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Tulekul onprojektikülaelu ümarlaud
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pronema omafi
statuudi
ning rolli
üle kogukonna
jektide
nantseeringu
katmise
toetamiseks.
arengus.
Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, pearegistreerimine:
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ole toetuskõlblikud. Projektitoetust antakse
Viimaseid päevi ehk 24. jaanuarini on avatud
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Viil,
arenduse
litsus hiljemalt
kolme
kuu
jooksulpeaspetsialist
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perioodi viimane tegu – talvine ühestantsivajalike
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saame sel õhtul olla võimalikult paljukesi
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toetasid ka osavallakogud.
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Teataja
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Sünnikirju antakse
nüüd üle kahe
kuu tagant
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Saaremaa Teataja

Saaremaa vald korraldab
kordushanke sotsiaaltransporditeenuse osutajate leidmiseks
Saaremaa vallavalitsus osaleb sotsiaalministeeriumi korraldatavas ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavas pilootprojektis „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite
testimine“.
2019. aasta sügisel korraldatud hanke
otsustasime tunnistada kehtetuks, kuna pakutud teenuse hinnad osutusid liialt kõrgeks
ja kõikidele hankeosadele pakkujaid ei tulnud. Oleme pisut muutnud hanketingimusi
ja uus hange avaldati riigihangete registris
16.01.2020.
Hankega soovib Saaremaa vallavalitsus leida
oma territooriumil sotsiaaltransporditeenuse
osutajad.
Teenust hakatakse osutama isikutele, kellel
füüsilisest või psüühilisest erivajadusest tulenevalt esineb takistusi isikliku või ühissõiduki
kasutamisel ja kelle valla sotsiaalosakond on
suunanud sotsiaaltransporditeenusele, võimaldamaks neil kasutada vajadustele vastavat
transpordivahendit tööle või õppeasutusse
sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks
või muude igapäevaeluks vajalike toimingute
tegemiseks.
Hanke võitnud pakkujatele viib vald läbi
koolituse erivajadustega inimeste teenindamisest, kus muu hulgas käsitletakse ratastooliga
kliendi abistamist, nägemispuudega kliendi
juhendamist jne.
Hankega otsitakse nii tava-, inva- kui
ka raamiveo sõidukiga teenuse pakkujaid
Saaremaa vallas. Lisaks soovime leida teenuse osutajat Mandri-Eesti raviasutustesse
sõitmiseks.
Pakkuma on oodatud ka kas või ühte
nõuetele vastavat ja teenuse osutamiseks
sobivat sõidukit omavad ettevõtjad. Kuna
teenus hõlmab kogu Saaremaad, siis ootame
heameelega pakkujaid ka maapiirkondadest,
näiteks Orissaare, Leisi, Mustjala, Kihelkonna,
Lümanda ja Sõrve kandist.
Hankedokumentidega saab tutvuda ja pakkumuse esitada elektrooniliselt e-riigihangete
keskkonna kaudu.
Pa k ku mu ste e s it am i s e t ä ht a e g on
13.02.2020 kell 11. Soovi korral viib hankija
läbi avalikud teabepäevad tutvustamaks
hangitava teenuse sisu, hanketingimusi ja
riigihangete registris pakkumise esitamist.
Teabepäeval osalemise soovist palume teada
anda sotsiaaltransporditeenuse projektijuhile
Aare Voksepale.
Lisainfo: Aare Voksepp, tel 452 5136, aare.
voksepp@saaremaavald.ee

Vallavalitsus tasus
kõrge rasedusriskiga rasedate
NIPT-testide eest
Saaremaa vald koostöös sihtasutusega Kuressaare Haigla ja erakliinikuga Hanvar olid
teerajajad NIPT-testide kasutuselevõtmisel
Saaremaal.
Tänu Saaremaa naistearstide professionaalsusele ja koostööle oli Saare maakonna kõrge
rasedusriskiga beebiootel naistel võimalik teha
tasuta NIPT (NIPTIFY) testi Saaremaal juba
eelmisel aastal. 2019. aastal oli valla eelarves
antud testide jaoks ette nähtud 15 000 eurot.
Möödunud aastal tehti valla toel kokku 53
testi.
Sellest aastast tasub haigekassa samuti ainult teatud näidustustega NIPT-testide eest.
See võimaldab lapseootel naise vereproovist
uurida sagedasemate kromosoomhaiguste
esinemist sündimata lapsel.
Haigekassa hüvitab testi juhul, kui raseduse esimese kolme kuu jooksul tehtud
sõeluuringuga leitakse suurenenud risk
loote kromosoomhaiguseks.
Samuti hüvitatakse test juhul, kui peres on
varem sündinud kromosoomhaigusega laps
või ema terviseseisund välistab teisi täiendavaid uuringuid.
Soovi korral on NIPT-test võimalik teha
ka arstipoolse näidustuseta, kuid siis tuleb
selle eest tasuda vastavalt Eesti haigekassa
tervishoiuteenuste loetelu hinnakirjale 250
eurot.
Kõikide uuringute, sealhulgas NIPT-testi
kohta saab infot küsida naistearstidelt nii
Kuressaare haigla naistenõuandlas kui ka
erakliinikus Hanvar.
Marili Niits,
abivallavanem
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VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Sõlmiti leping Metsküla Lastehoiuga
Vallavalitsus andis 14. jaanuari istungil korralduse sõlmida MTÜ-ga Metsküla Lastehoid
tähtajaline leping perioodiks 01.01.2020–
31.12.2020 lapsehoiuteenuse osutamiseks
Saaremaa valla rahvastikuregistrijärgse elukohaga
lastele summas 51 200 eurot.
MTÜ Metsküla Lastehoid on osutanud Metskülas lapsehoiuteenust Leisi vallaga 31. jaanuaril
2013 sõlmitud lepingu alusel alates 2013. aasta
jaanuarist. Sama teenuse osutamine on jätkunud
Saaremaa valla ajal.

Kinnitati huvihariduse
ja huvitegevuse kava
Vallavalitsus kinnitas 14. jaanuari istungil valla
2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.
Abivallavanem Helle Kahm selgitas, et vastavalt noorsootöö seadusele eraldab riik alates
2017. aastast omavalitsustele täiendavalt ra-

halisi vahendeid. Riikliku lisatoetuse eesmärk on
parandada noorte huvihariduse ja huvitegevuse
kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.
Noorsootöö seadus näeb ette, et vallad ja
linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise
kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7–19-aastaste noorte ja
võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks ning kinnitatakse
rahalised vahendid kava elluviimiseks.
8. jaanuari seisuga on Saaremaa vallale eraldatava toetuse prognoositav summa 444 317
eurot. Kuna omavalitsustele eraldatav summa
ei ole riigi poolt veel lõplikult kinnitatud, võivad
esialgselt kavandatud summad veidi muutuda.
Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist
Lindia Lallo ütles, et huvihariduse ja huvitegevuse
kavas on ette nähtud jagada projektitoetusteks
kahes voorus kokku 160 000 eurot. Toetatakse
jätkuvalt sotsiaal ja/või majanduslikes raskustes
perede laste huvihariduses osalemist (22 000

euroga). Sissetulekutest sõltumata on peredel
võimalik neli korda aastas taotleda transpordikulude hüvitamisest huvihariduses ja huvitegevuses
osalemiseks (10 000 eurot).
Erahuvikoolides ja eraspordiklubides käivaid
andekaid lapsi toetatakse pearaha suurendamise
kaudu ning selleks eraldatakse koos pearahaga
25 000 eurot. Jätkatakse 2019/2020. õppeaastal alustatud tegevusega, nt ülevallaline
koolisporditöö (18 000 eurot).
Ülevallalise huvihariduse ja huvitegevuse
analüüsi läbiviimiseks on ette nähtud 3000 ning
huvikoolide pedagoogide ja noorsootöötajate
palkadeks 172 000 eurot. Noorte osalemist nii
vabariiklikul kui rahvusvahelisel tasandil toetatakse 27 300 ning ühe klubi ühe treeneri kutsekvalifikatsiooni taotlemist või tõstmist kokku
5000 euroga.
Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja
korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald

Jäätmeteemalised infotunnid
Märtsis algab Saaremaal uus jäätmeveoperiood ja senised teenuse tingimused muutuvad.
Tingimuste tutvustamiseks toimuvad
valla erinevates piirkondades jäätmeteemalised infotunnid, kus vallavalitsuse jäätmete
peaspetsialist vastab ka elanike küsimustele.
Infotunnid toimuvad:
27. jaanuaril kl 18 Kõljala külamajas
28. jaanuaril kl 18 Sandla kultuurimajas
29. jaanuaril kl 18 Valjala rahvamajas
3. veebruaril kl 17 Lümanda majas
4. veebruaril kl 18 Kihelkonna rahvamajas
5. veebruaril kl 18 Tornimäe rahvamajas
6. veebruaril kl 18 Orissaare kultuurimajas

10. veebruaril kl 18 Karja rahvamajas
11. veebruaril kl 18 Laimjala rahvamajas
12. veebruaril kl 18 Salme rahvamajas

18. veebruaril kl 18 Torgu teenuskeskuses
19. veebruaril kl 18 Kuressaares Tallinna 10
(vallavalitsuse maja).

Millega tegeleb järelevalveteenistus
Martina Kommel
järelevalve peaspetsialist

Kohaliku omavalitsuse (KOV) ülesanne on korraldada ja arendada kohaliku eluoluga seotud
valdkondi. Samuti on KOV-i ülesanne korraldada oma haldusterritooriumil järelevalvet, et
õigusaktidest tulenevad nõuded, kohustused
ning ka üldine ohutus oleksid täidetud ja tagatud.
Saaremaa vallavalitsuses tegeleb järelevalvega
ja väärtegude menetlemisega järelevalveteenistus. Teenistuse tööd juhib Karel Koovisk, kes
ühtlasi tegeleb ka kriisireguleerimise valdkonna
tööga, ning kaks järelevalve peaspetsialisti.
Katrin Hämelaineni tööpiirkonnaks on endine
Lääne-Saare vald ja Martina Kommel tegutseb
põhiliselt Ida- ja Põhja-Saaremaal.
Järelevalve eesmärk on ennetada ohtu,

selgitada see välja ja tõrjuda või kõrvaldada
korrarikkumine. KOV-i poolt teostatava järelevalve võib jaotada kaheks. Kõigepealt on
kohustuslikud kohalikud ülesanded, mis on
kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse (KOKS) alusel ning mille volikogu
kehtestab oma haldusterritooriumil ise. Tavaliselt on nendeks vallas kehtivad eeskirjad
(heakorraeeskiri, lemmikloomaeeskiri, jäätmehoolduseeskiri jms).
Teiseks on riik määranud KOV-ile kohustuslikuks ülesandeks riikliku järelevalve, mis
tuleneb seadusest ning mille eesmärk on tagada,
et eriseadustest tulenev oleks täidetud terves
riigis ühtselt.
Praegu kehtivates eriseadustes on KOV-i
järelevalvepädevus määratud alkoholiseaduses, ehitusseadustikus, jäätmeseaduses,
kaubandustegevuse seaduses, keskkonnajärelevalve seaduses, keskkonnaseadustiku üldosa
seaduses, korrakaitseseaduses, liiklusseaduses,
looduskaitseseaduses, muinsuskaitseseaduses,
pakendiseaduses, reklaamiseaduses, tarbijakaitseseaduses, tubakaseaduses, väärisme-

Saaremaa valla detailplaneeringud
Kiti detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et Saaremaa
Vallavolikogu tunnistas 20.12.2019 otsusega
nr 1-3/124 osaliselt kehtetuks Saaremaa
Vallavalitsuse 26.06.2018. a korraldusega nr
2-3/757 kehtestatud Kiti detailplaneeringu
teekatte lahenduse osas.
Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse
jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute
maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule ühe elamu ja kuni
kahe abihoone planeerimine ja paigaldamine,
liikluskorralduse määramine, keskkonnatingi-

muste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.
Detailplaneeringuga jagati maaüksus seitsmeks
elamumaa krundiks.
Detailplaneering tunnistati kehtetuks teekatte lahenduse osas planeerimisseaduse §
140 lõike 1 punkti 2 alusel katastriüksuse omaniku avalduse alusel. Planeeritud tolmuvaba
kruus/killustikkattega juurdepääsutee asemel
rajatakse kruuskattega tee. Detailplaneeringuga antud ehitusõigused jäävad kehtima,
samuti ei muudeta planeeritud juurdepääsutee
asukohta. Kehtima jäävas osas on võimalik
detailplaneering ellu viia.
Otsusega on võimalik tutvuda Saaremaa valla
avalikus dokumendiregistris delta.andmevara.
ee/saaremaa_vald/dokument/4004073

talltoodete seaduses, ühistranspordiseaduses,
ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniseaduses ja ka
veeseaduses.
Järelevalve eesmärk pole mitte isikute karistamine, vaid meie kõigi ohutuse tagamine.
Siiski peab tõdema, et kahjuks on ette tulnud ka
olukordi, kus ilma sunniraha rakendamiseta ei
saa, kuid üldjoontes juhtub seda pigem harva.
Eriseaduste kohaselt on valla- või linnavalitsus ka üks paljudest väärtegude kohtuvälistest
menetlejatest, kellel on õigus ja väärteo asjaolude teatavaks saamisel ka kohustus väärteoasja
menetleda.
Esildisi järelevalve või väärteomenetluse
alustamiseks saab teenistus nii vallavalitsuse
osakondadest kui ka teistelt koostööpartneritelt
(politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, keskkonnainspektsioon jms), kes oma tööülesannete
täitmisel on lahendust vajava või ohtu põhjustava olukorra avastanud. Omalt poolt tahame
kindlasti julgustada Saaremaa valla elanikke,
suvitajaid ja ka külalisi KOV-i pädevuses oleva
seaduserikkumise tõkestamiseks julgelt meie
poole pöörduma.

Ootame kandidaate
Orissaare teenetemärgile
Orissaare osavallakogu ootab kandidaate
Orissaare teenetemärgile. Teenetemärgi
kandidaadiks võib esitada isikuid, kes
oma käitumise, tegevuse ja eeskujuga on
silma paistnud erilise tulemuslikkusega
piirkonna positiivse maine kujundamisel
ning seeläbi mõjutanud oluliselt piirkonna
arengut.
Kandidaate võivad esitada kõik piirkonna elanikud ja ettevõtted/organisatsioonid.
Kindlasti on meie piirkonnas tublisid inimesi, keda selle märgiga tunnustada.
Kirjalik ettepanek koos põhjendusega
saata e-postile anne.saar@saaremaavald.ee
hiljemalt 1. veebruariks.
Orissaare osavallakogu
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Maakonna kultuuripreemiad
ja tunnustused on jagatud
FOTO: Irina Mägi

Eelmisel reedel, 10. jaanuaril toimus Saare maakonna
kultuuriaasta 2019 pidulik
vastuvõtt ja Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate
üleandmine ning parimate raamatukogutöötajate
tunnustamine.
Anneli Teppo-Toost
kultuuritööspetsialist

Eesti Kultuurkapital andis välja neli
aastapreemiat, Saaremaa Kultuuripärli
ja Hendrik Krummi nimelise kultuuriauhinna ning Saare maakonna keskraamatukogu tunnustas maakonna
parimaid raamatukogutöötajaid.
Esmakordselt toimus maakonna
kultuuriaasta lõpetamine ja kultuuripreemiate üleandmine Kuressaare
Teatris. Tunnustamisüritusele olid
seekord kutsutud kultuurivaldkonna
inimesed koos kaaslasega nii Muhust,
Ruhnust kui Saaremaalt.
Piduliku ürituse avas Marti Nõu
ja Helen Olli esituses teatraalselt romantiline etteaste. Vallavanem Madis
Kallase tervitussõnavõtu järel tegi
kokkuvõtte toimunud sündmustest
kultuuri- ja spordivaldkonnas abivallavanem Helle Kahm. Publiku üllatuseks
oli sõnavõtt riimi seatud:
Kultuur elab me imetegudes
Laulu ja tantsupidudes
Kooride kõrgetes duurides
Tantsudes põikplaksu ehtides
Kultuur elab me kehades
Sportlikes, sitketes tegudes
Pallikaartes ja pärlites
Rallispordis ja lainetes
Spordilinn sündis me tegudest
Kultuur elab me sõnades
Kirja pandult ja mõteldud
Arengukavasse kätketult
Tõde otsides… silmisse lubatud
Rahades segatud
Armastusega elatud…
tänuga kogetud…
Eest Kultuurkapitali aastapreemiad 2019 andis üle Kulka Saaremaa
ekspertgrupi esimees Tõnis Kipper.
Preemiad pälvisid:
Sander Mölder – Saare- ja Muhumaa rahvalaulude osava ja loomingulise kasutamise eest popmuusikas.
Ta on noor ja andekas muusik, kes
vaatamata kiirele elu- ja töötempole on
siiani tihedalt seotud kodusaare Saaremaaga. Tema muusikaline ampluaa
on mitmekesine ja lai – klassikalisest
muusikast kuni popmuusika produtseerimiseni.
Ta on noormees, kelle sõna ja tegu
on tuntav tänases Eesti kultuuripildis.
Ei ole temast muusikaliselt kosmopoliitsemat saarlast. 2019. aastal üllatas
ta meid sellega, et võitis Etnokulpidel
tiitli „Aasta muusik”. Tiitel tuli plaadi
„TIKS 071” eest, millel ta edukalt

Tunnustuse pälvinute ühispildil on Annikki Aruväli, Liilia Kõiv, Sander Mölder, Eda Maripuu ja Kairit Levit.

miksib Muhu ja Saaremaa rahvalaulud
tänapäevastesse helidesse.
Annikki Aruväli – Saaremaa tšellokultuuri arendamise ja Läänesaarte
kammerorkestri loomingulise vedamise eest.
Ta on kui värske ja särav tuulepuhang kohalikul muusikamaastikul.
Tuulepuhang, mis loodetavasti siia ka
jääb. Tema asumine Kuressaare muusikakooli tšello- ja kontrabassiõpetajaks
on suur õnn. Õpilastes on mängurõõmu ja koosmängimise võlu.
Annikki ellu kutsutud on tšelloansambel Cello Kids, kelle kontserdid
on oodatud sündmused. Kontsertidele
valitud lõbusad ja meeleolukad palad
toovad nii mängimis- kui ka esitamislusti. Esineda saavad kõik õpilased,
kel poogen käes püsib ja esimesed
mänguvõtted selged. Kõige vilunumad noored tšellistid ja bassimeistrid
liituvad Kuressaare muusikakooli
sümfoniettorkestriga.
Ta on 2017. aastal loodud Läänesaarte kammerorkesti üks asutajaid. Erakordne orkester, mis koosneb saartega
tihedalt seotud muusikutest, annab
kontserte, mille kavad on huvitavad ja
kaunilt eksponeeritud, läbi mõeldud.
Tema eestvedamisel on ellu kutsutud Eestis harvaesinev žanr – kammerooper. Kahel aastal on saalitäiele
publikule etendatud kammerooper,
kus musitseerib Läänesaarte kammerorkester ja peaosades on tuntud
muusikud-näitlejad.
Ta on oma töös kirglik ja õpilaste
mitmekülgsele arengule suunatud.
Samuti on ta hinnatud kaaslane ja
tegija muudes Kuressaare ja Saaremaa

kultuuritegemistes.
Raivo Trass – mereröövlitest Saaremaa mässuni, Tuulikust Vaarandini
– Saaremaa kultuuriloo tundliku
lavaletoomise eest.
See eesti näitleja ja lavastaja on Kuressaare teatrieluga lähemalt seotud
olnud rohkem kui kümme aastat.
Kuressaare Teatris on ta peale draamaklassika lavale toonud mitmed
kohapõhised ja Saaremaa kultuuriloolised lavastused. Nimetagem need:
„Mereröövel vastu tahtmist”, „Vares”,
„Oma saar”, „Paljasjalgne Debora”,
„Tasa, vaikselt sõudvad pilved...”.
Need on suureks väärtuseks ja ka
lavastajale endale väga südamelähedased. Tema lavastused on tundelised
ja tragikoomilised – just sellised, mis
peaksid puudutama saarlase hinge
ja meeli. Tema kogemusi ja oskusi,
mida ta on saanud jagada siinsete
teatritegijatega, on raske ülehinnata.
Edukalt ja loomulikult on ta lavastuses
kokku mängima saanud diplomeeritud
näitlejad ja harrastusnäitlejad. Oma
delikaatsuses on see mees siinsele
teatrile väga oma ja vabalt võiks teda
tema teenete eest pidada juba natuke
nagu saarlaseks.
Leana Vapper-Dhoore ja Hartwin
Joris Dhoore – Saaremaa uuspärimusmuusika loomise ja esitamise
eest.
See 12 aastat koos musitseerinud
rahvusvaheline abielupaar on oma
elukohaks valinud Saaremaa. Mõlemad muusikalise haridusega noored
loovad koos muusikat, mis on suuresti
Saaremaa vaikse ja maalilise saareelu
peegeldus. Nende n-ö uuspärimus-

muusika on Saaremaa pärimus, seega
on nad oma loominguga rikastanud
meie saare kultuuriruumi. Võitnud südamed kodusaarel, on duo aina enam
populaarsust võitmas mujal Eestis ja
välismaal. Aastal 2019 ilmus neil CD
„Kodu”, mis peegeldabki elu maalilisel kodusaarel. Plaat on tunnustust
leidnud Eesti raadiojaamades ja oli nomineeritud 2019. aasta Etnokulpidel.
Kultuuripärli 2019 pälvis Kairit
Levit – järjekindla ja professionaalse
klaveriõppe ja muusikaelu arendamise eest Orissaares.
Just laulupeoaastal on rõõm anda
Kultuuripärli preemia sellele naisele.
Nimelt juba aastast 2007 on ta hinnatud kontsertmeister vabariikliku
laulupeo eelproovides. Tema professionaalsus saab kiidusõnu laulupeo
eelproove läbiviivatelt dirigentidelt.
Saaremaal ja eriti Orissaarel on väga
vedanud, et meie keskel tegutseb mitmekülgne ja erudeeritud muusik, kelle
eriline armastus kuulub klaveriõpetusele ja noorte pianistide koolitamisele.
Ta on ääretult mitmekülgne ja avatud
uutele võimalustele. Seda näitab ka
tema tegevusampluaa – kuulumine
vabariikliku laulukonkursi „Võluhääl”
korraldustoimkonda, klaverikontsertide ja koolituste korraldamine Orissaares, tema õpilaste pidev osalemine
piirkondlikel ja vabariiklikel klaverikonkurssidel. Vähem oluline pole ka,
et kolleegina on ta hooliv, abivalmis,
korrektne ja hea suhtleja.
Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia 2019 laureaadiks osutus Eda
Maripuu – väikese Muhumaa suure
ajaloo kirgliku elushoidmise eest.

Ta on aastaid teinud väga tublit
muuseumitööd – kogunud Muhu
ajalugu nii esemeliselt kui sõnaliselt
ja uurinud seda, nõustanud uurijaid,
juhendanud tudengeid, kirjutanud
harivaid artikleid, ette valmistanud ja
läbi viinud huvitavaid ning harivaid
kultuurisündmusi.
Tema uurimistöö põhjal ning eestvedamisel valmis Muhu Muuseumis
2019. aastal läti-eesti-ingliskeelne
näitus „Muhu ja Läti“, mis sai külastajatelt rohkelt kiidusõnu. Ta andis
suure panuse 2019. aasta maakonna
suursündmuse „Mässu kaudu vabasse
riiki: 100 aastat 1919. aasta Saaremaa
mässust“ kordamineku heaks.
Viimasel kahel aastal koostas ta
uurimuse ja näituse Hellamaa kiriku
kohta ning näitused Muhu kihelkonna
ajaloo ja Muhu Katariina kiriku kohta,
mis on Muhu kultuuriloos väga olulise
tähtsusega.
Tema ettekanded on alati faktirikkad ja nauditavad, tema poolt
juhitud ekskursioonidel saab alati
uusi teadmisi ka juba tuntud asjade
kohta. Ta on suurepärane jutustaja
eesti, inglise ja soome keeles. Väga
populaarsed on tema jalgrattamatkad Muhu saarel.
Tunnustuse Saare maakonna parim maaraamatukoguhoidja 2019
andis üle Saare maakonna keskraamatukogu direktor Anu Vahter Orissaare raamatukogu juhatajale Eha
Trummile.
Eha Trumm pälvis tunnustuse ja
tänu südamega tehtud suure töö eest
Tartu kirjandusfestivali Prima Vista
Orissaare programmi kavandamisel
ja läbiviimisel 2019. aasta maikuus.
Oluliseks on peetud tema tegevust
lugemistraditsiooni hoidmisel ja
edendamisel ning kultuurisündmuste
korraldamisel Orissaare kandis.
Ta on rõõmsameelne ja sõbralik
kolleeg, alati abivalmis ja hooliv. Loomult tagasihoidlik, kuid raamatukogu
töö juhtimisel ettevõtlik ja sihikindel.
Ta on kohusetundlik, väga põhjalik
ja suure vastutustundlikkusega hea
meeskonnajuht.
Saare maakonna parim lasteraamatukoguhoidja 2019 on Saare
maakonna keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Liilia Kõiv.
Liilia Kõiv pälvis tunnustuse ja tänu
südamega tehtud töö eest laste lugemistraditsiooni hoidmisel ja edendamisel Saaremaal.
Kolleegid hindavad kõrgelt tema
sisukat tööd lastega, samuti tema loovust ja fantaasiat erinevate ettevõtmiste
kavandamisel ja läbiviimisel.
Eha Trumm ja Liilia Kõiv on Raamatukoguhoidjate Ühingu üle-eestilise
auhinna “Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019” nominendid.
Pärast auhinnatseremooniat nauditi
Kuressaare Teatri etendust, Joe Ortoni
„Röövsaaki“.

Tuleb sportlik ja tegus aasta
Kindlasti on veel inimesi, kes pole
ehk kuulnud, et aastal 2020 kannab
Kuressaare lisaks päikeselinna tiitlile
ka Euroopa spordilinna tiitlit.
Siinkohal soovin rõhutada, et see
tiitel kuulub kõigile saarlastele, kes
on kuidagi spordiga seotud – oled sa
sportlane, treener, õpetaja, spordiväljakute hooldaja, tervisesportlane või
elad lihtsalt spordile ihu ja hingega
kaasa. Ametnikud on kõik teie suurepärased tegemised kirja pannud
ja seda ka kodust väljapoole teada
andnud.

Saarlane on oma loomult tagasihoidlik, kuid kui meil on midagi hästi,
siis tuleb seda ka teistele näidata.
14. jaanuaril sai kokku spordilinna
töögrupp. Arutati, kuidas teha tiitel
nähtavaks ja tuntavaks kõigile, nii
saarel elavatele inimestele kui ka
meie külalistele. Töögruppi kuulusid
lisaks vallale Saaremaa spordikooli
ja Saaremaa Spordiliidu esindajad.

Tehti hulgaliselt häid ettepanekuid
nii sündmuste kajastamiseks kui
ka tiitli kuvamisel linnapildis. On
meeldiv tõdeda, et spordikalender on
spordisündmustest ja -üritustest tihe.
Siinkohal tunnustus spordiklubidele
ja spordijuhtidele, kes teevad oma
tööd südame ja suure entusiasmiga.
Raske on leida nädalalõppu, kus midagi ei toimu.

Aastal 2020 on Saaremaa paljude
rahvusvaheliste kokkusaamiste toimumispaik. Märtsis toimub mölkky
EM ja Uus-Kaledoonia–Saaremaa
maavõistlus jalgpallis, juunis peetakse Kuressaares noorte kergejõustiku
TV-10 OS vabariiklik finaalvõistlus
ja Balti turniir jalgpallis, kus vastamisi on Eesti ja Läti. Juuli suurimaks
spordiürituseks saab kindlasti Enduro MM sarja etapp Saaremaal ja
aastaid suurt publikuhuvi tekitanud
Parasummer, sügisel toimub rahvusvaheline maleturniir, Saaremaa ralli

ja hulk suurepäraseid jooksuüritusi
– Kuressaare Linnajooks, Saaremaa
Suurjooks, Ultima Thule maraton,
Saaremaa Kolme Päeva jooks jne.
Et kõik meie tegemised, nii suured
kui väikesed ka kodusaarelt kaugemale jõuaksid, kutsun kõiki klubisid ja
spordiühendusi rohkem ja julgemalt
oma sündmusi reklaamima, tegema
fotojäädvustusi ja kajastama neid ka
sotsiaalmeedias #kuressaare 2020.
Tegusat spordiaastat, sportlik Saaremaa!
Aivi Auga, spordinõunik
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ARVAMUS
Kuidas arendada
ettevõtluskeskkonda?
Meenub aastatagune Saaremaa ettevõtjate liidu konverents, kus moderaator Meelis
Malk ettevõtlust defineerides
selle sõna kaheks harutas:
Kristiina Maripuu „ette“ nagu suunaga tulevikku ning „võtma“ nagu
abivallavanem
haarama – ehk ettevõtlus
kui tuleviku haaramine. Minu meelest on see väga
tabav võrdlus. Tulevikku haarab ka Saaremaa valla
ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava,
täpsemalt aastani 2030.
Kuidas võtta lühidalt kokku, miks ja kellele
seda arengukava vaja on? Vastuse saab panna
ühte lausesse: et elu ja ettevõtlus Saaremaal edeneks ning keskkond oleks hoitud.
Arengukavas on ettevõtluskeskkonda käsitletud kolme suure teguri lõikes ja nendest lähtuvalt
on sõnastatud ka kolm strateegilist eesmärki: 1)
Saaremaa inimesed on ettevõtlikud, tänapäevaseid teadmisi ja oskusi kasutavad, koostöö- ja
õpitahtelised ning kogukondlikult aktiivsed, 2)
Saaremaal on ettevõtluse arengut ja teadmusmahukaid investeeringuid soodustav tugistruktuur
ning 3) taristu, kiired ja stabiilsed ühendused
toetavad Saaremaa ettevõtluse arengut ning uute
töökohtade teket.
Visioon aastaks 2030 kõlab järgmiselt: Saaremaa on uuenduste katselava, mis toetab uute
tehnoloogiate, algatuste ja lahenduste loomist
ning rakendamist, kohalike ressursside väärindamist, nutikate töökohtade lisandumist ja
kaugtöötamist.
Sellele arengukavale andsid hea lähtekoha Saare maakonna ettevõtjate rahulolu uuring (2019)
ning Saare maakonna ettevõtluskeskkonna ja
selle arendamisvõimaluste analüüs (2019). Viimasest oleme arengukavasse laenanud kokkuvõtva tsitaadi „Saaremaale on võtmeküsimuseks
töövormide muutustega kaasaminek ja selleks
vajaliku taristu, ühenduste ning Saaremaast kui
heast elu- ja ettevõtluskeskkonnast ja (kaug)
töökohast kuvandi loomine“.
Ehkki arengukava koostamise on korraldanud
vallavalitsus, ei kajastata selles üksnes vallapoolset tegevust, vaid laiemat vaadet erinevate
partnerite koostöös. Seega on minu arvates üheks
keskseks küsimuseks ka see, kas ja kuidas muuta
see arengukava koostöökokkuleppeks. Olemuselt
on arengudokumendid võrdlemisi staatilised,
kuid püüdlema peab selle poole, et arengukava
ei oleks vaid paber, mida kord aastas üle vaadata,
vaid tegelikkuses võiks see olla omamoodi manuaal igapäevatööks.
Hiljuti Kuressaare Edukontorit külastades
toodi arengukava ühe tervitatava tegevusena
esile Saaremaa ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja innovatsiooni edendamiseks regulaarsete
koostöökohtumiste ellukutsumine. Positiivse
üllatusena sain kuulda, et Edukontor on valmis
olema esimese sellise kohtumise vedaja. Mulle
meeldib lahendustele ja koostööle orienteeritus
ning selline initsiatiiv olla Saaremaa hea käekäigu
toetaja ja suunaja teeb tõesti heameelt.
Jaanuari alguseni oli kõigil soovijail võimalus
arengukava sisu osas kaasa rääkida ja praegu
saavad seisukoha anda volikogu komisjonid. On
sümboolne, et esimesena sai oma arvamuse öelda
just ettevõtlus- ja majanduskomisjon, kes eelnõu
ühehäälselt toetas. Oma toetust on avaldanud ka
haridus- ja noorsootöökomisjon ning piirkondliku arengu ja külaelu komisjon. Täna on eelnõu
arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni ning
Kuressaare linnakodaniku komisjoni päevakorras
ning tuleval nädalal arutab eelnõu rahanduskomisjon. Arengukava kinnitamise otsustab
vallavolikogu 31. jaanuari istungil.
Korrates juhtlõigus kõlanud mõtet „et elu ja
ettevõtlus Saaremaal edeneks ning keskkond
oleks hoitud“, leian, et suund on õige, ühiselt saab
seada ambitsioonikamaid sihte ning koos saab
kiiremini ja kaugemale.
Suur tänu kõigile, kes on arengukava koostamisse andnud oma panuse ja tänan juba ette
kõiki, kellega koostöö alles algab – nüüd juba
arengukava ellu viies.
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Millised erateed määrata
avalikuks kasutamiseks?
Viimasel ajal on palju
küsitud erateede avalikuks kasutamiseks
määramise ja sundvalduste teemal. Vald on
huvitatud isikute taotlustel või enda initsiatiivil algatanud ja
lõpule viinud mitmeid
erateede avalikuks kasutamiseks määramise
menetlusi.

Sellele küsimusele pole võimalik
üheselt vastata – ei saa öelda,
et näiteks juurdepääs kolmele
majapidamisele on avalik huvi,
samas avalik huvi võib olla ka
ühele-kahele majapidamisele
juurdepääs. Avalikku huvi ei
saa siduda juurdepääsu saavate
hoonete arvuga. Kõik olukorrad
on iselaadsed ja arvestada tuleb
kõiki asjaolusid, vallavalitsusel
on õigus ja kohustus need välja
selgitada.

Sundvaldus
on lihtsaim viis

Enno Reis
teede peaspetsialist

Valla initsiatiiv seisneb soovis
saada selgust, millised erateed
jäävad avalike teedena valla haldusesse, et kavandada teehoidu,
sh investeeringuid. Kinnistute/
majavalduste omanike huvi teede
avalikul kasutamisel on pääseda
probleemideta üle teiste maade
oma koju ja/või et juurdepääsutee
oleks remonditud ja hooldatud.
Iseenesest võiks see ühtida ka
valla huviga.
Osa taotlusi rahuldatakse, mistõttu osa erateid määratakse
avalikuks kasutamiseks ning
vald hakkab selleks sundvaldusi
seadma. Samas osa teid jäetakse
erateedeks, kus vald ei võta endale
teehoiu kohustust ning juurdepääsu seadustamine üle naabri
kinnistu jääb huvitatud isikute
enda mureks. Miks nii?

Lähtuda tuleb
avalikust huvist
Tulenevalt Saaremaa vallas kehtivast korrast, mis on avaldatud
Riigi Teatajas (www.riigiteataja.
ee/akt/405062019001), tuleb eratee avalikuks kasutamiseks määramisel lähtuda avalikust huvist,
eesmärk on tagada liiklemisvõimalus igaühele. Vastavalt korrale
saab erateed määrata avalikuks
kasutamiseks, kui on täidetud üks
järgnevatest tingimustest:
• teed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
• teelõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatavast teest;
• tee on ainuke mõistlik juurdepääs avaliku huvi või kasutusega
kinnistule, sh kallasrajale;
• muudel asjaoludel, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et
tee avalikuks kasutuseks määrata.
Kui loetelus esimeste kriteeriumitega on asi selge, siis viimase
kriteeriumi puhul on kaalutlusruum päris suur. Avaliku huvi
hindamine on vallavalitsuse pädevuses, teisisõnu tuleb välja tuua
kõik argumendid, mis teevad era-

Juurdepääsud kallasrajale peaksid üldjuhul olema avalikus kasutuses,
FOTO: Irina Mägi
aga kas just igasugused …

tee avalikuks (üldkasutatavaks)
teeks. Avalik huvi võib olla ajas
muutuv – täna võib avalik huvi
puududa, kuid mingil ajahetkel
teatud asjaoludel võib avalik huvi
olla. Samuti vastupidi.

Arvestada tuleb
kõiki asjaolusid
Kas korraldatud jäätmeveo
kogumisring, postiauto liikumismarsruut, sotsiaalhooldaja
juurdepääs, igapäevane ligipääs
töökohale jne on avalik huvi, kas
kogumis või eraldi võetuna, on
kaalutlemise koht. Muu hulgas
tuleks selgitada, milline on seni
olnud konkreetsel teel liiklemise vajadus ja tavad, kas tee on
juurdepääsuks ühele-kahele ma-

japidamisele või on kasutajaid
rohkem. Samuti peaks selgitama,
kuidas antud tee kasutamiskorda
on käsitletud endiste valdade
üldplaneeringutes või antud
piirkonna detailplaneeringutes.
Oluline on märkida, et eratee
avalikku kasutusse võtmisel ei
tohi vald võtta enda kanda ebamõistlikke kulutusi. Teadaolevalt
eratee avalikuks kasutamiseks
määramisega lähevad maaomanikult kohalikule omavalitsusele
üle kõik teeomaniku kohustused,
õigused ja vastutus. Mitteavalike
erateede teehoiu kohustus jääks
tee eraomanikule.
Sageli küsitakse, kui mitmele
majapidamisele juurdepääs annab avaliku huvi mõõdu välja.

Eraomandis olevatele teedele saab avaliku kasutuse seada
notari juures sõlmitava isikliku
kasutusõiguse lepingu alusel või
sundvalduse seadmisel.
Vallavalitsuse eelistusel määratakse tee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmisega,
kuna sundvalduse seadmisel saab
eratee avalikuks teeks määrata
lihtsamalt ja täiendavaid kulusid
kandmata.
Varem sai erateid avalikuks
kasutamiseks määrata nüüdseks
kehtetuks muutunud teeseadusest
tulenevate lihtkirjalike lepingute
alusel.
Kõige rohkem on erateid avalikuks kasutuseks määratud ühinenud valdade poolt just sellisel
viisil. Paraku paljud lihtkirjalikud
lepingud on nüüdseks mitmetel
põhjustel kehtetud.
Endised vallad on teede avalikuks kasutamiseks määratlemisele lähenenud erinevalt,
mistõttu osas piirkondades on
mitmed üldkasutatavad teed
mitte just kõige targema maareformi läbiviimisel „sattunud“
eraomandisse.
Samas on valla omandisse
jäetud teele sarnased rajatised,
millele ei saa ka parima tahtmise
korral anda tee nimetust ja „tee“
kasutamisel puudub ühegi loogika järgi avalik huvi.
Küll aga peame valla teedel
tagama seadusega ette nähtud tee
seisundi tasemed.
Kokkuvõtvalt, kuna endised
vallad on erateid avalikuks kasutamiseks määranud erinevatel
kaalutlustel, on üldpilt kirju.
Mõistlik oleks kujundada kogu
vallas sarnased põhimõtted erateede avalikuks kasutamiseks
määramiseks, lähtudes avalikust
huvist.
Kohalike teede nimekiri vajab
ülevaatamist ja korrastamist,
täiendavalt määratakse kohalikeks
teedeks üldkasutatava iseloomuga erateed ning kantakse kohalike
teede nimekirjast välja teed, mille
osas puudub avalik huvi.

Algab Mustjala päevakeskus-pansionaadi ideekonkurss

Marili Niits
abivallavanem

Päevakeskus-pansionaat rajatakse
Mustjala küla Alevi tn 16 kinnistule, kus asub vana lasteaia hoone.
Praegu tegutseb hoones MTÜ
Mustjala Kodukultuuriselts Koit,
kes saab oma tegevust jätkata ka
uues majas.

Olemasolev hoone lammutatakse
ja uude, üle 550 ruutmeetri suurusesse majja tuleb pansionaadina kaks
erineva sissepääsuga korterit, millega
luuakse Saaremaale juurde 16 tänapäevast eluruumiteenuse kohta.
Päevakeskuse osasse on muu
hulgas planeeritud saal, köök ja
juba sellele piirkonnale omane
kangastelgedel kudumise ruum.
Päevakeskus avardab eakate võimalust osaleda aktiivses seltsielus
ja olla seeläbi tervem. Samuti on
päevakeskuse rajamisel oluline
roll Mustjala piirkonna sotsiaalteenuste tingimuste (nt kodu- ja

pesemisteenus) parendamisel.
Pansionaat–päevakeskuse rajamisel on oluline märksõna tänapäevased lahendused, seda nii
ehituslikult, kuid, mis olulisem,
ka sisu poolest.
Nii pansionaadi elanikud kui ka
päevakeskuse külalised võivad kasutada liikumiseks abivahendeid,
nt käimisraam, kepp, kargud, ratastool. Nende võimalustega tuleb
arvestada juba ideekonkursi tasandil, samuti õueala planeerides,
et see oleks piisavalt ligipääsetav
ja sihtgrupile sobilike teeradade,
valgustuste ja pinkidega.

Ideekonkursi tasandil planeeritakse muu hulgas veel parkla,
grillinurk ja pansionaadi elanikele
kodutunde loomiseks turvaline
õueala peenarde ja kasvuhoonega,
samuti kogukonnale mõeldud avalik ala välitrenažööridega.
Antud ideekonkursi puhul on
veel üks oluline nüanss – nimelt
saaks seda soovi korral kasutada
ka teistes Saaremaa piirkondades.
Arhitektuurikonkursile järgneb
projekteerimine ja alates 2021.
aasta kevadest ehitusperiood.
Mustjala päevakeskus-pansionaat valmib 2022. aasta alguses.
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Koondame
matkaradade info
ühele kaardile
Vaheldusrikas ja kohati
inimtegevusest puutumatu
loodus meelitab matkama.
Täpselt samuti, nagu lugeja paneb kokku jutu oma
taustast lähtudes, moodustavad inimesed ka oma
paigad ise, täites ruumi
omaenda tähendustega.

Kahtla tuletorn

Piret Miller
arhitekt

See, kas koht meeldib või mitte, näib
peatumisväärne või mitte, tundub
meeldiv või vaenulik, oma või võõras,
sõltub hindaja varasematest kogemustest ja tõekspidamistest, eelistustest ja
muljetest. Ühe ja sama paigaga seostuvad eri inimestel erinevad läbielatud
hetked, nüansid ja toonid. Ühtemoodi
kirja pandud paiku loetakse erinevalt.
Korras ja huvitavad matkarajad on
meie kõigi hüve: avatud ruum, mida
saame nautida, ühine heaolu, mida
ühiselt saame luua, kus võiksime olla
valmis tegutsema ja võtma vastutust
jätkusuutliku arengu seisukohast.
Matkarajaga on avatud ruumile antud
jooned, ent ruumist aru saamine ja
selle kasutamine on kõigile isiklik, olenedes „lugeja” kultuuri- ja kasvukeskkonnast, eelistustest, tõekspidamistest
ja suhtumisest.
Ammu on aru saadud, et matkamine
on rahustav tegevus, mis võimaldab
unustada igapäevamured, ärgitab
tutvuma nii oma piirkonna vaatamisväärsustega kui viib otsingutes kodust
kaugemale.

Matkamine on praegu ja oli ka minevikus üks turismi liike, millega kaasneb
• füüsiline tegevus,
• kultuuride vastastikune
toime (kultuurivahetus),
• viibimine looduses.

Saaremaale rajatud
matkarajad
Saaremaal ootavad avastamist 35
erinevat loodus- ja õpperada. Pikim
on 17 km pikkune Kihelkonna–Loona–Viki matkarada ja lühemad on
0,2-kilomeetrine Odalätsi loodusrada
ja 0,5 km pikkune Lindmäe matkarada.
Samuti just saarelist eripära pakuvad
erinevad merega seotud tegevused.
Merematkaks vajalikku inventari saab
laenutada kuues erinevas paigas.
Valla üldplaneeringu koostamise
käigus otsime maa-aladele kasutusviise. Ühe osana on välja joonistatud
olemasolevad matkarajad, õppe- ja
terviserajad. Üldplaneeringu üheks
eesmärgiks on kaardistada meie prae-

gused võimalused ja perspektiivid.
Saaremaa ettevõtlus põhineb suurel
osal just turismil. Enim potentsiaali
turismi arendamisele annab aktiivse
liikumise propageerimine. Saaremaa
spordilembus sai hinnatud ka spordipealinna tiitliga. Saaremaa elanik
on uhke kodukoha eripära ning hea
puhke- ja spordikoha kuvandi üle.
Saarlasena tunneme rõõmu siinsest
looduskeskkonnast, mereäärsest rannaalast ja miljööst, mis kutsub suvist
puhkust veetma just Saaremaal.
Matkaradadest koondatud info
põhjal joonistub välja, et enim matkaradu on rajatud just Saaremaa looduse
tutvustamiseks ja tundmaõppimiseks.
Saaremaa on kui kompaktne miniökosüsteem, kus väikesel alal saab
ülevaate erinevate ökosüsteemide koos
toimimisest.
Eeldatavalt köidab turisti Saaremaa
loodus oma pika rannajoonega, rahu
ja vaikusega, oma metsade, soode ja
rabadega.

Perspektiivse matkarajana on kaardile kantud Saaremaa rannikut ühendav rada. Rada ei ole looduses maha
märgitud, kuid on kasutatav erinevate
lõikudena Saaremaale omase rannatüübiga tutvumiseks.
Arvestatav hulk matkaradu pakub
aktiivset liikumist ja sportlikke tegevusi. Aktiivset liikumist propageerivad
paigad soodustavad tervisesporti ning
tervislikke eluviise.
Rohkelt on saarel kultuuri- ja arhitektuuriobjekte. Matkaradade sidumine vaatamisväärsustega loob
atraktiivsust ja kutsub turisti tutvuma
meie ajalooga. Avastamist ootavad
põnevad rabamatkarajad ja rannaäärsed veematka või veega seonduvaid
tegevusi pakkuvad rajad.

Rohkem tähelepanu
äärealadele
Koondatud info analüüs näitab
matkaradade tihedamat paiknemist
rannaäärses piirkonnas, vähem on
hõlmatud Kesk-Saaremaa. Kuressaare–Kuivastu maantee kulgeb piki saare
keskosa, poolitades saare piltlikult
kaheks. Vaja oleks peateedel liiklejate
huvi äratada äärealade vastu – eesmärk
on ahvatleda kohalikke teenuseid tarbima ka väljaspool linna.
Esmase analüüsi põhjal on näha
vajadust äratada maanteel liikuja
tähelepanu vaatamisväärsuste vastu.
Puhkealade visuaalne atraktiivsus ja
ühtne käsitlus maanteede ääres sümbolite/märkide ja viitade näol, mis
teadvustavad möödasõitjatele piirkonnas pakutavaid võimalusi, võiks kanda
edasi Saaremaa pärimust.
Puhke ja turismi seisukohalt on

olulised kõik objektid ja maa-alad, neid
toetavad teenused ning infrastruktuur.
Turismi- ja puhkevõimaluste arendamine on võimalik koostöös erinevate
osapooltega. Oluline on erinevate
paikade ühine käsitlus ja omavaheline
sidusus.
Matkaradade info koondamise eesmärk on koguda puhkuse ja liikumise
võimalused Saaremaal ühele kaardile,
olenemata liikumisviisist. Puhkealade
ja objektide vahelise ühenduse loomiseks on eesmärk arendada saart kattev
liikumisradade võrgustik ja siduda
need erinevate puhkealade, vaatamisväärsuste ja pärandkultuuriobjektidega. Sellisest kogumist on võimalik
ammutada infot, kuhu rajada radade
äärde maastikuliselt väärtuslikesse ja
sobivatesse kohtadesse piisavalt tihedalt puhkekohti, et vabas õhus viibijale
avaneks võimalus hinge tõmmata ja
ümbritsevat loodust ja keskkonda
vaadelda.
Puhketingimuste mitmekesistamiseks võib rajada liikumisradade juurde
erinevaid treeninguvõimalusi ja palju
muud. Uute radade rajamisel saab
arvestada erinevate ea- ja huvigruppidega, rajades ka lühemaid ringe, mis
aitavad vältida liikleja huvi kaotust ja
väsimuse teket.
Taristu kavandamisel võiks lähtuda
põhimõttest, et rajatised peavad olema
vastupidavad ning vähest hooldust
nõudvad.
Matkaradade kaart on kuvatud Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/matkarajad
Matkaradu puudutavad ettepanekud
on oodatud aadressile
piret.miller@saaremaavald.ee
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Vätta külade selts:
hoides vana, loome uut!
Vanarahva jutu põhjal olnud
Vätta mitte poolsaar, vaid
saar, mida muust Saaremaast lahutanud väin, mis
läinud Suto talu – Kasti
mõisa sihis ja millest laevad
läbi pääsenud (allikas: Ajalooline traditsioon Püha ja
Valjala kihelkonnast, kogunud R. Kenkmann 1923. a).

üle-saarelisest üritusest „Külla külla“,
kus ka meie seltsimaja oli avatud ning
külastajad said tutvuda poolsaare aktiivsemate inimeste tegemistega. Erinevatel
põhjustel kõik tublid tegijad lähiümbrusest kohal ei olnud, kuid ettevõtmine
läks korda. Meid külastati tublisti.

Tänu toetajatele!

Riina Tärn
Vätta külade seltsi juhatuse liige

Poolsaare pea 21 ruutkilomeetril
paikneb kuus küla – Laheküla, Ennu,
Suure-Rootsi, Väike-Rootsi, Kailuka ja
Vanamõisa. Suur osa majapidamistest
asub hajali ning järjest rohkem leiavad
siia tee noored.
Vätta külade selts on asutatud 13.
juulil aastal 2000 esialgse nimega
Vätta Poolsaare Külade Arenguselts.
Selts sai kodu Kailuka külla vanasse
meiereimajja.
Liikmeid on seltsil viiekümne ringis.
Asutamisel oli see arv suurem, aga aeg
ja elu ise teevad alati teatud korrektiive.

Kindlad traditsioonid
Seltsi eesmärk on liita poolsaare elanikke korraldama neist sõltuvaid ja seadustest johtuvaid asju, et sellel maalapil
oleks mõnusam elu. Tegelikkuses pole
see kõik päriselt nõnda õnnestunud,
aga „surnud“ pole selts kunagi olnud ja
eestvedajatel on jonni edasirühkimiseks
tagavaraks võtta küll.
Kindlad iga-aastased üritused on
olnud uusaasta ja jaanipäeva tähistamine. Lastele oleme igal aastal teinud

Tervisematk Vätta poolsaare lastega Soobiku matkarajale.

eraldi ürituse tähistamaks uue aasta
algust. Väga lustakaks kujunes mõne
aasta tagune olemine lastele, kus tõime põhud tuppa ja tutvustasime pisut
vanu jõulukombeid. Kui on vähegi
lund olnud, siis oleme lastega ka vastlapäeva tähistanud – liugu lasknud ja
vurri meisterdanud. Oleme ka matkamas käinud.
Südamlikuks on kujunenud augustis
toimunud perepäevad, millega oleme
tähistanud meie riigi taasiseseisvumist

ja püüdnud ka meelde tuletada uue
õppeaasta algust. Mitmel aastal on sel
puhul olnud külaplatsil priitahtlikud
pritsumehed Pihtlast, vabatahtlikud
merepäästjad, politseinikud ning
päästjad. On toimunud mälumänge,
saskuturniir ning õpitubasid, kus
oskajate juhendamisel on valminud
näpunöörid, vahast küünlad, käsitööna kommid, jõulupärjad, verivorstid,
pannileivad, jõuluehted jne, piparkookidest rääkimata.

FOTO: Natali Väli

Igal kevadel oleme olnud osalised
talgupäeval, mille on lõpetanud
juba traditsiooniks saanud talgusupi
söömine kas siis seltsimajas või otse
talgukohas. Seni üks põnevamaid ja
edukamaid üritusi oli endise Pihtla
valla külade päev 2015. aasta suvel.
Toona tehtud statistika kohaselt oli
meil külaplatsil ligikaudu 700 külastajat.
Eelmisel aastal võtsime osa Kuressaare toidufestivali raames korraldatud

Seltsimaja on renoveeritud PRIA
projekti rahastuse toel. Sama projekti
raames valmis väike laululava ja lehtla
ning korrastati plats võrkpallisõpradele. Tänu LEADER-i rahastusele ehitasime väiksematele lastele mänguväljaku.
Kohaliku omaalgatusliku programmi
toel sai seltsimaja uue kamin-ahju ja
ka uue abihoone, kus on eraldi osa
küttepuudele ja teine osa muudele väga
vajalikele asjadele. Saime ka väikese katusealuse prügikastile, kuid praeguseks
on prügikast rännanud sealt hoone
taha ning selle asemel on pink „Meie
küla memmedele“, et oleks mõnusam
igal neljapäeval kauplusautot ja kord
kuus raamatukogu oodata.
Suur külakiik aga valmis Pihtla
puutöökojas osalt annetuste toel, osalt
loteriipiletite müügi tulust. Kiige maksumusest pea poolele pani õla alla üks
endiselt ikka hingelt vättalane, kes ise on
juba mõnda aega elanud mandril. Oleme väga tänulikud kõigile toetajatele!
Internetikeskkonnas Facebook on
võimalik meie tegemisi jälgida ning
informatsiooni saada.
Toimetame edasi ja soovime kõigile
rahulikku ning toimekat aastat!
Mõistlik on,
et hoolime tänasest-homsest,
sest eilset me muuta ei saa,
kuid tarkused eilsest ja tänasest
homsesse haarata kaasa on hea...

SAAME TUTTAVAKS
Hangete peaspetsialist
Karin Rahumeel
Karin on sündinud ja kasvanud
Saaremaal. Pärast Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetamist aastal 2002 läks
ta edasi õppima Tallinnasse, Akadeemiasse Nord õigusteadust. „Ülikooli
kõrvalt alustasin tööd tellerina ühes
pisikeses Mustamäe kontoris, kus
puutusin kokku nii investeerimise, müügi kui väga
suurtes kogustes sularahaga,“ ütleb Karin.
Aastal 2006 alustas ta
tööd SEB Pangas krediidisuhete juriidilise osakonna
juristina, kus tal tuli koostada laenu-, garantii- ja käenduslepinguid ning nõustada
laenuhaldureid juriidilistes
küsimustes. 2007. aastal lõpetas ta ülikooli õigusteaduste magistri kraadiga.
„Pärast esimese tütre Isadora sündi
2008. aasta detsembris otsustasime
abikaasa Ivariga ajutiselt Saaremaale
tagasi kolida, kuna paremat kohta
kasvamiseks pole kui Saaremaa. Suur
koduhoov, vanaemad-vanaisad, ilus
sinine meri – kõik, mis ühele lapsele
peale ema-isa veel vaja on,“ räägib
Karin kodusaarele naasmisest.
Kui 2010. aasta suvel tekkis tal
võimalus tööd alustada kõrgendatud
äririski divisjoni juristina ja ta sai

enamiku ajast töötada Kuressaares, siis
otsustasid nad abikaasaga oma korteri
Tallinnas maha müüa ja Saaremaale
maja ehitada. „Tormiline tuledesäras
Tallinn meid tagasi ei meelitanud.
Minu töö oli põnev ja vastutusrikas.
Tegelesin makseraskustes klientidega,
kes ei suutnud oma lepingutega võetud
kohustusi täita, koostasin hagiavaldusi, esindasin nii panka kui ka liisingut
kohtuistungitel, tegelesin
pankrotimenetlustega ja
vajadusel tegin koostööd
ka teiste riikide kohtutega,“
kirjeldab Karin.
2017. aasta augustis
sündis perre teine tütar,
Kendra. „Lisaks kahele
imetoredale tütrele ja suurepärasele abikaasale kuuluvad minu perekonda veel
kass ja tšintšilja. Olen väga lähedane
ka oma vanemate ja vanavanematega,
kes on mulle alati toeks ning kellega
veedan koos võimalikult palju aega.“
Saaremaa vallavalitsusse tööle otsustas Karin kandideerida põhjusel,
et õigusalast tööd ei ole kodusaarel
lihtne leida. „Eelmine tööandja mulle
Saaremaal töötamise võimalust enam
ei pakkunud, Saaremaalt ära kolida ma
aga ei tahtnud ja seega tuli igast võimalusest kinni haarata. Nii otsustasin
proovida – äkki saan kasulik olla just
vallavalitsuses. Mind motiveerivad

uued ja põnevad väljakutsed, võimalus
õppida midagi uut, aga samal ajal siiski
teha tööd õigusvaldkonnas.“
Karin Rahumeel töötab Saaremaa
vallavalitsuses hangete peaspetsialistina 13. jaanuarist.

Lastekaitseteenistuse
juhataja Anneli Tõru
„Saaremaa on minu kodu ja loodan, et pärast kahtekümmet viit siin
elatud aastat võin ennast ehk juba ka
saarlaseks pidada, kes ma ema poolt
tegelikult olengi,“ ütleb Anneli enda
iseloomustamiseks. „Sündisin, kasvasin ja koolis käisin aga Keilas ning
pärast keskkooli lõpetamist astusin
toonasesse Tallinna polütehnilisse
instituuti automatiseeritud juhtimissüsteeme õppima. Programmeerimisinseneri minust ei saanud, kuid
omamoodi saatuslikuks see kooliskäik siiski osutus – ühikas kohatud
Saaremaa poisist sai mu abikaasa ja
viie lapse isa.
Jõudmist tõdemuseni, et sotsiaaltöö on just nimelt see, mida tahan
teha, ei suuda ma küll täpselt kirjeldada, kõik lihtsalt tundus nii loomulik
ning õpingute käigus see tunne vaid
süvenes. Olen aru saanud, et sotsiaaltöötajaks ei hakata, sotsiaaltöötajaks
tuleb kasvada ja see võtab omajagu
aega. Mäletan väga selgelt oma
esimest töökohta sotsiaaltöö spet-

sialistina Kuressaare linnavalitsuses,
kus ilma pikema sissejuhatuseta tuli
hakata tegelema päris inimeste päris
probleemidega.
Ühe rohelise, värskelt kooli lõpetanu jaoks suhteliselt ehmatav, aga
tänu suurepärastele kolleegidele, kes
kõikvõimalikul moel tuge pakkusid,
hakkasid need kogemused tekkima.
Leian, et enamik asju siin maailmas
taandub suhetele ja kui sa inimestest
hoolid, nende heaolu sulle korda läheb
ning sa neid igati abistada
püüad, on positiivsed
lahendused võimalikud.
Alati ei pea abi olema
materiaalne, teinekord
piisab ka väga vähesest,
lihtsalt kuulamisest.“
2010. aastal läks Anneli tööle Saare maavalitsusse haridus- ja
sotsiaalosakonna juhataja asetäitjaks, kus
tema ülesandeks oli koordineerida
sotsiaalvaldkonda maakonnas. „Seda
tööd sai hingega tehtud kuni maavalitsuste loomuliku lõpuni 2017.
aastal,“ räägib ta.
„Vajadusest osata kaasa rääkida
teenuste arendamise teemadel oli
tingitud ka mu õppima asumine
magistrantuuri teenuste disaini ja
juhtimise erialale. Võimalus teha
koostööd kõikide tollaste valdade

ja erinevate institutsioonidega üle
Eesti arendas ning kasvatas mind nii
spetsialisti kui inimesena.“
Viimasel ajal on Anneli olnud
seotud sotsiaalkindlustusameti lasteabi telefoniteenusega, kus ta töötab
konsultandina.
„Teenus on ööpäevaringne ja
üle-eestiline ning pakutakse kriisinõustamist abivajavatele ja hädaohus
olevatele lastele ning nõustatakse ka
täiskasvanuid lastega seotud teemadel. Peamised pöördumise
teemad on laste vaimne
tervis, enesehävituslik käitumine, laste ja vanemate
vahelised suhted ning laste
hooletusse jätmine.
Abivajajate aitamiseks
tehakse koostööd kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajatega, meditsiiniasutuste, õiguskaitseorganite ja paljude teistega.
Minu kandideerimine Saaremaa
valla lastekaitseteenistuse juhataja
ametikohale oli tingitud soovist
rakendada omandatud teadmised
ja kogemused oma kodukoha arendamise heaks, sest siin on mu kodu,
siin kasvatan ma oma lapsi ja ehk
tahavad kunagi ka nemad oma lapsed
siia tuua.“
Anneli Tõru töötab vallas lastekaitseteenistuse juhatajana 21. jaanuarist.
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KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
26. jaanuaril kl 12 eakate
uusaastapidu. Külla tuleb folkKIHELKONNA
loorirühm
Marleen KuressaaKihelkonna
rahvamaja
rest.
Laulame,
tantsime, peame
10.
jaanuaril
12 eakate Osajutuplaani, istumeklkohvilauas.
ja kohvituba.
Osalustasu 2 eurot.
lustasu
2 eurot.
LEISI
LEISI
Pärsama
rahvamaja
Karja
rahvamaja
14.
jaanuaril
LIIGUTA1. veebruarilklkl19.15
15 Salme
valMISE ÕHTU.
Hea muusika,
lateatri
etendus
„Astuge lihtsad
edasi“
sammud
tule liigutama!
Rohkem
–
E. Aule.–Näitlejad
Marika
Paas,

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED

Kalmer Poopuu, Katrin Paju, Viljer Lõbu, Uku Timm, Gert Paas,
Marleen Juhandi. Lavastaja Maire Sillavee. Pilet 5 eurot.
infot küsi rahvamajast.

18. jaanuaril
kl 11–13 LUSPärsama
rahvamaja
TILINE
L
AUPÄEV.
aastal
25. jaanuaril kl 17 Uuel
TEATRIÕHuue Anne-Mai
hooga! Tantsime,
TU.
Tevahimängime,
ja Janno
võistleme,„Leivi“.
joonistame.
Puusepp
Lugu armas25.
jaanuaril
kl 17 TEATRIÕHTU.
tusest. XIX külateatrite
festivali
Anne- laureaat.
Mai Tevahi
ja Janno
Puu2019
Pääse
7 eurot.
sepp „LEIVI“. Lugu armastusest.

XIX külateatrite
2019
31.
jaanuaril klfestivali
19 SASKUlaureaat. Pääse 7 eurot.
TURNIIR.

Kuulutab välja konkursi

Saaremaa Gümnaasiumi direktori
ametikoha täitmiseks.
Saaremaa Gümnaasium on haridus- ja teadusministeeriumi hallatav üldhariduskool, mis alustab õppetööd 1. septembril 2021.
Võtame tööle direktori, kelle esmasteks tööülesanneteks on
riigigümnaasiumi meeskonna komplekteerimine, õppekava väljatöötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis
osalemine, edaspidi tulemusliku õppe- ja kasvatustegevuse ning
kooli üldise arengu tagamine.
Kandidaadilt ootame:
• Saaremaa Gümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2021 ja
edaspidi juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
• visiooni luua uus ja uuenduslik õppeasutus;
• väga head koostööd kohaliku kogukonna, haridusasutuste,
ettevõtjatega;
• valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi
kompetentsimudelist.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
• väga head teadmised haridusvaldkonnas.
Kandideerijatel esitada:
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• kandidaadi soovil muud dokumendid.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Töö asukoht: Saaremaa vald
Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 9.
veebruariks 2020. a e-posti aadressile cv@hm.ee.
Täiendav info telefonil 735 0250, Margot Saluse.

SA Lääne-Saare
Hoolekanne
Soojustorustike
renoveerimine
jätkub

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
28. jaanuaril kl 19 kino „Fred
Jüssi.
Olemise ilu“.
31. jaanuaril kl 19 SASKUTURNIIR.
6. veebruaril kl 18 seminar
„Uue
jäätmekäitluskava tutMUSTJALA
vustamine“.
Mustjala rahvamaja
11.
veebruaril
14 ja kl
13. jaanuaril
kl 19klteatriõhtu
–
19
„Talve“.
kaksfilm
etendust
ühe õhtuga! V. Uibo
„Pihtimus“.
Lavastaja
VäinolasteUibo,
17.
veebruaril
kl 9.30
laval Tiia„Sõber
Marist.Karukoopa
P. Karvaš/V.
Uibo
teater
lood“.
„Misveebruaril
juhtus Õllepruuli
tänaval?“.
18.
kl 12 retuuside,
Lavastaja Väino
Laval Harald
rahvuslike
riieteUibo.
ja mageveepär-

lite müük.

KURESSAARE

20. veebruaril kl 18 EV 102.
sünnipäeva kontsert-aktus.
Tõru,veebruaril
Toivo Prostang,
Kaidilastele
Ottis,
25.
kl 14
Katrin
Paju, Kai Prostang, Terje
film
„Sipsik“.
Tarkin, Aili Salong.
26. veebruaril kl 14 lastele film
„Rohututt, Viltsuss ja Rubensi
ORISSAARE
vennad“.

Kuressaare kultuurikeskus
Urve Hermanni fotonäitus „JõuKURESSAARE
luks
koju“. Avatud 30. jaanuarini.
Kuressaare
kultuurikeskus
Kalev
Koeli maalinäitus
„Mehed
9.
jaanuaril
kl
10 kohtub
kirjanik,
ja meri“, avamine
30. jaanuaril
ajaloolane
ja riigikogu
liige Jaak
kl
17. Näitus
jääb avatuks
29.
Juske kultuurikeskuse suures saaveebruarini.

Orissaare kultuurimaja

26.
veebruaril
klkomöödiafilm
10 doono14. jaanuaril
kl 19
ripäev.
„Ühemeheshow“.
17.märtsil
jaanuaril
Orissaare
6.
kl kl
1915
VAT
Teater
kandlepäev.
„Alias“.

juhatuse liikme

Varasuvelkandidaadile:
alustatakse töid
Vallimaa juhtimiskogemus
ja Torni tänava ristmiku
alal.
Nõuded
kõrgharidus,
(soovitavalt
Arvutuslikulthaldusjuhtimise,
peaks renoveerimistööde
sotsiaaltöö,
tervishoiu või tulemusel
majanduse vähenema
alal), valdsoojuskadu
nendes
lõikudes 61%tundmine,
võrra ehkteadmised
ligikaudu 532
MWh
konnaga
seotud
seadusandluse
personaliaastas.tööseadusandlusest
Renoveerimistöödejapikem
eesmärk
on hinnatõusu
pidurtööst,
eelarve
koostamisest,
B-kategooria
damine vaatamata
üldiste kulude
kasvule pea igas valdkonnas.
mootorsõiduki
juhtimisõiguse
olemasolu.
Esimesed riigihanked on läbi viidud ja ettevalmistustööd sujuvad.
Kasuks
tuleb erialane
töökogemus,
kasutada
tööülesEhitustegevus
võib tekitada
lühiajalisivõimalus
katkestusi
soojusenergiaga
annete
täitmiseks
isiklikku
sõiduautot.
varustamises
ja üldist
elukeskkonda
häirivat müra, ümberkorraldatud liiklust jms. Loodame elanikkonna mõistvale suhtumisele ja
Tööle
asumine
soovitavalt
1.tekkivatele
veebruaril 2020.
Kandideerijail
saata
üritame
koos ehitajaga
leida
probleemidele
toimivaid
avaldus,
elulookirjeldus
ja
motivatsioonikiri
(sisaldab
ka
visiooni
lahendusi.
hooldekodu juhtimisest ja arendamisest) hiljemalt
13. jaanuariks
AS Kuressaare
Soojus
aadressil tiiu.aro@saaremaavald.ee või paberkandjal Saaremaa
Vallavalitsus, Lossi 1, Kuressaare.
Lisanfo: Tiiu Aro, tel 501 1565, tiiu.aro@saaremaavald.ee

Ootame infot
toiOotame
infot piirkondades
piirkondades toimuvate ürituste
ja sündmuste
sündmuste
muvate
ürituste ja
kohta järgmisesse
järgmisesse vallalehte
kohta
vallalehte
20.veebruariks,
jaanuariks, leht
3.
lehtilmub
ilmub23.
6.
jaanuaril!
veebruaril!

Külavanemad ja vanemate valimised

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse

Vallavalitsuse 14. jaanuari istungil kinnitati viieks aastaks Kihelkonna piirkonna Pidula küla külavanemaks Kersti Vaga ja Leisi
piirkonna Pärsama küla külavanemaks Aina Tomson.

ametikohale

******
Leedri küla koosolek toimub 26. jaanuaril kell 11 Meelul. Päevakorras külavanema valimine, 2019. aasta kokkuvõte ja 2020.
aasta plaanide seadmine.
Vanamõisa, Ennu, Kailuka, Väike-Rootsi ja Kasti küla uus
koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 2. veebruaril kell 12
Vätta seltsimajas.
Anseküla, Imara, Kaimri, Kaugatoma ja Easte küla külavanema(te) valimise korduskoosolek toimub 16. veebruaril kell 17
Anseküla seltsimajas.
Saaremaa Teataja

Saaremaa Vallavalitsus müüb
kordusenampakkumisel järgmised kinnistud:
Räägu metsakinnistu Varpe külas, 9,61 ha.
Varpe külas asuva Räägu kinnistu (registriosa 4114750, katastritunnus 43301:001:0308, pindala 9,61 ha, sellest metsamaa
9,61 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) enampakkumine toimub kuni 10.02.2020 kella 12-ni. Enampakkumise alghind on
40 000 eurot; tagatisraha 4000 eurot.

EESTKOSTESPETSIALISTI
Eestkostespetsialisti teenistuskoha eesmärk on eestkostetöö
korraldamine piiratud teovõimega täisealistele isikutele Saaremaa
vallas.

Nõuded kandidaadile:
•erialane kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses
kehtestatud nõuetele;
•eesti keele valdamine kõrgtasemel;
•eelnev töökogemus teenistuskoha või teenistuskohale lähedases
töövaldkonnas.

Kandidaadilt eeldame:
•head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
•dokumentide koostamise oskust;
•oskust kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid;
•oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;
•B-kategooria juhilubade omamist.

Omalt poolt pakume:
•motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
•avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;
•erialast täiendkoolitust.
•Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
•CV;
•motivatsioonikiri;
•haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide
koopia;
FOTO: Irina Mägi
•isikut tõendava dokumendi koopia;
•muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

100 aastat
Vabadussõja relvarahust
Räägu metsakinnistu Varpe külas, 4,08 ha.

Varpe külas asuva Räägu kinnistu (registriosa 4115950, katastritunnus 43301:001:0307, pindala 4,08 ha, sellest metsamaa
3,40 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) enampakkumine toimub kuni 10.02.2020 kella 12-ni. Enampakkumise alghind on
20 000 eurot; tagatisraha 2000 eurot.

Hoonestatud Pärdi kinnistu Kiratsi külas, 5645 m².

Kiratsi küla hoonestatud Pärdi kinnistu (registriosa 576934, ka5645 m²,
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Peamised ülesanded sihtasutuse juhtimine ja hooldekodu Saarajatava Saaremaa riigigümnaasiumi territooriumi ja Ojassoo tänav
remaa Valss töö korraldamine.
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Tänuavaldus
MTÜ Meelespea korraldas 11. detsembril 2019 traditsiooniks
saanud jõulupeo Saare maakonna erivajadustega lastele ja nende peredele, millest sel aastal võttis osa peaaegu 140 inimest.
Imelise ja palju rõõmu toonud ürituse õnnestumisele aitasid kaasa:
Kuressaare Lions Klubi, Saaremaa Rotary Klubi, Saaremaa DeliFood,
Keili Fotobutiik, Coop Saaremaa, Kaimo Catering, D´Difference,
GoodKaarma, Tomson Trade Group OÜ, Dermoshop, Saaremaa
Veski, Reet Härmat, Meelis Juhandi, Juhan Soon ja Rasmus Vendel,
Saaremaa Ühisgümnaasiumi 3-ndate klasside rahvatantsurühm ja
Kersti Truverk, Kairit Sepp ja Toomas Tang ning laululapsed, Taniel
Vares ja Meelis Laido, Kalle Laanet, Mare Poopuu, Maria Kaseorg,
Iti Vaher, Pille Maripuu, Maria Kallaste, Mia Meet, Saarte Hääl,
Saaremaa Teataja, Kuressaare Kultuurikeskus, Saaremaa vald.
Suur tänu teile kõigile! MTÜ Meelespea
Kuressaare Perearstikeskus töötab alates 1. jaanuarist 2020
tervisekeskusena ja on avatud E–R 8–18. Maapiirkondade vasPepe
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Kuressaare
Perearstikeskus
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Pepe on üle 10 aasta vana isane toakoer, kes on harjunud
õues käima jalutusrihmaga. Uue kodu otsimisega on kiire.
Meeldetuletus!
Huvilistel
pöörduda Saaremaa vallavalitsuse järelevalveteenistuse
2019. aasta poole
küla- ja(jarelevalveteenistus@saaremaavald.ee
alevikuraha ning 2019 aastaks antud provõi
telja5302
7949). kasutamise tähtaeg oli 31.12.2019 (kui
jektitegevustoetuste
lepingus ei ole teisiti). Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2020.
Lisainfo teenuskeskustest või arenduse peaspetsialistidelt Veiko Viil
4525031 veiko.viil@saaremaavald.ee (Lääne-Saaremaa) ja Eda
Kesküla 4525028 eda.keskula@saaremaavald.ee (Ida-Saaremaa).

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt
31.01.2020 kell 12 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare, märgusõna „Eestkostespetsialist“.
Lisainfo: sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd,
reelika.murd@saaremaavald.ee tel 452 5056
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Kuressaare Bussijaam OÜ korraldab kirjaliku enampakkumise KuSamas
on hea meel tõdeda, et unistati. Riiki, kus on rahu ja
ressaare bussijaamas Pihtla tee 3 asuva taksopeatuse seitsme auigal
aastal saab üha rohkem kus kehtivad demokraatlikud
tokohta üürileandmiseks tähtajaga kolm aastat alates 11.02.2020.
noori
teada Vabadussõjast, seadused.“
Rendile antavat pinda kasutatakse taksode parklana taksoteenuse
Saaremaa Teataja
Tartu rahust ja Eesti Vabariigi
osutamiseks. Rentnik kohustub tagama taksoteenuse olemasolu
busside väljumise ja saabumise ajal. Üüri algsuurus enampakkumisel
on 420 eurot kuus, millele lisandub kehtiv käibemaksu määr. EnamTeade
pakkumise osavõtutasu 30 eurot, mis on tagastamatu, ja tagatisraha
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3 juhataja kabinetti hiljemalt
Vallavalitsus
6.02.2020 kell 11.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi dokumente: 1) dokument
osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta, 2) pakkuja avaldus
Alates jaanuarikuust
2020
enampakkumisest
osavõtuks,
milles on välja toodud pakkuja nimi,
Suure
puhkekülas
asuvõiTöllu
elukoht,
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(Saaremaa vald,
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Täiendav info tel 453 1663, 521 1017, e-post aare@saarebussijaam.ee.
I etapp 10. jaanuaril
kellLehtsi,
18.45Kuressaare
(paarismäng)
Aare
Bussijaam OÜ juhataja
II etapp 21. veebruaril kell 18.45 (paarismäng)
naistepäevaturniir 6. märtsil kell 18.45
(paarismäng, üks paarilistest
naisterahvas)
Korteriühistute
ümarlaud
III etapp 17. aprillil kell 18.45 (üksikmäng)
Saaremaa
korteriühistute
ümarlaud
toimub 29. jaanuaril algusega
IV etapp 15.
mail kell 18.45
(üksikmäng)
kell
17.30etapid
vallavalitsuse
saalis,
Tallinna
tnseptembrikuust.
10. Teemaks on „SoojaEdasised
toimuvad
sügisel
alates
majanduse tulevik Kuressaares“, esineja vallavanem Madis Kallas.
Osavõtt
tasuta, mitteliikmele 5 eurot.
Rohkem EKÜL
infot liikmele
www-saaremang.ee
Korraldaja: spordiklubi
Mäng MTÜ EKÜL Saaremaa esindaja
EviSaare
Ustel-Hallimäe,
Peakohtunik: Kaljo Tuuling +372 5273715
Kontakt: sksaaremang@gmail.com

„Suure Töllu kapp 2020“

Mönusat mängu!
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Saaremaa Teataja

23. jaanuar 2020
SA Saaremaa Muuseum otsib
Mihkli talumuuseumisse töökat ja südamlikku

KÜLASTUSJUHTI,
kes suudab ammused ajad, talurahva kombed ja
igapäevatoimetamised külastajate südamesse poetada.
Peamised tööülesanded: külastajate kvaliteetne teenindamine ja kogu talukompleksi tutvustamine; haridusprogrammide
korraldamine koostöös juhatajaga; sündmuste/näituste korraldamisel abistamine; ekspositsiooniruumide üldise korrashoiu
ja turvalisuse jälgimine, vajadusel korrastamine; vastavalt
vajadusele abistamine kõigis majapidamistöödes.
Organisatsioon pakub: põnevaid väljakutseid ja rutiinivaba
tööd; eneseteostamise võimalust; stabiilset töötasu; paindlikku
tööaega madalhooajal; ametiriietust; koolitustel osalemise
võimalusi; toetavat kollektiivi; tasuta külastust teistesse Eesti
muuseumidesse.
Tööaeg ja -koormus: 0,5 töökoormust vastavalt graafikule
kõrghooajal (mai–september) ja paindlikum tööaeg madalhooajal (oktoober–aprill). Tööle asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimine kuni 10.02.2020. CV koos motivatsioonikirja
ja palgasooviga edastada: mihkli@saaremaamuuseum.ee
Täpsem info: maris.sepp@saaremaamuuseum.ee; tel: +372
522 7479; www.saaremaamuuseum.ee või Facebook „Mihkli
talumuuseum Saaremaal“.

Kuressaare päevakeskus
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
kell 15 mälumäng, mängujuht

TRÜKIARV:
15 500

Helmut Sääsk.
Kolmapäeval, 29. jaanuaril
kell 13 päevakeskuse sünnipäeva tähistamine.
Reedel, 31. jaanuaril kell 13
laulame koos Mariniga tuntud
laule.
Esmapäeval, 3. veebruaril

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

kell 13.30 tajume koos India
maitseid, lõhnu ja meeleolu.
India meditsiinitarkusi jagab
Ervin Hurt.

aastaaegade“ avamine.

Teisipäeval, 4. veebruaril kell
12 Kuressaare Hoolekande
juhataja Ene Vahteri ümarlaud.

Esmaspäeval, 10. veebruaril
kell 15 mälumäng, mängujuht
Helmut Sääsk.

Teisipäeval, 4. veebruaril kell
13 fotoringi näituse „Pildid läbi

Teisipäeval, 11. veebruaril
kell 13 Windows 7 kasutaja-

TRÜKKIJA:
Printall

Kolmapäeval, 5. veebruaril
kell 13 lõõtsalõuna tantsuga.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

tugi lõppes, Windows 10 on
parim! Saalivestlus Windows
10 kasutamislihtsusest ja selle
värskenduste tähendusest.
Õpetusi jagab Tiit Tilk.
Kolmapäeval, 12. veebruaril
kell 12 Kuressaare pensionäride ühendus Saaremaa Muuseumis. „Saarlased Nõukogude

sõjaväebaaside jalus“.
Neljapäeval, 13. veebruaril
kell 13 jäätmekäitlusest Saaremaa vallas. Kõneleb jäätmete
peaspetsialist Katrin Koppel.
Reedel, 14. veebruaril kell 13
laulame koos Mariniga tuntud
sõbralaule.

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

