saaremaa aasta inimese tiitel antakse aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud
isikutele, aasta teo tiitliga tunnustatakse
valla jaoks olulise tähtsusega ettevõtmisi.
Kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada
ettepanek, mis peab sisaldama kandidaadi eesja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja
tiitli väärimise põhjendust, samuti sündmuse
või teo toimumisaega ja kirjeldust. Aasta
inimese ja aasta teo tiitli andmise otsustab
Saaremaa Vallavolikogu eestseisus.
Ettepanekuid teenetemärkidele ja vapimärkidele ning aasta inimese ja aasta teo tiitlile
oodatakse 15. jaanuariks 2020 Saaremaa Vallavalitsuse aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare
või e-posti aadressil raekoda@saaremaavald.
ee. Tiitlid ja tunnustusmärgid annavad üle
Saaremaa Vallavolikogu esimees ja vallavanem
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel järgmise aasta alguses.
Saaremaa Vallavalitsus
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Kuidas liiguvad kesklinnas
nägemispuudega inimesed

KOMMENTAAR

U

uenenud Kuressaare kesklinna teemat
on kajastatud üsna mitme kasutaja pilgu
läbi. Meie räägime nende inimeste seisukohast, kelle liikumisabivahendiks on enamasti
valge kepp, juhtkoer või saatja – isiklik abistaja.
Testkäigul kesklinnas koos valla ehitusosakonna spetsialistidega tõdesime, et kunagised takistused liikumisel on nüüdseks likvideeritud – need
olid kõrged kõnniteeääred, tänavavalgustus- jm
postid keset kõnniteed, kõnniteekivide kõrgemad
nurgad ja liiga laiad vahed.

Mummudega kivid on olulised teemärgised
Uus keskväljak ja turg on viidud ühele tasapinnale, ülekäiguradade juurde on paigaldatud
esmapilgul märkamatud nn mummudega kivid
ja soontega juhtteed, mis on pimedatele ja vaegnägijatele olulised teemärgised. Suurenenud on
jalakäijate-kergliiklejate ala, paranenud on linnakeskuse valgustus ja endise maavalitsuse maja
ees on kaks inva-parkimiskohta. Turumüüjatel
on turule ligipääs autoga ning võimalus ka auto
parkimiseks.
Siinkohal edastame aga palve kohviku-, poeja söögikohtade omanikele: palun ärge asetage
oma reklaamtahvleid jm infot juhtteedele ega nn
mummulistele plaatidele, sest need on olulised
infoandjad pimedatele ja vaegnägijatele! Oluline
on, et infotahvli ja juhttee ning mummulise plaadi
vahekaugus oleks vähemalt 1,5 m. See on vajalik,
et valge kepiga kõndija leiaks üles juhttee alguse.
Veel on vajalik hoonete välistreppide astmete
märgistamine triibulise kleepsu või tänavakatendist erineva värviga, kuna nägemispuudega
inimese jaoks muutuvad trepiastmed ja kõnnitee
ühtlaseks halliks massiks. Samamoodi on raske
näha tänavakattega samas toonis liiklusmärkide
poste ja istepinke.
Ka suured klaaspinnad hoonete sisemuses on
ohuks vaegnägijatele nende liikumisteedel ja
vajavad senisest paremat märgistamist.

Ärge parkige kõnniteele!
Autojuhid, palun vältige oma sõiduki parkimist kõnniteele! Te ju ei soovi, et teie auto saaks
kogemata kriimustada.

Mummudega kivid ja soontega juhtteed on
pimedatele ja vaegnägijatele olulised teemärgised.
FOTO: Risto Kaljuste

Meie kesklinna pindala on väike, suuremaks
seda muuta on keeruline. Siinkohal on oluline
teadlikkus ja arusaam kõikidele vajaliku avaliku
linnaruumi kasutamisest ja koostöö ning arvestamine kõigi elanike vajadustega.
Selleks, et anda puuetega inimestele võimalus
iseseisvaks eluks ja täielikuks osalemiseks kõigis
eluvaldkondades, on vaja tagada kõikidele inimestele võrdsetel alustel juurdepääs keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlusele, avalikele
ehitistele ja teenustele nii linna- kui ka maapiirkondades. Selle raames tehakse kindlaks ja kõrvaldatakse juurdepääsu takistused ja piirangud.
Marju Saare ja Anneli Lõhmuse kogemusi
aitas vormistada Veronika Allas

Madis Pihel, ehitusinsener
Ehitusseadustiku § 11 lg 4 alusel on kehtestatud määrus, mis sätestab puudega
inimeste erivajadusi arvestades nõuded
ehitisele. Projekteerija lähtus projekti
koostamisel ka Eesti Pimedate Liidu poolt
aastal 2016 koostatud juhendmaterjalist
“Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele”.
Lähtuvalt juhendmaterjalidest kavandati
kogu alale ühtmoodi tähistatud ülekäigukohad, juhtteed seinte jt piirete katkemiskohtadel, ühistranspordipeatused ja sissepääsud
ühiskondlikus kasutuses olevatele hoonetele
(sotsiaalamet, apteek, raekoda) jne.
Projekti koostamisel aluseks võetud põhitaseme kohaselt ei saa taktiilset juhist alati
paigaldada kogu marsruudi ulatuses. Sel juhul
tuleb tagada teiste märgatavate elementide
olemasolu, et võimaldada nägemispuudega
inimestel muul viisil tee leida. Kui teised
taktiilselt tuvastatavad elemendid, nagu
kõnnitee äärekivid, piirded, seinad, käsipuud,
hekid, kombatavad esemed jms, on disainitud
asjakohaselt, on need teekonna läbimisel
piisavaks abiks.
Kohta näitavad taktiilsed tähised on
vajalikud taktiilsete juhtteede liitekohtades/
ristumisteedel, et viidata võimalikule liikumissuuna muutumisele või asukohta jõudmisele (nt bussipeatuses esimese ukse tähis).
Tähistena kasutatakse nn mummuplaate, mis
paigaldatakse ruudukujuliselt.
Iseseisvalt liigeldes kasutavad nägemispuudega inimesed orienteerumiseks kõnnitee serva, spetsiaalset juhtteed või muud.
Kuna väljakul puuduvad kindlad käiguteed,
tuleb juhtteed ette näha väljaku perimeetril,
et saaks orienteeruda soovitud suunas.
Ohu eest hoiatamiseks, tee suuna ja
iseloomu näitamiseks paigaldati kõnniteede
suunal, ristmike tähistamiseks, treppide,
astmete ning kaldteede juurde, avalikesse
hoonetesse sisenemise märkimiseks reljeefsed taktiilsed märgised.
Eks kindlasti võtab uue olukorraga harjumine aega, aga loodame, et pakutud kasutusvõimalustest on abi. Kui on ettepanekuid
lisamärgiste paigaldamiseks, siis saame need
üle vaadata.

VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Raha eraldamine
Vallavalitsus otsustas eraldada 10. detsembri istungil:
• MTÜ-le Saare KEK Muuseum valla projektitoetuste reservist 2341 eurot madalhooaja jazzikontsertide sarja tegevuse toetuseks.
• MTÜ-le SaareMaa JK aaMeraaS valla spordiosakonna eelarvest 700 eurot „Saalijalgpalliturniir TipaTapa“ korralduse kulude katmiseks. (13 aastat järjest
toimuv Tipa-Tapa I–V kl koolinoortele mõeldud
saalijalgpalliturniir on olnud valla koolide jaoks ülipopulaarne ja vaieldamatult kõige rohkearvulisema
osavõtuga noorteturniir Saaremaal. 2019. a kevadel
lõppenud turniirist võttis osa 16 võistkonda umbes
160 noormängijaga.)
• MTÜ-le SaareMaa JK aaMeraaS valla spordiosakonna eelarvest 1300 eurot „Saaremaa saalijalgpalliturniir 2020“ korralduse kulude katmiseks.
• MTÜ-le Cuculus valla projektitoetuste reservist
2000 eurot projekti „ÖÖ aeg (öunapuude öitsemise
aeg)“ toetuseks. (Projekti puhul on tegemist hooaja
algust tähistava uue algatuse ja ürituste sarja käivitamisega eesmärgiga kujundada sellest üldrahvalik
igakevadine positiivseid emotsioone genereeriv
ettevõtmine, kus tähistatakse õunapuude õitsemise aega. Õunapuude õitsemise ajal korraldatakse
mitmel pool Saaremaal erinevaid kultuuriüritusi
juhatamaks sisse algav turismihooaeg. Seeläbi väärtustatakse õuna kui põhjamaist tervislikku puuvilja

ja õhutatakse inimesi rohkem sööma õuna ja sellest
toodetud saadusi.)
• Saaremaa spordikoolile 740 eurot rahvusvahelistel
judovõistlustel osalemise kulude katteks. (Saaremaa spordikooli judo eriala õpilased on saanud
Judoliidu kaudu võistluse kutse ja soovivad osaleda
Taani lahtistel meistrivõistlustel, mis toimuvad
8.–11.02.2020. a Vejle linnas. Osalemine annab
noortele rahvusvahelisi võistluskogemusi ja võimaldab osaleda judolaagris.)
• MTÜ-le Lääne-Eesti Turism 8607 eurot Interreg
Central Baltic projekti „Nature Access to All” elluviimiseks. (Taotluse kohaselt on toetuse kasutamise
eesmärk projekti raames Saaremaa tegevuste
koordinaatori tähtajalise töökoha loomine, õppereisil
osalemine Taanis, ligipääsetavate objektide kaardistamine, ekspertteenuse tellimine ligipääsetavate
objektide hindamiseks, temaatilistes ja turunduslikes
töötubades osalemine.)
• Ekspress Meedia AS-ile esitatud arve alusel
valla eelarve reservfondist 2000 eurot Saaremaa
turundamiseks Tondiraba Jäähallis toimuvatel KHL
hokiliiga matšidel.
Vallavalitsus otsustas eraldada 17. detsembri
istungil:
MTÜ-le Saaremaa Noorsootöö 2000 eurot Saare
maakonna 2019. aasta noortevaldkonna tunnustusürituse korraldamiseks;

Saare Maakonna Pensionäride Ühendusele 385 eurot detsembris toimuva ürituse „Aasta lõpp Anglas”
transpordikulude hüvitamiseks.
Lumetõrje riigihanked
Vallavalitsus tunnistas 10. detsembri istungil
Pöide IV piirkonnas (Ula, Talila, Sitme, Keskvere,
Kanissaare, Kõrkvere, Leisi, Kakuna, Muraja, Kärdu,
Kübassaare küla) lumetõrje riigihankel edukaks
Tika talu pakkumuse ja otsustas sõlmida temaga
hankelepingu.
Avalike ürituste load
Vallavalitsus andis 17. detsembri istungil loa Tulekild
Pürotehnika OÜ-le aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks Kuressaare kesklinna turu territooriumil
1. jaanuaril kell 00.00 kuni kell 00.15.
Bellingshauseni monumendi rajamine
Vallavalitsus otsustas 17. detsembri istungil korraldada konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusena riigihanke „Bellingshauseni monumendi
rajamine“. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on
majanduslikult soodsaim pakkumus.
Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse
dokumendiregistris delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Saaremaa valla detailplaneeringud
Harjaka maaüksuse detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine Pätsu katastriüksuse
osas
Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et Saaremaa
Vallavolikogu tunnistas 28.11.2019 otsusega nr 1-3/111 kehtetuks Leisi Vallavalitsuse
25.11.2008. a korraldusega nr 408 kehtestatud

Harjaka maaüksuse detailplaneeringu (OÜ Hartal
Projekt töö nr 00200) Laugu külas Pätsu katastriüksuse (40301:003:0443) osas.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu kruntideks
jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorra ja haljastuse
ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Detailplaneeringuga nähakse ette planeeritava

maa-ala jagamine kolmeks elamumaa ja üheks
maatulundusmaa krundiks.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks
planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel
katastriüksuse omaniku avalduse alusel. Kehtima
jäävas osas on võimalik detailplaneering ellu viia.
Otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/et/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
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Toetusvõimaluste ajakava annab
MTÜ-dele selgema ülevaate
Mittetulundustegevuse toetamise uut korda välja töötades sai võetud sihiks, et toetuse taotlemine oleks võimalikult läbipaistev ja kiire ning vähemalt sama oluline
on seegi, et taotlejatel oleksid toetusvõimalused koos
ajakavaga teada juba aasta alguses.
Kristiina Maripuu
abivallavanem

Saaremaa vallavolikogu kinnitas mittetulundustegevuse toetamise uue
korra augusti lõpus. Pärast seda toimus
uuenduste tutvustamiseks Saaremaa
eri piirkondades kokku 12 infosemi-

nari, kus arutlesime ka selle üle, kuidas toetussüsteemist senisest selgem
tervikpilt anda.
MTÜ-del on küllaga häid mõtteid ja
algatusi ning aasta lõpp ja uue algus on
sobiv aeg, mil mõelda, kuidas kavandatu ellu viia. Seetõttu võimaldab toetuste
taotlemise ajakava planeerida, kas idee

teostuseks sobib näiteks külaelu arengu
projektivoor, kohaliku omaalgatuse
programm või hoopis kaasav eelarve.
Samuti on oluline teada, kas vajalikus
valdkonnas on taotlusvoorusid üks
või mitu.
Külaelu arengu projektidele on
tuleval aastal kaks taotlusvooru – esimene avatakse juba jaanuaris ja teine
mai lõpus – ning esimese vooru kohta
ilmub täpsem info ka 9. jaanuari vallalehes. Vooru ettevalmistused käivad
ja praeguseks on välja töötatud ka
hindamiskriteeriumid, mis tehakse ka
taotlejatele avalikuks.
Küla- ja alevikuraha saab taotlema

hakata pärast seda, kui valla 2020. aasta
eelarve on volikogu poolt kinnitatud.
Eeldatavasti saab vooru avada veebruari keskel ning taotlusi on võimalik
esitada jooksvalt kuni 1. septembrini.
Võrreldes tänavuse aastaga lõpeb
küla- ja alevikuraha taotlemine varem,
et külaraha võimaliku jäägi jõuaks
planeerida maapiirkondade arenguks.
Haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas on samuti kavas kaks taotlusvooru, neist esimene avatakse
veebruari keskel ja teine septembris.
Sotsiaalvaldkonnas on praegu pandud
paika, et taotlusvoor avatakse veebruari keskel.

Lisaks loetletud võimalustele saavad
MTÜ-d toetust taotleda kohaliku
omaalgatuse programmi kevad- ja sügisvoorust, mida koordineerib samuti
vallavalitsus. Lennukamate ideedega
tasub valmistuda kaasavaks eelarveks,
kust saab nii suuremat toetust (kuni
25 000 eurot idee kohta) kui ka väärt
kõlapinda.
Ajakavas võib tulla ette väiksemaid
muudatusi ja täiendusi, kuid suures
plaanis on selline raamistik kokku
lepitud ja jääb kehtima. Voorude
kohta ilmub täpsem info järgmistes
lehenumbrites ja valla kodulehel www.
saaremaavald.ee.

Riigi ja valla abil on paranenud ligemale 200 maapere elu
Paljud hajaasustuse programmist toetust saanud
maainimesed on öelnud, et
see toetus on parandanud
nende elukvaliteeti.

panime muidugi veel lisaks rauafiltri,
kuna veeproove poleks muidu korda
saanud.“
Mullu sai Saaremaa vallas 15 majapidamist toetust nii vee- kui ka
kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks.
Sel aastal oli vallas neli majapidamist,
kes said toetust mõlema jaoks.

Maire Käärid
arenduse peaspetsialist

Nii on see ka Kallaste külas elava
ettevõtja Ardon Kaerma kolmelapselise pere puhul, kes said toetust nii
vee- kui ka kanalisatsioonisüsteemi
rajamiseks.
„Varem tuli meil vesi salvkaevust,
aga siis avastasime, et see ei kõlba
juua, kuna vesi on reostatud,“ ütles
Kaerma. „Vanaema rääkis, et vanatädi
oli joogivett toomas käinud lähedal
olevast allikast.“
Pere testis kaevuvett ja avastas selles
coli-bakteri. Tualetiks oli alguses aga
üldse õues olev kuivkäimla. Kui pere
Saaremaale Kihelkonnale elama kolis,
panid nad reovee jaoks kogumismahuti, aga selle maht oli nii väike, et
seda tuli tühjendada igas kuus.

Vesi ja kanalisatsioon
peavad olema
Kaermad on oma majas elanud
nüüdseks üle kolme aasta. „Esialgu
oli see kasutuses pigem suvemajana,
pärast Saaremaale päriseks kolimist
otsustasime aga, et vesi ja kanalisatsioon on need asjad, mis peavad korras olema,“ sõnas Ardon Kaerma. Nii
esitati 2018. aastal taotlused hajaasustusprogrammist toetuse saamiseks.
Kaermate pere sai toetust nii veekui ka kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks. Puurkaev koos tõsteseadmetega maksis 4000 eurot ja biopuhasti
koos paigaldusega 8000 eurot, omaosalus oli 33%. „Meil tuli muidugi
biopuhasti rajamine kallim, kuna
meil on paepinnas ning arvestasime
ka potentsiaalse kõrvalmajaga,“ rääkis
Kaerma.
Tööd telliti Balti Puurkaevust.
„Oleme väga rahul. Tööd on lõpetatud ja kõik aruanded esitatud. Veele

Ardon Kaerma koos abikaasa Erika Lucia Hudaga rõõmustavad, et saavad
nüüd juua puhast kraanivett.
FOTO: erakogu
Saaremaa valla kokkuvõte 2018. ja 2019. a taotlusvoorudest (summad eurodes):

Kahe aastaga
187 toetatud projekti

korrektselt vormistatud aruandeid.
Hajaasustuse programmi eesmärk
on tagada kõigis Eesti hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maal.
Kohalikul omavalitsusel on õigus
kehtestada toetuse andmisel eelistatud
sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus.

2019. aasta regionaalse hajaasustuse
programmi rahastuse kaasabil viiakse
Saaremaa vallas ellu 26 vee-, 49 kanalisatsiooni- ja kaheksa teeprojekti ning
rajatakse üks autonoomne elektrivarustussüsteem. Praeguseks on toetuslepingud sõlmitud 84 toetuse saajaga,
vaid kolme projekti puhul on taotletud
toetuslepingu sõlmimiseks lisaaega ja
vallavalitsus on seda ka võimaldanud.
Ühe pere nõuetele vastava kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ei saa
kasutada hajaasustuse programmi
toetust, sest pool kinnistut asub
tiheasustusalal (majapidamine jääb
tiheasustusalale, rajatav biopuhasti
aga sellest välja). Leidsime koos
taotlejaga lahenduse, et pere suurendab omaosalust 50%-ni ja 50%
ulatuses projekti kogumaksumusest
toetab vald.
Detsembrikuuga saavad juba viie
projekti aruanded ka vallavalitsuse
poolt heaks kiidetud.
Võrdluseks: 2018. aastal sai toetust
52 vee-, 52 kanalisatsiooni- ja üks
teeprojekt. Taotlejad on loobunud
rahastusest kahe vee- ja ühe kanalisatsiooniprojekti puhul. Aga toetusraha ei ole jäänud kasutamata, sest
vabanenud raha on saanud taotlejate
pingerea alusel järgmised soovijad.
Detsembrikuu jooksul kiidab vallavalitsus heaks 47 vee-, 49 kanalisatsiooni- ja ühe teeprojekti aruanded.
Seega lõpetatakse 2018. aastal 97
projekti 102 rahastatud projektist
(95,1%).
Kolmele projektile on taotletud tähtaegselt toetuslepingu tähtaja pikendamist tähtajaga 28.02.2020. a. Vaid
kahe projekti kohta tuleb veel oodata

Sel moel on kohalikul omavalitsusel võimalik suunata toetust
sihtrühmadele ja tegevustele, mis vajavad kohalikul tasandil kõige enam
toetust. Saaremaa vallas ei ole 2018.
a ja 2019. a taotlusvoorus eelistusi
rakendatud.
Tegevusi rahastatakse riigieelarvest
regionaalarengu programmi ja kohaliku omavalitsuse eelarvest. Riigi ja
kohaliku omavalitsuse toetus kokku
võib moodustada maksimaalselt 67%
projektile eraldatavast toetusest. Taotleja (ja kaastaotleja) omafinantseering
(ja kaasfinantseering) peab kokku
moodustama vähemalt 33% projekti
abikõlblikest kuludest.
Saaremaa valla eelarvestrateegias 2020–2023 on kavandatud hajaasustuse programmi rahastamiseks
350 000 eurot aastas. Igal aastal on
riigipoolseks toetuseks arvestatud
150 000 eurot ja valla poolt toetuseks
200 000 eurot. Seega on ette nähtud
ka piiratud rahalised vahendid nende
Saaremaa valla eri maapiirkondades
elavate perede elutingimuste parandamiseks, kel ei ole võimalik selleks
taotleda toetust riiklikust hajaasustuse
programmist. Selleks on Saaremaa
vallal vaja vastu võtta veel vastav
toetuse andmise kord, mille kehtestamine on volikogu ainupädevuses.
Suure tõenäosusega toimub ka
2020. aastal regionaalarengu programmist rahastatava hajaasustuse
programmi taotlusvoor. Selle kohta
täpsem info siis, kui riigihalduse
ministri käskkirjaga kuulutatakse
taotlusvoor avatuks.

Vald aitab
200 000 euroga aastas
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Aastaringi
lõpetuseks
Me oleme jõudnud tänaseni,
ühel või teisel viisil. Kaasas
oma teod või tegematajätmised, usk ja lubadused. Aastaaegade vahetus liigub ikka
omaenese rütmis, pakkudes
ühtaegu nii pilvist taevaalust
Helle Kahm
kui päikselist muretust. Oleabivallavanem
me rutanud läbi aasta ja hakkame kohale jõudma. Kuna
sümbolid on hingele olulised, oleme otsustanud,
et aasta lõpp on just õige aeg, et tagasivaates uuele
algusele teed rajada.
Mööduv aasta tõi kaasa hulgaliselt kordatehtud maanteid ja tänavaid, imeilusaid ehitisi
ja korrastatud ruume. Kõike seda soojendasid
aga inimesed, meie inimesed ja külalised. Kogukonnal on veider komme oma piire avada
ja kokku tõmmata, moodustada väiksemaid
gruppe suurema grupi sees ja siis jälle laieneda.
Lihtne on kunstlikult gruppide vahele lõhesid
tekitada, üksteisest mööda rääkida, omaenese
tõesse kinni jääda. Kas me tegelikult soovime
oma sõna väge kasutades vastastikku riidu ja
vaenu tekitada?
Me oleme maailma mõistes väike rahvakild,
veel väiksem on saar, kus elame. Jõud ja tugevus saab meid kätte Eestimaa suurimal saarel,
suurima pindalaga omavalitsuses. Me ei ole nii
erinevad, nagu tahame vahel välja näidata. Leisi
kodutütrel on rohkelt ühisosa Kuressaare või
Lümanda samaealise neiuga.
Laulvast revolutsioonist on just nii palju aega
möödas, et siis sündinud lapsed nüüd ise lapsevanemaks olemise vastutust kandma hakkaksid.
Lasteaedu on tulnud laiendada ja inimestel on
tulnud uute lahendustega harjuda. Harjumine
on keeruline protsess – suur vald, uued inimesed,
juurtega või juured siia istutanud, kõik ometi
olulised ja omad.
Meie, Saaremaa koolilaste PISA testi tulemused olid Euroopa parimad. See on uhke lugu!
Meie lapsed ja õpetajad on targad ja hingelt
ilusad, see on midagi, mille üle saame koos rõõmustada ja tänulikud olla.
Kaunid kunstid ja spordipisik on samuti meie
saart mööduval aastal kõrgetel kätel kandnud.
Nimekiri on ses valdkonnas lõpmata pikk ja
tiitlidki igal alal märkimisväärsed. Ettevalmistus
eluks, rõõmu ja rahulolu eest vastutuse iseenda
kanda võtmine kujuneb treeningutel õpetatud
iseolemise kunsti kaudu. Õpitakse sedagi, et kuigi
vahel satub pall oma väravasse, saab ja tulebki
uuesti tõusta, et edasi minna. Kõrvalseisjad on
vaid hetkeks oma nõuannete ja ergutustega inimese elu mänguväljaku kõrval.
Tänased meeskonnakaaslased on sõbrad kogu
eluks, oma isiklik pere ja kaaslaste võrgustik toeks
ka rasketel aegadel, alati. Kuigi ise peab valikuid
tegema ja oma vastutust kandma, on meeskond
see, kes kannab ka selle päeva nõrgemad tulemuseni, toetades kaotaja eneseusku ja julgustades
uuesti proovima.
Me oleme siin saarel üks meeskond tugevamate
ja nõrgemate lülidega. Headel päevadel tuleme
toime, kuid ajas vajavad tuge nii vastsündinud kui
kõrges vanuses lähedased, meid puudutab lein,
lahutus ja haigused. Teadmisega, et ka halbadel
päevadel ei pööra kaaslased selga, sest ka ise oleme olemas, kui teisel on keeruline päev, tuleme
toime siin ja tuleme toime rahvana.
Inimesed on üsna ühetaolised, meile meeldib
hea sõna ja hea toit. Meile meeldib tööd teha ja
selle eest tunnustust saada, eelkõige iseendalt.
Pole üldse oluline, millises valdkonnas töötame,
igaühel on omaenese päevatöö vaja hästi ära teha.
Ma soovin, et möödunud aastal lausutud mõtlematud sõnad ja lehelugude pealkirjad oleksid
uuel aastal paremini läbi mõeldud, sest sõnal on
tugev jõud ja seda tuleks kasutada ehitamiseks,
mitte hävitamiseks. Muutused on elu ainus
muutumatu osa ja kuigi vahel tundub sellega
raske leppida olevat, on inimene nii loodud, et
me saame sellega hakkama. Miski ei ole igavene,
aga meil on meie aeg ja see on meie võimalus täita
see väikeste ja suurte imedega.
Head lõppevat aastat, armsad saarlased!
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Jäätmete õigesti
sorteerimine on oluline
Uuel jäätmeveoperioodil, mis algab 1. märtsil
2020, muutub Saaremaa vallas jäätmete liigiti kogumine ja sortimisjuhise järgimine
senisest olulisemaks.
Valesti sorditud jäätmetega võib kaasneda
kõrgem arve.

Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Kui pakendijäätmete, vanapaberi
või biojäätmete mahutisse on
pandud valed jäätmed, siis võib
jäätmevedaja jätta konteineri sellel
veoringil tühjendamata ning tulla
seda tühjendama eraldi veoringil.
Kui võimalik, võib vedaja ka vale
jäätme konteinerist välja noppida, konteineri tühjendada ning
panna valesti sorteeritud jäätmed
konteinerisse tagasi koos teatega,
kuhu need jäätmed tegelikult viia
tuleb. Mõlemal juhul on jäätmevedajal õigus küsida kahekordset
teenustasu, kuna jäätmed olid
sorteeritud valesti.
Üldreegel on see, et pakendijäätmete konteinerisse võib
panna vaid tühjad, vajadusel üle
loputatud pakendid, vanapaberi
konteinerisse vaid kuiva paberit ja
pappi ning biojäätmete konteinerisse vaid biolagunevaid jäätmeid.
Segaolmejäätmete konteinerisse
ei ole lubatud panna biojäätmeid,
ohtlikke jäätmeid, patareisid ja
akusid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, vanarehve,
mootorsõidukite osi ja põllumajandusplasti.

Pakendijäätmed –
kollane konteiner
Pakendijäätmete hulka kuuluvad erinevate toodete ümbert
või vahelt ära võetud pakendid,
nagu toiduainete plastkarbid, leivakotid, metallist konservipurgid,
tetrapakid, kodukeemia pakendid,
pappkarbid, paberkotid, klaaspudelid ja -purgid ning nende
kaaned või korgid, pakendamiseks
kasutatud vahtplasti graanulid,
plastlindid jms.
Pakendid peavad olema tootest
tühjad, vajadusel üle loputatud.
Pakendijäätmetest ei tohi ka nende
kokkupressimisel jäätmeveokis
midagi välja immitseda, sest see
määriks ära teised pakendid,
mistõttu nende ringlussevõtt
muutub võimatuks. Kui pakendit
ei ole võimalik kerge loputamisega
puhtaks saada, tuleb see panna
segaolmejäätmete mahutisse.
Pakendijäätmeid saab üle anda
80- kuni 1100-liitrise konteineriga
või kuni 150-liitrise kilekotiga. Pakendikonteinerina võib kasutusele
võtta olemasoleva konteineri, kui
on selge, et jäätmete liigiti kogumisel jääb see segaolmejäätmetele
ülemäära suureks.
Uue konteineri ostmisel võiks
see olla kollane, sel juhul on
ka jäätmevedajale selge, et selle
konteineriga antakse üle pakendijäätmeid. Kollase konteineri
saab soovi korral jäätmevedaja

käest osta. Pakendite üleandmiseks kasutatav kilekott võiks olla
läbipaistev, ka neid saab vajadusel
jäätmevedajalt osta.
Pakendijäätmete tasuline vedu
korraldatud jäätmeveo raames
toimub Kuressaares ühest korrast
nädalas kuni ühe korrani kvartalis.
Mujal toimub pakendijäätmete
vedu sagedusega ühest korrast
kahe nädala jooksul ühe korrani
kvartalis.
Pakendijäätmete kodust ära
andmine ei muutu kellelegi kohustuslikuks, vaid on lisavõimalus.
Avalikud pakendipunktid jäävad
alles. Kuressaare ja Kudjape aleviku elanikel on ka edaspidi võimalik kasutada pakendite tasuta
kohtkogumise teenust, mida pakuvad pakendiorganisatsioonid.

ka eramajapidamised, kes võivad
vanapaberi koguda näiteks pappkasti ja selle täitumisel tellida
äraveo.

Segaolmejäätmed – must,
hall või roheline konteiner

Segaolmejäätmete konteinerisse
käivad need jäätmed, mida liigiti ei
Biojäätmed –
saa ära anda, näiteks määrdunud
eelista kompostimist
pakendid ja papp, hügieenitarbed,
Biojäätmed, nagu tahked toi- mähkmed, määrdunud riided,
dujäätmed, puuviljakoored, ka- katkised jalanõud, kasutuskõlblaluud, kohvipaks, lõikelilled ja matud mitte-elektroonilised mänhaljastujäätmed tuleks kompos- guasjad, jahtunud tuhk, kassiliiv,
tida oma kinnistul. Kuressaares, suured kondid, kiletatud paber,
Orissaares ja mujal, kus on kom- ühekordsed plastnõud.
Segaolmejäätmete veoteenupaktne asustus, tuleb biolagunevate köögijäätmete kompostimiseks sega liidetakse kõik hoonestatud
kasutada kinnist kompostrit. See kinnistud, mis ei ole korraldatud
võib olla poest ostetud spetsiaalne jäätmeveost vabastatud või ei
komposter või ise ehitatud kom- kasuta ühist mahutit kokkuleppel
postikast. Oluline on, et kompos- mõne teise kinnistuomanikuga.
ter on külgedelt ja pealt suletud Segaolmejäätmeid saab üle anda
nii, et rebased, närilised ja linnud 80- kuni 4500-liitrise konteineriga, eramajadest ka kuni 100-liitriei pääse jäätmetele ligi.
Vanapaber – sinine
Biojäätmete veoringiga liide- se kilekotiga.
konteiner või pappkast
Prügi üleandmise suurim sagetakse esialgu kõik korteriühisVanapaberi alla kuuluvad pea- tud, büroohooned, haridus- ja dus Kuressaares on kolm korda
miselt ajalehed, ajakirjad, rek- teadushooned, kaubandus- ja nädalas, minimaalne sagedus kord
laamlehed, raamatud ilma kõvade teenindushooned, hotellid ja sa- nelja nädala jooksul. Ka Orissaares
kaanteta. Vanapaberi veotee- malaadsed majutushooned ning tuleb oma segaolmejäätmed jätkunusega liidetakse automaatselt toitlustushooned. Biojäätmete ma- valt üle anda vähemalt kord nelja
kõik korteriühistud olenemata huti suurim tühjendussagedus on nädala jooksul. Orissaares ja Kukorterite arvust ja kütteviisist, Kuressaares ja suvel ka Orissaares ressaares võib prügivedu toimuda
samuti vallavalitsuse hooned, üks kord nädalas, mujal üks kord ka harvemini – kord kvartalis, kui
valla teenuskeskused ja hallatavad kahe nädala jooksul. Minimaalne kinnistul on olemas komposter või
asutused.
tühjendussagedus on üks kord toimub regulaarne biojäätmete
äravedu. Teistes veopiirkondades
Vanapaberit võib ära anda nelja nädala jooksul.
saab segaolmejäätmeid üle anda
80- kuni 1100-liitrise
vahemikus üks kord
konteineriga, eramakahe nädala jooksul
jadest soovi korral ka
üks kord kvarpappkasti või kilekotiga.
Üldreegel on see, et pakendijäätmete kuni
talis.
SegaolmejäätVanapaberi üleandmikonteinerisse võib panna vaid tühmete konteineri värv
seks on teistel soovitatav
kasutada sinist kontei- jad, vajadusel üle loputatud pakendid, ei tohiks soovitavalt
olla pruun, kollane
nerit, mille võib osta
vanapaberi konteinerisse vaid kuiva
või sinine, kuna seda
jäätmevedajalt.
Seni mõnel pool vallas paberit ja pappi ning biojäätmete kon- värvi mahutitega antakse üle liigiti koguväljas olevad avalikud
vanapaberi konteinerid teinerisse vaid biolagunevaid jäätmeid. tud jäätmeid.
Kui kinnistul on
likvideeritakse esimese
juba olemas näiteks
poolaasta jooksul, sest
Kui kinnistuomanik teatab, hallid või rohelised konteinerid
edaspidi saab igal kinnistul vanapaberi otse vedajale ära anda. et ta kompostib biolagunevad ja nendega soovitakse edaspidi üle
Vanapaberi graafikujärgsed veod köögijäätmed oma kinnistul, siis anda liigiti kogutud jäätmeid, tutoimuvad Kuressaares ühest kor- biojäätmete konteinerit kasutama leb konteinerile panna vastav kleerast nädalas kuni ühe korrani ei pea. Oluline on, et biolagune- bis. Õige kleebis kõrvuti olevatel
kvartalis, teistes veopiirkondades vaid köögijäätmeid ja haljastu- sama värvi konteineritel on abiks
ühest korrast kahe nädala jooksul jäätmeid ei panda edaspidi enam nii konteinerite kasutajatele, aga
segaolmejäätmete hulka, kuna ka jäätmevedajale, kes tühjendab
ühe korrani kvartalis.
Korteriühistute ja nimetatud need määrivad ära teised jäätmed. erinevaid jäätmeliike erinevatel
valla hoonete vanapaberi kon- See tähendab, et kohvifiltreid koos veoringidel.
Olmejäätmete liigiti kogumise
teineri tühjendamine võib soovi kohvipaksuga, banaanikoori, kööjuhend
on koostamisel ja saakorral toimuda ka harvemini, giviljakoori ja -varsi ei või tavaprügraafikuvälise tellimise alusel gikasti panna. Biojäätmete veda- detakse kõigile vallaelanikele
vastavalt konteineri täitumisele.
jale üleandmiseks võib kasutada postkasti. Konteineritele mõeldud
Oluline on, et vanapaberi kon- 80- kuni 240-liitrist konteinerit või kleebised on samuti ettevalmistateiner on nendel kinnistutel ole- kuni 150-liitrist kotti. Konteiner misel ja neid on edaspidi võimalik
mas ja kasutatav. Graafikuvälist võiks olla pruuni värvi ja vajadusel saada vallavalitsusest või teenuskeskusest.
vanapaberi äravedu saavad tellida saab selle jäätmevedajalt osta.
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Ühisveevärk – suuremate
keskuste luksus?
Saaremaa vallas on
koostamisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava (ÜVK)
aastateks 2020–2031,
milles osaleb ka Kuressaare Veevärk.

ÜVK investeeringu maksumus ühe inimese kohta eurodes

Aivar Sõrm
Kuressaare Veevärk AS
juhatuse liige

Valla veemajanduse arengukava
peaks sätestama valdkonna tulevikusuundumused. Varasemad
arengukavad nägid suures plaanis
ette õnnelikku tulevikku stiilis
„tsentraalne vesi/kanalisatsioon
igasse õue!“. See lootus baseerus
eeldusel, et muu Euroopa jääbki
meie unelmat lõpmatuseni rahastama. Täna on paraku aeg reaalsusele silma vaadata ning anda
endale aru, milliste sammudega
ja kuhu suunas on üldse võimalik
edasi astuda. Toetuste aeg on otsas
ja tegemiste puhul saab arvestada
ainult oma rahakotiga.
Probleemi mastaape aitab ehk
mõista Kuressaare Veevärgi praegune tegevusulatus – ettevõte
osutab veeteenust kõigis kolmes
kohalikus mereriigis, kokku 34
erinevas asumis. Teenuse osutamiseks rajatud torustike kogupikkus
on veidi alla 500 km ja tsentraalse
vee/kanalisatsiooniga on ühendatud ca 2/3 saarte elanikest.

2000 eurot inimese kohta
Infrastruktuuri ülesehitamiseks
on läbi aegade panustatud 40
miljonit eurot ja kui täna kõik see
uuesti nullist üles ehitada, kuluks
raha juba kaks korda rohkem.
Teisiti öeldes on tsentraalse ka-

nalisatsiooni/vee tuppatoomine
tagasivaates maksnud 2000 eurot
iga inimese kohta, linnas kordades vähem ja maal kordades
rohkem. 2/3 sellest rahast on
moodustanud EL-i toetus, mis
omakorda tähendab, et need
kulutused ei peegeldu praeguses vee hinnas ja homme tuleb
neid investeeringuid asendama
hakata praktiliselt nullist. Selline
ebatavaline majandussituatsioon
markeerib suhteliselt üheselt
ära ka võimalused ja vajadused
veemajanduses nii lühemas kui
pikemas perspektiivis.
Selge on üks – olemasolev
veeinfrastruktuur tuleb püsti hoida, maksku mis maksab.
Praeguses arengukava prognoosis
kulub järgmisel 12 aastal asendusinvesteeringutele ca 20 miljonit
eurot ja ka see visioon tundub
olevat alahinnatud. Kuid ka juba
selles mastaabis kaasneb inves-

Tähelepanu, autojuhid!
Nüüd, kui Kuressaare kesklinn
on mõned kuud olnud autoliikluseks avatud ja oleme saanud
jälgida, kuidas autojuhid seal
käituvad, soovime juhtida tähelepanu mõningatele kitsaskohtadele. Keskväljaku osas kehtib
kiiruspiirang 10 km/h ja seda
seetõttu, et antud alal on liikvel
palju jalakäijaid, kes võivad vabalt valitud kohas üle tee minna,
küll aga peavad nad arvestama, et
autol on eesõigus. Alates Kauba
tänava ristist on lubatud sõidukiirus 30 km/h.
Teine suurem probleem on
parkimine. Parkida tohib ainult
selleks ettenähtud kohtades, mis
on tähistatud parkla märgiga ja
kus on maha laotud musta kiviga
parkimiskohad. Mujal ei ole parkimine lubatud. Samuti on Lossi
tn 7 ees eraldatud kolm kohta
taksodele, mis on tähistatud eraldi liiklusmärkidega ja eraldatud
jalgrattahoidjatega, et asi oleks
veelgi arusaadavam. Keskväljakul
on parkimine keelatud. Küll aga
on Tallinna tn 9 ees eraldatud
koht, kus saab kaupa laadida ja
ka see koht on tähistatud liiklusmärkidega.
Kuressaare kesklinn on mõeldud liiklemiseks kõigile, nii

jalakäijatele, jalgratturitele kui
autojuhtidele, arvestagem siis
üksteisega, et meil kõigil oleks
seal hea olla.
Mikk Tuisk, majandus- ja
haldusosakonna juhataja

teeringutega veeteenuse hinna
hüppeline tõus.
Kui nüüd lisada siia meie soov
„igasse õue“, siis selles suunas on
kavasse hetkel sisse kirjutatud 86
km uusi trasse koos 29 pumplaga,
mis võimaldaksid tsentraalse vee/
kanalisatsiooni viia veel pea 800
vallaelanikuni.
Selle ürituse kogumaksumus
tänastes hindades on 7 miljonit
eurot ehk pea 9000 eurot ühe
inimese või 20 kuni 25 tuhat eurot ühe keskmise majapidamise
kohta. Kui nüüd võrrelda seda
summat senise keskmise ühikkuluga 2000 eurot inimese kohta,
koorub välja, kuivõrd kallimaks
läheb tsentraaltorustike vedamine tiheasustusest kaugemale.

Tasuvusaeg 200 aastat
Sellise investeeringu tasuvusaeg praeguste hindade juures
oleks, arvestades ka ekspluatat-

sioonikulusid, pea 200 aastat,
ainult et nii 40 aasta pärast tuleks
need torud juba uutega asendada
ehk saajalt ei tule see raha kunagi
tagasi. Teisisõnu tähendab torustike vedamine järjest kaugemale
veel kord täiendavat hüppelist
hinnatõusu tänastele teenuste
saajatele ning kokkuvõttes hakkab vee hind tõusma väga ruttu
ja tuntavalt kõikidele, sõltumata
elukohast.
Ehk siis tegelikult kujuneb
küsimus võrgustike edasisest
arengust käesoleva arengukava
põhiteemaks ning otsuseid tuleks
siinkohal teha avasilmi.
Meie tänased alateadlikud ootused ÜVK edasisele mastaapsele
laienemisele tunduvad pärinevat paraku ajastust, mil energia
maksis kopikaid ja solgi võis
rahulikult kraavi mööda lihtsalt
merre lasta.
Paraku – mis kaunis, see kallis!

Veebruarist jäätmejaamades
uued vastuvõtuhinnad
Sel aastal toimus mitu olulist arengut, mis suurendavad valla jäätmemajanduse tõhusust, parandades
ka korraldatud jäätmeveoteenuse
kvaliteeti ja suurendades elanikele
pakutavate teenuste hulka. Parema
ja pindlikuma teenusega kaasneb
paratamatult ka mõningane hinnatõus. Saaremaa vallavolikogu
võttis aprillis 2019 vastu otsuse
määrata kümneks aastaks korraldatud jäätmeveol kogutud jäätmete käitluskohtadeks Kudjape ja
Maasi jäätmejaama.
Jäätmejaamade operaatori hanke
tingimused said senisest nõudlikumad, pannes operaatorile kohustused tagada jaamadesse jõudvate
jäätmete ringlussevõtt sellisel tasemel, et jäätmemajanduse kvaliteet
vastaks seaduses ette antud nõuetele. Suure tõenäosusega on Saaremaa vald tänu neile muudatustele
järgmisest aastast üks väheseid
valdu, mis suudab tagada seaduses
toodud jäätmete ringlussevõtu
tasemed ehk teeb võimalikult palju
selleks, et meid ümbritsev keskkond püsiks puhtana.
Uued vastuvõtuhinnad Kudjape
ja Maasi jäätmejaamas hakkavad
kehtima alates 1. veebruarist

2020. Uued jäätmeveolepingud,
mis jaamade hinnatõusu arvesse
võtavad, käivituvad märtsi algusest. Tähelepanelik peab olema
juhul, kui seniseid lepinguid on
vaja pikendada.
Nimelt praegu kehtivate ning
uute jäätmeveolepingute käivitumise vahele jääb veebruarikuu, kui
jäätmete üleandmistasud on valla
jäätmejaamades juba kallimad. See
tähendab mõningast hinnatõusu
Kuressaare elanikele ja ettevõtetele
juba veebruari algusest. Kuressaares
kallineb 240 L konteineri tühjendus 1,89 euro võrra. Veebruaris
tõusevad jäätmekäitluskulud ka
Ida-Saaremaal, 240 L konteineri
tühjendamisel 1,02 euro võrra.
Märtsi algusest tõusevad prügiveohinnad ka teiste piirkondade
elanikele, välja arvatud Kuressaare. Kõige suurem hinnatõus on
veohanke tulemustest tingituna
Lääne-Saaremaal, kus kohati tõuseb 240 l konteineri tühjendustasu
kuni 5,63 euro võrra. Mujal jääb
hinnatõus kahe kuni viie euro
piiresse 240 l konteineri kohta.
Bert Holm,
keskkonnaosakonna juhataja

LUGEJA
KÜSIB

?

Kas igasuguse ilutulestiku tegemiseks
tuleb võtta vallast avaliku ürituse luba?
Saaremaa Vallavolikogu
24.05.2018 vastu võetud
määrus nr 1-2/26 defineerib
avaliku ürituse mõiste ja
selles on nõutud ilutulestiku
korraldamise puhul luba vaid
Aarne Põlluäär juhul, kui tegemist on kõrgendatud turvariskiga. Luba
kultuuri- ja spordiei ole vaja taotleda, kui üritus
osakonna juhataja
vastab ehitise kasutusloas
määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne
kõrgendatud turvariski.
Ilutulestiku korraldamise luba peab olema
ilutulestiku korraldamiseks avalikul üritusel
F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega ja
tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise
tootega.
Kuna jaemüügis saada olevad ilutulestiku
materjalid ei ületa F-3 kategooriat, siis avaliku
ürituse luba vaja ei ole. Küll aga on vajalik suurema ilutulestiku korraldamise puhul kohaliku
omavalitsuse ja päästeameti teavitus ilutulestiku
korraldamise kohta.
Selgituseks: F3-kategooria – keskmise ohutasemega pürotehniline toode, mis on ette
nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal
ja mille müratase ei kahjusta inimese tervist;
F4-kategooria – kõrge ohutasemega pürotehniline toode, mida võib kasutada üksnes erialateadmistega isik ja mille müratase ei kahjusta
inimese tervist.

Juba praegu käib käsimüügist ostetud
pürotehniliste toodetega paugutamine.
Kas ses osas on kehtestatud ka mingi
kord, millal tohib paugutada ja kas on
õige pauke teha juba enne aastavahetust? Kas ka siis tuleb järgida mingeid
ohutusnõudeid?
Kohalik omavalitsus annab avaliku ürituse korraldamise loaga ka loa
pürotehniliste toodete
kasutamiseks ürituse raames.
Eelpool toodud toodeMartina Kommel te kasutamine eraisikute
järelevalve peaspetsialist poolt on Eestis suuremalt
jaolt reguleerimata.
Küll aga saab liigseid lärmi- ja paugutekitajaid korrale kutsuda, kui seda tehakse korrakaitseseaduse mõistes öörahu ajal ehk pärast
kella 23. Sellisel juhul saab otse politsei poole
pöörduda.
Kindlasti tuleb ka kõige tavalisema “pauguka“ käsitsemisel järgida ohutusnõudeid.
Lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet tuleb
käidelda viisil, mis ohutusnõuete järgimise
ning muu tavalise ja tõenäolise asjaolu korral
võimaldab tagada inimese elu ja tervise, asja ja
keskkonna ohutuse ning asjakohasel juhul ka
julgeoleku. Lõhkeaine ning pürotehniliste toodete kasutamist ja sellega seonduvat reguleerib
lõhkematerjaliseadus (leitav: www.riigiteataja.
ee/akt/112122018051).
Tavapäraselt on toodud ka ilutulestiku pakendil
olevas ohutusjuhendis välja, kus ja kuidas antud
toodet kasutada tuleb.
Samas tuleb meeles pidada ka põhitõed, et ilutulestikuks sobiv koht on eemal teistest inimestest
ja hoonetest, sest ka kõige väiksem rakett võib
süüdata tulekahju.
Pürotehnilised tooted on ohtlikud ja võivad
tekitada, sõltuvalt võimekusest, nii põletusi kui
ka päris tugevaid kehavigastusi.

Kas kasse saab steriliseerida soodushinnaga?
Kasside steriliseerimise hinnakirja kehtestavad
veterinaararstid. Vallapoolsete kampaaniate
toimumisest anname meediakanalite kaudu
eelnevalt teada.
Küsimused rubriiki „Lugeja küsib“ palun saata
aadressile merike.pitk@saaremaavald.ee või helistada tel 452 5022.
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Külavanemad ja
vanemate valimised

SAAREMAA KANDID

Vallavalitsuse 10. detsembri istungil kinnitati viieks
aastaks Pihtla piirkonna Suure-Rootsi küla külavanema ülesandeid täitma mittetulundusühing
Vätta Külade Selts ja Tirbi küla külavanemaks
Raigo Sooär. Kaarma piirkonna Nasva aleviku
alevikuvanemaks kinnitati tagasiulatuvalt alates
7. novembrist 2016 viieks aastaks Piret Kuldsaar.
Valitsuse 17. detsembri istungil kinnitati viieks
aastaks Torgu piirkonna Laadla küla külavanemaks Jone Koppel ja Mustjala küla külavanemaks
Ivar Alt.
Mustjala piirkonna Ninase küla külavanemaks
kinnitati üheks aastaks Andres Haller.

Toimiva kogukonna
alus on teotahe
Laugu külas on kasvamas märkimisväärne arv
nii kooli- kui ka lasteaiaealisi lapsi, kelle nimel Laugu külarahvas
suuresti tegutseb. Juba
MTÜ loomisel oli juttu
laste heaolust ja sellest,
et ka nemad mõistaksid,
kui tore on, kui on kogukond, kellel on ühised
eesmärgid ja kes hoiab
kokku.

********
Koimla küla koosolek toimub 5. jaanuaril kell
15 Taritu rahvamajas.
Murika, Pammana ja Soela küla uus külavanema valimise koosolek on 12. jaanuaril kell 12
Soela sadamas.

Pöide kirikus saab
süüdata tuled
Hanna Reinol
MTÜ Laugu külaselts juhatuse liige

Külarahva aktiivsem tegevus sai
alguse 2017. aastal toimunud
“Teeme ära!” talgutest. Kokku
tulnud külarahvas oli üksmeelel:
“Nüüd pole muud, kui lükkame
selle külaelu käima!” Loodi MTÜ
Laugu külaselts, valiti külavanem
ja asuti mõtteid mõlgutama.
Kohe sai külarahva ühiseks eesmärgiks külaplatsi rajamine vanasse kruusaauku – oli ju vaja kohta,
kus koguneda, kus lapsed saaksid
mängida, kus süüdata jaanilõke ja
püstitada jõulupuu.
Tänaseks on platsil lipumast, kus
lehvimas sinimustvalge vimpel,
võrkpalliväljak, lõkkekoht, omanäoline käimla, kiik ja männijuurikatele ehitatud mänguplatvorm
lastele.

Pikad traditsioonid
Samuti ehitati KOP-i projektitoetuse eest platsile hoone, mis täidab
nii katusealuse kui ka panipaiga
rolli. Talgute käigus värvisime
majakese esiküljele ka Karja kihelkonna triibumustri, mis teeb selle

“Teeme ära!” talgutel 2019 värvisime Laugu külaplatsil oleva hoone.

eriti säravaks ja pilkupüüdvaks.
Üks pikema ajalooga traditsioon
on iga-aastane jõulupuu metsast
toomine ja ehtimine. Kui varem
ilutses kuusepuu Laugu mõisa ees,
siis nüüd on sellel koht Laugu külaplatsi nõlval. Lisaks istutati talgutel
ka väike kuuseke, et edaspidi ei
peaks igal jõuluajal uut puud metsast tooma, säästes nii ka loodust.
Läbi aegade on tähistatud suvist
pööripäeva. 2019. aasta jaanipäeva
plaane tehes võttis külarahvas eesmärgiks korraldada jaanisimman
elava muusikaga. Nii toimuski
esimene suurejoonelisem pidu,
kus esinejaks legendaarne Viljo
Tamm ning jaanimänge korraldasid oma küla muhedad mehed.
Üritus õnnestus sajaprotsendiliselt
ning praegu peame juba järgmise
jaanipäeva plaane. Enne aga tuleb
veel vastlapäeva liug lasta ja hernesuppi mekkida ning tähistada Eesti
Vabariigi sünnipäeva. Neid üritusi
on Laugu külas samuti läbi viidud
mitmel aastal järjest.
Toredaks traditsiooniks on saanud suvine spordipäev, mida iga
laugulane pikisilmi ootab. See

toimub tavaliselt augusti alguses,
et ka suvesaarlased saaksid osa
võtta. Spordipäeval on saanud
hittmänguks külarahva rajatud jalkagolf, kus löövad kaasa nii suured
kui väikesed, samuti täpsusvisked
korvpalliga ja veel mõned paeluvad alad. Toimub muidugi punktiarvestus, kuid kaotajaid ei ole, sest
auhindu jagub kõigile ja seljataha
jääb jälle üks tore ja naeru täis päev.

Saavutused innustavad
Oleme uhked oma seniste saavutuste üle ning see annab indu
juurde, et edasi toimetada. MTÜ
Vöimalus abiga on käsil projekti elluviimine, mille eesmärk on saada
Laugu külaplatsile elekter. Praegu
kasutame voolu hankimiseks
generaatorit, jõulutulede süütamiseks vedasime juhtme lähimast
majapidamisest, kuna generaatorit
pidevalt lageda taeva all ja valveta
hoida ei näi õige.
Elektriliitumisega saame valguse ka oma väikesesse majakesse,
millest oli eelpool juttu. Samuti
on plaanis rajada valgustatud
varjualune, kus lapsed saavad

FOTO: erakogu

koolibussi oodata ja kauplusauto
külastajad ei pea samuti taskulambi valgel ostusid sooritama.
Plaanis on täiendada ka laste
mänguala, kust on puudu üks
toreda moega mängumaja.
Igal korralikul külaplatsil on ka
külakiik – üks meie unistustest.
Ka selles osas käivad mõttetalgud.
Oleme entusiastlikud ja loodame
ehk ülejärgmisel jaanipeol juba
kiigelt rõõmukilkeid kuulda.
Laugu külas on majapidamisi
kolmekümne ringis. Enamik on
aastaringselt kasutuses, osa täidab suvila rolli. Viimaste aastate
jooksul on Laugusse tulnud ka
uusi elanikke, kerkimas on mõned
suvilad ning meie rõõmuks on
korrastamisel Laugu mõis. Üheskoos hoiame korras külaplatsi,
korraldame talgupäevi, eelmisel
kevadel andsime esmakordselt
oma panuse ka metsa istutamisse
ning oleme rõõmsad, et meil on nii
tore kogukond.
Laugu küla suur pere soovib
kõigile rahulikku jõuluaega, toredat aastalõppu ja teguderohket uut
aastat! Hoidkem üksteist!

Aitäh Saaremaa Vallavalitsusele rahalise toetuse
eest 2019. aastal! Pöide Maarja kiriku elektriprojekti elluviimisel oli toetus 10 000 eurot Saaremaa
valla pühakodade parendamise summadest
suureks abiks. Ligikaudu 2000 eurot lisas sellele
kogudus ja tänu firma Funale heale tööle on kirik
nüüd ka seestpoolt kaunilt valgustatud.
Tegemist oli siiski elektriprojekti esimese järguga, edasi ootavad oma järge müüritrepp, võlvidepealne ja läänetorni vahelaed, kuhu paljudel
inimestel on huvi minna kõrgusest alla vaatama.
Meil kõigil on võimalik kaasa aidata rikkaliku
ajaloolise ning arhitektuurilise väärtusega Pöide
Maarja kiriku taastamisele. Ere valgus pikihoones
ja kooriruumis tõi selgelt esile ka selle, kui palju
tööd veel Pöide kogudust ja sihtasutust ees ootab.
2020. aastal on lootus saada kirikusse suur orel,
mis avab uued võimalused nii jumalateenistuste
kui kontsertide läbiviimiseks.
Seniks aga soovime kõigile rõõmsaid jõulupühi
ja ootame Pöide Maarja kiriku jõuluteenistusele
24. detsembril kell 19!
Anne Untera,
Pöide Maarja Kiriku Sihtasutuse juhatuse liige
Annetuskontod:

Pöide kiriku oreli jaoks saab teha annetuse EELK
Pöide Maarja Kogudus EE232200221039772450
(Swedbank), selgitusse: Orel.
Pöide Maarja koguduse remondifond
SWED EE232200221039772450
Pöide Maarja Kiriku Sihtasutus
SWED EE492200221054650133

Orissaares on nüüd valgustatud mänguväljak
Kõik, kes viimasel ajal käinud
Orissaare alevikus, on kindlasti
märganud, et kunagisele tühermaale on kerkinud ilus ja praktiline
mänguväljakuala. Kuivastu mnt 20
asuvasse parki rajatud mänguväljakul on mitmekesised atraktsioonid
vaba aja veetmiseks erinevas vanuses inimestele.
Ala on liigendatud vastavalt
vanusegruppidele ning sihtrühmadele planeeritud tegevustele, mida
ühendavad omavahel käigurajad.
Alal on:
• ronimis- ja seiklusala (tarzanirada koos ronimisköitega);
• puhke- ja virgestusala. Välitrenažöör „singe ellipse“ sobib igas
eas inimestele ning aitab parandada käte ja jalgade liikuvust ning
arendab liigeste painduvust. Teine
välitrenažöör on nn sõudmismasin „rowing machine“, mis aitab

tugevdada jala-, selja-, kõhu- ja
õlalihaseid;
• Väikeste laste ala, kuhu on
paigaldatud mängurong, liivakast
ja kiiged;
• Tänavakorvpalliala;
• Asfalteeritud betoonalusele
rajatud skatepargiala.
Mänguväljaku rajamiseks saadi
50 000 eurot toetust LEADER-i
meetmest „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna
parendamine“, seda Orissaare
vallavalitsuse poolt 2017. aastal
koostatud projektitaotlusele. Omafinantseeringu ja ehitustöödega
kaasnenud lisatööd finantseeriti
Saaremaa valla eelarvest. Projekti
elluviimiseks oli Orissaare vallavalitsus koostanud detailplaneeringu,
milles arvestas avaliku huviga.
Esialgu kavandati mänguväljakuala välisvalgustus lahendada 70

kW päikesepaneelide toitel, kuid
projekti käigus sai selgeks, et meie
tingimustes on parimaks lahenduseks LED-valgustid. Valgustus
annab võimaluse olla mänguväljakul ka pimedamal ajal. Ehitustööde käigus rajati olemasoleva
tiigi ümber turvatsoon ja piirati
see võrkaiaga.
Ala rajamisel on kasutatud tervisekaitse poolt aktsepteeritud
ehitus- ja viimistlusmaterjale.
Ehitustööd tehti DP Projektbüroo
OÜ projekti alusel.
Erinevaid töid mänguväljakul
tegid: TipTipTap OÜ, Maasi Ehitus
OÜ, Sessionramps OÜ, Erko Elekter OÜ, Ores Ehitus OÜ, Träx OÜ
ja Asfako OÜ.
Nüüd on Orissaares koht, kus
lapsed, noored ja nende vanemad
saavad vabas õhus kvaliteetselt ja
turvaliselt vaba aega veeta ning

omavahel kohtuda. Paremad vaba
aja veetmise võimalused, eriti
värskes õhus, parendavad ka inimeste tervist, selle asemel et istuda
toas arvuti taga või nutiseadmes
mängida.
Me ei eeldagi, et kõik lapsed
korraga pargi mänguväljakut kasutama hakkavad, kuid kindlasti leiavad nad mingil ajal koos sõpradega
sinna tee. Ka kõik Orissaare aleviku
elanikud ja külalised saavad soovi
korral pargis jalutada ja pargipinkidel istuda.
Soovin kõigile mänguväljaku
kasutajatele loovust ja mängulusti!
Loodan väga, et rajatud mänguväljakuala kasutatakse sihipäraselt
ja see pakub inimestele aastateks
mitmekülgset tegevust vaba aja
sisustamisel.
Maire Käärid,
arenduse peaspetsialist

Õhtusel ajal on mänguväljak, õigemini mänguväljakuala valgustatud, see pikendab kindlasti ala
FOTO: Maire Käärid
kasutamist.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
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

31. detsembril kl 22 aastalõpupidu. Tantsuks mängib
Kruiis, õhtut juhib Mai. Pääse 5
eurot. Kohtade reserveerimine
eikla.klubi@saare.ee
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
20. detsembril kl 19 mängufilm/
draama „Kui me hobusevargil
käisime“.
22. detsembril kl 16 Kihelkonna
segakoori kontsert „Talvevalgus“.

Tasuta.
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 mustkunstišõu
Danzartilt. Tantsuks ansambel
Starter. Laudade reserveerimine
rahvamajas. Lisainfo tel 555 05
281.
Pilet eelmüügist 10 ja kohapeal
15 eurot. Avatud baar.
Kihelkonna raamatukogu
21. detsembril kl 11 laste jutuhommik.
LEISI
Karja rahvamaja
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

Maa-amet müüb avalikul enampakkumisel
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste
kinnisasjade (maatulundusmaa) müügiks Saaremaa vallas:
Eikla küla Nurga katastriüksus (43301:001:0799, suurus 0,3545
ha, alghind 1400 eurot); Nasva aleviku Rannamaa katastriüksus
(43301:001:0982, suurus 2,8271 ha, alghind 4960 eurot) ja Väljaküla
Mäemaa katastriüksus (85801:001:1299, suurus 0,2331 ha, alghind
650 eurot). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2020 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Samuti on maa-amet välja kuulutanud enampakkumise Saaremaa vallas
Leedri külas Heimuniidi katastriüksuse (43301:001:1147, suurus 3,32
ha, alghind 438 eurot) põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 4.02.2020 kell 10.30. Täpsem info:
www.maaamet.ee.

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.
LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
28. detsembril kell 20 AASTALÕPUPIDU. Avalöök Teele Viiralt.
Üllatusesinejad.
Suure ekraani videodisko, tantsumuusika polkast rockini/ DJ Urmas
Rämmal. Info ja kohtade broneerimine tel 529 2166. Pääse
eelmüügist 10 eurot, peopäeval
15 eurot.
Taritu rahvamaja
26. detsembril kell 12 JÕULUPIDU. Kontsertkavaga esinevad
Leana ja Hartwin. Külla tuleb
jõuluvana.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
20. detsembril kl 13 OG algklasside jõulupuu.
21. detsembril kl 20 jõulupidu.
27. detsembril kl 14 kogupere-

film “Kõik, mida soovin jõuludelt“.
27. detsembril kl 19 aastalõpukontsert „Kuldsed Lehtrid ja
sõbrad“. Kaasa teeb Keili Simastel.
Avatud kohvik. Pilet 7 eurot.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
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
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
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, S Ü G - i ka b a re e , S a l m e
Õlle-Tõll jne Tantsuks Leggero.
Laudade bron tel 511 2757.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
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 „Jõuluks koju“. Avatud 30. jaanuarini.
Kuressaare Raegalerii
Terje Krupi näitus „Valguse sünd“.
Avatud 15. jaanuarini.
Ajamaja galerii
Vilja Prometi maalinäitus „Minu
meri. Minu maa“. Avatud 2. jaanuarini 2020.
Kuressaare Teater
27. detsembril kl 14 ja kl 19

Kuressaare Ida-Niidu lasteaed
võtab konkursi korras tööle

Vald pakub tööd

LIIKUMISÕPETAJA

Saaremaa Vallavalitsus on kuulutanud avaliku konkursi sotsiaalosakonna

(0,75 ametikohta, tähtajatu
tööleping).
Tööle asumise aeg jaanuar 2020.
Kandideerijal esitada avaldus,
CV, motivatsioonikiri ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 29. detsembriks
2019 aadressil Õie 2, 93818
Kuressaare või e-posti aadressil
helin.vinter@kuressaare.ee.
Lisainfo telefonil 45 54419.

film „Tõde“.
29. detsembril kl 12 Eno Raua
lasteetendus „Naksitrallid“.
29. detsembril kl 19 Joe Ortoni
etendus „Röövsaak“.
30. detsembril kl 19 Urmas Lennuki etendus „Tasa, vaikselt sõudvad pilved...“ VIIMAST KORDA!
4. jaanuaril kl 12 lasteetendus
„Naksitrallid“.
Kuressaare spordikeskus
24. detsembril kl 12 „Liikudes
tervemaks“ etapp JOOKS TALVESSE Loode tammikus.
27. detsembril kl 12 „Liikudes
tervemaks“ AASTALOOS Kuressaare spordikeskuses, täpsem info
www.saaremaaspordikool.ee
27. detsembril kl 10–15
spordikeskuses korvpallilaager
2008.–2012. a sündinud poistele ja 2009.–2012. a sündinud
tüdrukutele, täpsem info: www.
saarekorvpall.ee/noored/
Ootame infot piirkondades toimuvate ürituste ja sündmuste
kohta järgmisesse vallalehte 6.
jaanuariks, leht ilmub 9. jaa-

nuaril!

LASTEKAITSETEENISTUSE JUHATAJA
ametikohale. Loe lähemalt: 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
Saaremaa Vallavalitsus on kuulutanud avaliku konkursi

EHITUSSPETSIALISTI (ehituskontrolli ja kasutuslubade spetsialist)
ametikoha täitmiseks ajutiselt eemal oleva ametniku asendamiseks.
Loe lähemalt: www.saaremaavald.ee/toopakkumised
Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. detsembriks 2019 kell 9 märgusõnaga „Ehitusspetsialist“ Saaremaa
Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või postiga Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald.
Täiendav info: ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas (tel 452 5100, rein.kallas@saaremaavald.ee).

Spordimängudele joon alla
13. detsembril andsid piirkondade spordijuhid ülevaate
piirkondades toimunud spordisündmustest. Heameel on
tõdeda, et sport ja liikumisharrastus on piirkondades väga
aktiivne. Vallapoolne toetus
spordile on tulnud projektitoetuste kaudu ja seda oodatakse
ka uuel aastal.
Kohtumisel kuulati ära spordijuhtide ettepanekud ja mõtted piirkondade spordimängude kohta uueks hooajaks.
Suurimaks mureks on noorte
kaasamine sellesse võistlussarja. Raskemaks teeb asja ka

konkreetsete piiride puudumine ja piirkonna määratlemine. Sel aastal võisteldi 14
spordialal.
Aktiivsemateks piirkondadeks suuremas grupis olid
Kaarma, Kärla, Leisi, väiksema
elanike arvuga piirkondadest
Salme/Torgu, Mustjala ja Kihelkonna.
Ühine seisukoht oli, et spordimängud peavad jätkuma.
Varem korraldatud küsitluse
põhjal pandi paika järgmisel
aastal toimuvad alad – suusatamine, darts, sulgpall, lauatennis, mälumäng, jahilaskmine,

mölkky, rannavõrkpall, kurn,
petank, kergejõustik, kettagolf,
male, kabe, koroona, sasku ja
korvpall. Seega, alade valik on
veelgi laiem kui varem.
Siinkohal kutsun üles kõiki,
kes tunnevad, et soovivad osaleda oma piirkonna spordielus,
võtma ühendust piirkonna
spordijuhiga või uurima võistlussarjast lähemalt Saaremaa
valla kodulehelt või valla spordiosakonnast.
Tänavune viimane ala, korvpall, toimub 21. detsembril
Orissaares.
Aivi Auga, spordinõunik

Kuressaare Hoolekanne otsib tugiisikuid
Töö sisuks on teenuse saajate toetamine olukordades, kus isik vajab
sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide
tõttu olulisel määral kõrvalabi; last kasvatava isiku toetamine lapse
hooldamisel ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamisel.
Nõudmised kandidaadile: töökus, hea suhtlemisoskus ja mõistev suhtumine; autojuhiload. Kasuks tuleb sotsiaaltööalane haridus, varasem
sotsiaaltöö kogemus.
Pakume: iseseisvat ja vastutusrikast tööd, paindlikku töögraafikut,
kindlat igakuist töötasu.
Tugiisikut vajatakse Kuressaare linna ja selle lähiümbrusesse ning
Ida-Saaremaa piirkonda.
Tööleasumine alates 2. jaanuarist 2020.
Kandideerijal palume esitada: CV, avaldus, soovi korral muud dokumendid.
Dokumendid esitada hiljemalt 20.12.2019 kell 12 Kuressaare Hoolekanne, Tolli 9, 93813, Kuressaare või hoolekanne@saare.ee märgusõna
“Tugiisik”.
Kontaktisik: Ene Vahter, tel 5345 1013, ene.vahter@saare.ee
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Näärikuu Kuressaare päevakeskuses
Esmaspäeval, 6. jaanuaril kell
12 päevakeskuse erivajadustega inimeste talvenäituse „Erilist
erilistelt“ avamine.
Kolmapäeval, 8. jaanuaril kell
13 laulame neid laule jälle Elja
Parbuse juhtimisel. Tiiu Varik.
Esmaspäeval, 13. jaanuaril

TRÜKIARV:
15 500

kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Teisipäeval, 14. jaanuaril kell
13 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Reedel, 17. jaanuaril kell 13
laulame koos Mariniga tuntud
laule.

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

Neljapäeval, 23. jaanuaril kell
13 Ära ole üksi. Suhtle. Vestlusringi juhib Elja Parbus.
Reedel, 24. jaanuaril kell 13
Saaremaaga seotud apostlid.
Paavlipäev. Kõneleb Saarte
praost Anti Toplaan.
Esmaspäeval, 27. jaanuaril

TRÜKKIJA:
Printall

kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.

13.30-ni. Maja avatud kuni kella
14-ni.

Kolmapäeval, 29. jaanuaril kell
13 päevakeskuse sünnipäeva
tähistamine.

Näitused
Päevakeskuse erivajadustega
inimeste talvenäitus „Erilist erilistelt“ 6.–31. jaanuarini.
Fotoringi näitus 6. jaanuarist 29.
veebruarini.

Reedel, 31. jaanuaril kell 13
laulame koos Mariniga tuntud
laule.

Pühade ajal päevakeskuses:
23. detsembril toitlustamine
kuni kella 13-ni. Saun kuni kella

31. detsembril toitlustamine kuni
kella 13-ni. Saun kuni kella 13.30ni. Maja avatud kuni kella 14-ni.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

27. detsembril toitlustamine kuni
kella 14-ni. Saun kuni kella 15.30ni. Maja avatud kuni kella 16-ni.

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

