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Infotunnis
saab
küsida
Lümanda Majas
jäätmeveo
kohta
käivad hoogsalt
sisetööd

Seoses 1. märtsist algava uue korraldatud
jäätmeveoperioodiga
toimuvad kõigis valla
piirkondades jaanuarija veebruarikuu jooksul
jäätmeteemalised infotunnid.
Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Infotunnis antakse ülevaade uutest võimalustest ja kohustustest
jäätmeveos ning vastatakse elaniMägi rõõmustab
tulevases
kePille
küsimustele.
Kui korraldatud
kodumajandusklassis,
et ehitustööd
jäätmeveo alguses oli väga
palju
kulgevad majas
plaanipäraselt.
miks-küsimusi
ja nii
mõnigi väitis,
et „minul prügi ei teki“,Foto:
siis Valmar
nüüd Voolaid
soovitakse rohkem teada, kas ja
kuidas.
Näiteks küsitakse, missuguse
kilekotiga võib jäätmeid üle anda,
Lääne-Saare Kultuurivara juhatuse kabinetis hakkab vastu võtma ka bid, mis Pille sõnul võimaldavad
Lümanda
keskusehoone
kas võib kasutada
naabriga ühist
Pille Mägi sõnul ollakse kooliarst.
tulevikus kutsuda majja mängima
konteinerit ja kasalanud
oma olemasolenovembris
re- liikme
Kui pärast Lümanda sovhoosi professionaalset teatrit.
töödega ilusasti ajagraafikus.
vat rohelist
kamont
on konteinerit
jõudnud võib
poole
tegevuse lõppu
seisis osa ruume
Vallaelanikel on kasulik
osauued
võtta piirkondades
toimuvatest
infotundidest,
kus
antakse
selgitusi
jäät„Lammutustööd
on tehtud,
Sama
koha
peale jääb
ka jõusaal.
sutada pakendite või biojäätmete meveo kohta. Fotol jagab Katrin Koppel infomaterjali Kõljalas peetud koosolekul.
seinad on leidnud oma õiged pikalt tühjana või neid kasutati Teisele korrusele tulevad
noorFOTO: Irina
Mägi
peale
–
paras
aeg
teha
üleandmiseks.
kohad ning erinevad blokid välja harva, siis pärast remonti lä- tekeskus ja Lümanda põhikooli
väike
ülevaade. Maja moodustunud,’’ tutvustab ta.
med vedamata.
üheKirjude
vedaja
kasutusse
kõik ruumid. esimesed
kolm Vaid
klassi.
Avalikud pakendipunktid
Kutsume kõiki huvilisi osalemahevad
eesolevates
infotundides:
puhul
puudub
võrdlusmoment
peab
kogu maja on ümber PVC materjalist põrandatega kooPraegu
käivad
suures osas vii- PeaaeguOrissaare
jäävadvalmis
alles saama au6. veebruaril
kl 18
kultuurimajas,
jäätmeveoteenuse
hinna
planeeritud. Alumisele korrusele litsooni
mistlus-,
pahteldus-,
ventilatsioo(varem oli tegeliku
siin Lümanda
gusti
lõpuks.
10.
veebruaril
kl
18
Karja
rahvamajas,
osas Saaremaa
tingimustes.
Inimesed, kes varem on ka- ni- ning elektritööd. Pille sõnul on peauksest sisse tulles
jääb vasa- sovhoosi
kontor)valla
hakkab
pääsema
11. veebruaril kl 18
Laimjala rahvamajas,
Konkurentsi
olukorras
sutanud oma jäätmete üleand- sisekujunduse
peamisteks märksõ- kut kätt raamatukogu, kus maja eraldi
uksest, mida
varemvõime
kasu12. veebruaril kl 18
Salmearstikabinetid.
rahvamajas,
eeldada
parema
jäätmeveoteemiseks küla ühist konteinerit, nadeks
algusaastail
olid
rahvuslikkus ja retro ning
tasid raamatukogu külastajad.
nuse osutamist
valla
elanikele.
13. veebruaril
kl 18välja nägema Varem asus raamatukogu
Kärla rahvamajas,
soovivad teada, kas võib kasu- väljast
hoopis Selles
hakkab maja
osas on kolm
klassiruumi,
Lääne-Saaremaa
veopiirkonnale
18. algusaastatel,
veebruaril kl 181980ndail – ülakorrusel.
Torgu teenuskeskuses,
tusele võtta isikliku konteineri: nagu
õpetajate tuba ning kodunduskesitatiViimane
korraldatud
jäätmeveo
han„Ise panen prügi, ise vastutan, ise valge
19.javeebruaril
18
Tallinna
10 vallavalitsuse
hoones.
Ka koolisöökla
hakkab
paik- lass.
pastelseltkl kollane.
asub
kunagises
kes
kaks
pakkumust
ja
edukaks
maksan!“ Jah, külakonteineri kanema allkorrusel.
sovhoosidirektori ja hilisemas
ruumid
kasutusse
ühesugune
teenustasu,
kuid vallavanema
juurde?
Kas neid
saab sageda- küll
tunnistati soodsama
pakkumuse
sutamisest võib loobuda, andes Kõik
Kõige
vähem muudatusi
tehakse
kabinetis
ning sel
pikas perspektiivis
oleks
mono- on
Jah, avalikud
teinud
jäätmevedaja.
sellest teada nii külavanemale mini
mida hakatakse
kasutama
Uuetühjendada?
nimega Lümanda
Majas saalis,
ka eraldi
sissepääs juhuks, kui
poolne
jäätmeveoteenus
pakendipunktid
jäävad
alles ja nii
Lisaks hinnamurele
tuntakse
kui kaKallasmaa
vallavalitsuse jäätmete hakkavad
kultuurimaja
saali kui kameile
koo- kodundusklassi
pärast hoone
valmimist
Meril
soovib kasutada
kahjulik. Küll aga tehakse uueks näiteks
kui võimalik,
siis tekitame
neid livõimlana.
huvi, kas
jäätmeid
võib
ise viia
peaspetsialistile.
paiknema
kultuurimaja,
raamatunoortekeskus.
juurde.koolisöökla, noortekeskus, valguse- ja helipult, mis oli pärit jäätmejaama
ja seega
loobuda
Infotunnis ehitustööd
osalejate hulgas
näib kogu,
Majasisesed
on täies
Teisele
korrusele
tulevad
ka
Miks mitu
Arusaadavalt
soovivad inimesed
korraldatud
jäätmeveoteenusest
olevatjapäris
palju
neid,
kes juba jõusaal,
avamise
ajast
–
aastast
1986.
sporditegevused,
bändi- maja
hoos
kui ilm
läheb
soojemaks,
valla
sotsiaaltöötaja
ja
haldusjuhi
vedajat hea on?
teada,jamiks
Lääne-Saaremaa
veo- Olulise
ning kas jäätmevedu saab tellida
koguvad oma
jäätmeid liigiti.
uue lisana on saali juurde kabinetid.
Lümanda
kooli 1.–3. klass
alustatakse
ka välitöödega.
Hoo- ruum
Kui
monopoolses
seisus
olev
piirkonnas
on
kõrgem
teenustasu
Küsitakse,
millisesse
konteinenes meile ringkäiku tegeva SA koos kodundusklassiga. Spordijuhi planeeritud esinejate garderoo- vastavalt vajadusele.Loe edasi lk 3
Siinkohal peab ütlema, et neid
risse mingi jääde panna. Kõigi võrreldes valla teiste piirkondade- vedaja peaks minema pankrotti
piirkondade elanike ühine mure ga. Vald jagati kolmeks jäätmeveo- või jääma rikkumise tõttu ilma võimalusi pole. Korraldatud jääton kahtlemata avalikud pakendi- piirkonnaks, et säilitada jäätme- jäätmeloast, mille alusel vedu mevedu tähendab, et jäätmed anveoteenuse osas konkurents. Kui toimub, või ütlema mistahes takse üle oma kinnistul ja prügiaukonteinerid.
Kas avalikud pakendipunk- kogu vald oleks üks veopiirkond, põhjusel lepingu üles, jääksid to käib neid regulaarselt vähemalt
tid jäävad alles? Kas neid tuleb oleks kuressaarlasel ja sõrulasel kogu vallas mingi aja jooksul jäät- üks kord kvartalis ära viimas.
Eesti Rahvaerakonna esindaja tellitud bussiga (osalemise soovist
5. aprillil süüdatakse EV 100 mees- arvatud Toompeale.
konna üleskutsel austusküünlad
Asutava Kogu valimised toi- Oskar Kallase austamisüritus on eelnevalt teatada tel 529 2166) sõiAsutavasse Kogusse kuulunud musid 5.–7. aprillini 1919 kõikjal kl 14 endise Kaarma õpetajate detakse kl 14.20 Nepsi sünnipaika
120 rahvasaadiku sünnikohtades. Eestis üldise ja ühetaolise hääleõi- seminari juures, kus on ka Oskar Kihelkonnale Tammese külla. Kl
mälestuskivi.
16.30
tutvutakse
KuresSaaremaa
on sündinud
neli guse
salajasel valimisel
hetult,kuni
mitte
kogu
kinnistul)
ning
Saaremaavallas
vallavolikogu
võttis
osas alusel
ei ole, ning
s.t kinnistuid
tuleb en- Kallase
koostatud
ka käitumisjuhend 15.30
Ülevaate Saaremaa
Oskar Kallase
elust saare
Lahekülas
Nepsi elupaigaga,
Asutava
Koguistungil
liiget: Oskar
põhimõttel.
kuni u
0,4 ha suurustel
hoonesta31. jaanuari
vastuKallas,
valla proportsionaalsuse
diselt korras hoida. Kõige
olulise- „Meelespea
valla elaniketegevusest
annab
Triino
Lest, mälestusi
jagab Ella-Marie Aeg.
Jaan
Ammermann,millega
Mihkelseoses
Neps Valimisõigus
oli mõlemast
mata kinnistutel.
heakorraeeskirja,
maks erinevuseks
võib pidadasoost
seda, ja
le ja
külalistele“,
kus on
kajastatud
Oskar
Kallase
sõnumist
16.45 Kudjape kalmistul
ning
Aleksander
Velvelt. endiste vähemalt
20-aastastel
kodanikel.
tuleb rohtuNepsi
niita
muutuvad
seni kehtinud
et uues eeskirjas
on välditud
teiste noore
peamised
teemad,
millele
vallava- Kl Tiheasustusalal
räägib
Rasmusjuhtida.
Vendel. matmispaigas
esineb
sõnavõtuga
Aprillis
100
aastat
Eesti Asutav
Kogu(nt
oliehitusseadustik,
esimene Eesti tänapäeva
vähemalt üks kord
aastas
hiljemalt
valdade
jamöödub
Kuressaare
linna
heakorõigusaktide
litsus soovib
tähelepanu
süütab
ja -kõne
Urve Tiidus. Kl
17
Vabariigi
esimese
rahvaesinduse
poolt valitud rahvaesindus.
31. juuliks.liige
Tiheasustusalad
leiab
da puudutavad
eeskirjad
kehtetuks. rahva
korrakaitseseadus)
dubleerimist. Mälestusküünla
Tutvustame neist
mõlemast
mõ- Riigikogu
volikogu
Lümandasse.
kokkutulemisest.
23. Tema
oli põhi- peab
kaardimaterjalilt
aadressil http://
Kuna SaaremaaJüripäeval,
on suur vald
Teatudpõhiülesandeks
juhtudel on tähelepanu
ningaid
punkte.esimees Tiiu Aro. tagasisõit
Jaan Ammermanni auks süüdaaprillil
1919 kogunesid
väljatöötamine
ja vastu- Vallavalitsuse nimel võtab sõna gis.saaremaavald.ee/heakord.
ja territoriaalselt
on siinTallinnas
rohkem seaduse
juhtimise
eesmärgil kasutatud
Millal
ja
kus
niita
muru?
abivallavanem
Marili
Niits.
takse
küünal
Aleksander
Velvelti
Estonia
majas
Eesti
Asutavasse
võtmine
–
ja
sellega
tuldi
edukalt
Enne
31. juulit
tuleb niita
juhul,
hajaasustuspiirkonda, ent suurem teistele õigusaktidele viitamist.
Eesti
kuna Uuemõisa
Kogusse
valitud
toime.
Kuna Sotsiaaldemokraatliku
väga palju on vallavalit- sünnipaigas,
kui rohu keskmine
kõrgus on(Tuüleosa inimesi
elab rahvasaadikud.
Kuressaares, on ka
Teiseks
olulisemaks erinevuseks on
Töölispartei
esindaja
Mihkel
Nepsi
mala-Orissaare)
vallas Saikla külas
See
päevkehtestada
on ühtlasi sellised
Eesti Riigikogu
suselt
küsitud
muru
niitmise
ja
tanud
u
15
cm.
püütud
õigused Saarlastest
põhimõte: reguleerida
nii
palju
kui
saadikute
kogunetakse
14 sündinud
Ammermanni
täpne
sünnipäev.
Sedamis
päeva
on plaanis
lehtede riisumise
kohta, siisklniitHajaasustusalal
hoonestatud
ja kohustused,
sobiksid
üht- austamisüritused
vajalik ja nii vähe kui võimalik.
See austamiseks
5. aprillil
põhikooli
ette,
kus tut- sünnikoht
pole teada.
üle
maa
tähistada
jüritule
lähetamimise kohustus
kehtib
ennekõike
kinnistu õuemaal
ja tiheasustusalal
aegu nii linna kui ka alevikesse ja põhimõte on muu hulgas oluline Lümanda
kooliga,
mille
1907.
Austamisüritustel
osalevad
valsega
ööl vastu
kui teatud
Paide seepärast,
Eesti Tööerakonna
esindaja
Kuressaare
linnas
ningNeps
külade
ja hoonestamata
kinnistul
pindalaga
küladesse
ning23.
misaprilli,
ei paneks
et kohalik omavalitsus
ei vutakse
volikogu
vallimäel
süüdatud
vabadusleek Aleksander
Velveltiega
austamisürialevikelõpetas.
kompaktse asustusega alal lavalitsuse
üle u 0,4 hajatuleb
rohtuesindajad,
niita vaspiirkonna elanikke
põhjendamatult
ületaks oma volitusi
reguleeriks aastal
Rännakut juhiboleval
Urve kinnistu
Vakker, võimalusel
ka Riigikogu
liikmed.
jõuab
muistseolukorda.
märgutule kombel tus
toimubmida
kl 14volitusnorm
Sutu külas Allika
tavalt vajadusele,
vältimaks
kulust
ebavõrdsesse
küsimusi,
endas (tiheasustusalal)
kes
annab
ülevaate
Mihkel
Nepsi
kõigisse
toonastesse
maakonnatalus.
Kõne
peab
abivallavanem
õuemaal (s.o alal, mis jääb hoonete tekkivat tuleohtu ja Heli
risustamist.
Üldjoontes põhimõttelisi muu- ei hõlma.
Jalakas,
Rännakuks
linnadesse
mujalegijaEestis,
kaasa Kristiina
vahelejajategevusest.
ümbritseb hooneid
vaLoe edasi lk 2
datusi senija
kehtinud
uue eeskirja
LisaksMaripuu.
heakorraeeskirjale on elust
kultuurinõunik

Mälestame Asutava Kogu liikmeid

Saaremaa vallal on nüüd ühtne heakorraeeskiri

facebook.com/saaremaavald

HuviharidusTiirimetsa Küünal
konverentsil
peab juubelit
anti õnne valemeid
Loe Loe
lk 5 lk 6
MTÜ-d saavad taotleda toetust
Avaneb
projektiPeatselt avanevad mittetulundustegevuse
toetamise taotlusvoorud.
17. veebruarist
toetuste
taotlusvoor

kuni 13. märtsini saab taotleda raha hariMittetulundustegevuse
toetamise projektidus-, kultuuri- ja spordivaldkonna,
samuti
toetuste
2019.
aasta
taotlusvoor
sotsiaalvaldkonna projektidele. on avatud 1.
aprillist
18. aprillini
16.00.taotleda
Toetust
Küla-kuni
ja alevikuraha
onkell
võimalik
antakse
ja valla
arengule
suunatud
samuti kogukonna
17. veebruarist,
kuid
see taotlemistegevuste/ürituste
toetamiseks
ning arengu
samuti
voor kestab 1. septembrini.
Külaelu
teiste
rahastamisallikate
kauduavaneb
esitatavate
proprojektide
teine taotlusvoor
25. mail
jektide
omafi
nantseeringu
katmise
toetamiseks.
ja kestab 5. juunini.
Tegevused,
mis toetuse
abil ellu viiakse,
peaTaotluse toetuse
saamiseks
saab täita
vad
toimuma valla
haldusterritooriumil,
olema
e-keskkonnas
(valla
kodulehel www.saaresuunatud
valla elanikele
ja/või esindama
valda
maavald.ee).
Taotlusvoorude
kohta ilmub
laiemale
üldsusele
väljaspool
valla
haldustervaldkonniti
täpsem
info valla
kodulehel
ja
ritooriumi.
järgmises Saaremaa Teatajas 20. veebruaril.
Maksimaalne toetussumma taotluse kohta on
3000
eurot. Ürituste
läbiviimist toetatakse 85%
Avaneb
hajaasustusprogrammi
projekti eelarvest ja kaasrahastatava omafinanttaotlusvoor
seeringu
toetamise korral 85% minimaalsest
omafi
nantseeringust.
Hajaasustuse
programmi 2020. aasta taotEnne toetuse
esitamist
tehtud kulutused
lusvoor
on avatud
17. veebruarist
kuni 17.ei
ole
toetuskõlblikud.
Projektitoetust
antakse
aprillini.
Eesmärgiks
on hajaasustusega
järgmistes
valdkondades:
kultuur;tagada
harrastuspiirkondades
elavatele peredele
headja
võistlussport;
tervishoid
ja sotsiaalhoolekanne,
elutingimused
ning aidata
kaasa elanike arvu
siseturvalisuse
ja rahvatervise ennetustöö;
püsimisele maal.
haridusja
teadustegevus;
külaelu
arendamiToetatakse hoonete väliste
veevarustusja
ne;
füüsilise elukeskkonna parendamine
(sh
kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteekorteriühistute-,
keskkonnakaitseja muinde ning autonoomsete
elektrisüsteemidega
suskaitsealane
koguduste
(tingimusel, ettegevus);
majapidamine
ei oletegevus
liitunudja
sakraalehitiste
parendamine.
elektrivõrguga)
seotud tegevusi.
Toetuste
saavad olla kodanikuToetust taotlejaks
saavad hajaasustusega
maapiirühendused,
kes on
registreeritud
tegutsekonnas elavad
füüsilised
isikud.jaTaotleja
vad
vallarahvastikuregistri
haldusterritooriumil
ning
loetletud
elukoht
alusel
peab
olema
valdkondades
või elukeskkonna
parendamise
sama majapidamine,
millele toetust
taotlevõi
kohaliku
omaalgatuse
arengule
kaasaaitatakse
ja registrikanne
ei saa
olla hilisem
kui
misega.
Toetust
ei saa võib
taotleda
01.01.2020.
Projektil
olla vallavalitsuse
ka kaastaothallatavad
asutused
ja valla
eraõiguslikud
leja(id), kellele
kehtivad
samad
tingimused,
juriidilised
isikud.
mis taotlejalegi.
Projektitoetuse
vallavaIga valdkonnaeraldamise
jaoks võibotsustab
programmist
litsus
hiljemalt
kuu jooksul
pärast taotlutoetust
saadakolme
üks kord
kuue kalendriaasta
sejooksul.
saamist Ühele
valdkondlike
hindamiskomisjonide
majapidamisele
on maksiettepanekute
alusel,
arvestades
vasmaalne toetus kuni 6500 eurot.sealjuures:
Programmist
tava
valdkonna
eelarveliste
vahendite
olemaseraldatud
toetuseks
loetakse
ka viiel eelneval
olu;
projekti objekti
võitoetuse
tegevuse
sisalduvust
kalendriaastal
saadud
summat.
arengukavades
ja olulisust
vallapeab
üldiseeelmise
arengu
Taotluse esitamise
päeval
seisukohalt;
projekti eelarve
toetuse kasutamise
aruannekulude
olemapõhjendakohaliku
tust;
taotleja võimekust
projekti elluviimisel
ja
omavalitsuse
poolt kinnitatud.
Taotleja ja
edasist
jätkusuutlikkust;
projekti
elluviimiseks
kaastaotleja
oma- ja kaasfi
nantseering
peab
vajalike
finantsressursside,
sh taotleja
omafikokku moodustama
vähemalt
33% projekti
nantseeringu
olemasolu;
toetusest
kasusaajate
abikõlblikest kuludest.
arvu;
tegevusvaldkondade
Kohalikest
vajadustestmitmekesisust.
lähtudes määrab
TaotlusedVallavalitsus
koos kõigi nõutud
tuleb
Saaremaa
tänavu lisadega
toetuse andesitada
elektrooniliselt
läbi taotluskeskkonna,
misel eelistatud
sihtrühmad
ja toetatavate
mis
asub aadressil
toetused.saaremaavald.
valdkondade
prioriteetsuse.
Eelistatud sihtee.
Taotluson
peab
olema
esitatud
hiljemalt 18.
rühmaks
lastega
pered,
vanaduspensioaprillil
närid kella
ning 16.
majapidamised, mille leibkonda
Täpsem
info onisik(ud).
saadaval Saaremaa valla
kuulub
puudega
kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/mitValdkondade prioriteetsuse järjestus on:
tetulundusliku-tegevuse-toetamine.
1) veesüsteemid, 2) kanalisatsioonisüsteeLisainfot
projektitoetuste 4)
taotlemise
kohta
mid,
3) juurdepääsuteed,
autonoomsed
saab
Saaremaa vallast tel 452 5031, veiko.viil@
elektrisüsteemid.
saaremaavald.ee
Viil) valla
või telveebilehel
452 5169,
Täpsem info (Veiko
Saaremaa
maire.kaarid@saaremaavald.ee
(Maire Käärid).
www.saaremaavald.ee/hajaasustuse-progViil,
ramm ja 20. veebruaril ilmuvas Veiko
Saaremaa
Teatajas. Kontaktid: arenduse
arenduse peaspetsialist
peaspetsialist
Maire Käärid, tel 452 5169; 5302 2682; e-post:
maire.kaarid@saaremaavald.ee.

Sünnikirju antakse
nüüd
üle kahe
Täna toimub
külaelu ümarlaud
Täna, 6.tagant
veebruaril kell 16–19 on Kuressaakuu

re kultuurikeskuses
Saaremaajavalla
külaelu
Väikeste
saarlaste tervitamine
sünnikirjade
ümarlaud.
Oodatud
on
praegused
ja
tulevaüleandmine toimub sellest aastast sagedamini.
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNGILT
Vallavolikogu
31. jaanuari 2020 istungil
• Võeti vastu Saaremaa valla 2020. aasta eelarve
suurusega 55 652 137 eurot, lubades vallavalitsusel võtta lühiajalist laenu kuni 1,5 miljonit eurot
ning investeerimislaenu 5,5 miljonit eurot.
• Muudeti Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri
2017. a määruse nr 3 „Palgajuhend“ lisa ja kinnitati uued põhipalga vahemikud vallavalitsuse kui
ametiasutuse teenistujatele.
• Kiideti heaks avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise kord ning kehtestati nende pidamise
nõuded valla territooriumil.
• Muudeti Saaremaa Vallavolikogu 08.12.2017
määrusega nr 16 kinnitatud „Vallavolikogu töökorda“ seoses praktikas tõstatunud vajadusega.
• Viidi läbi Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020–2030 I lugemine
ja suunati eelnõu II lugemisele.
• Kinnitati Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna
ja innovatsiooni arengukava 2020–2030, mille
eesmärk on aidata kaasa konkurentsivõimelise
ettevõtluskeskkonna kujundamisele, soodustada
uuendusmeelsust ning kohalike arengueelduste
ja ressursside oskuslikku ning vastutustundlikku
kasutamist ja muuta Saaremaa ettevõtlikele
inimestele ning investoritele senisest veelgi atraktiivsemaks.
• Kinnitati Saaremaa valla heakorra eeskiri, millega
kehtestati heakorra nõuded ning koormised kinnistute ja muude territooriumite kasutajate suhtes
Saaremaa vallas.
• Lõpetati Mõntu küla Hellamäe detailplaneeringu
koostamine omaniku nõusolekul.
• Lõpetati Mõntu küla Mereranna detailplaneeringu koostamine omaniku nõusolekul.
• Kehtestati Ansekülas Vallimaa detailplaneering,
mille eesmärgiks on jagada olemasolev katastriüksus kaheks, määrata ehitusõigus kämpingukompleksi ning elamu ja abihoonete püstitamiseks.
• Võeti vastu Mäepealse detailplaneering Mui
külas ja suunati see avalikule väljapanekule.
• Anti vallavalitsusele nõusolek hoonestusõiguse
seadmiseks enampakkumise teel Lümanda küla
Vallamaja kinnistule 4100 m² ulatuses ning kinnitati enampakkumise tingimused.
• Anti nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks otsustuskorras Atla küla Atla sadama kinnistule seal
asuva sadamahoone rekonstrueerimise eesmärgil.
• Anti nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks
enampakkumise teel Kuressaare linna Kummeli
põik 1 kinnistule, kinnitati enampakkumise tingimused ja lubati vallavalitsusel määrata hoonestusõiguse aastatasu suurus.
• Muudeti Pöide Vallavolikogu 16. juuni 2016.
a määrusega nr 10 kinnitatud „Pöide valla soojusmajanduse arengukava“ ning täiendati seda
analüüsiga lokaalkütte paigaldamise otstarbekuse
osas ja järeldusega, et võrreldes alternatiividega
oleks maasoojuspumba lahendus tarbijaile soodsaim, kui nii Tornimäe kool kui ka lasteaed selle koos
kasutusele võtaks. Täiendamine oli vajalik selleks,
et taotleda Keskkonna Investeeringute Keskusest
toetust maasoojuspumpade paigaldamiseks.
• Muudeti vallavolikogu alatise komisjoni, Kuressaare linnakodaniku komisjoni koosseisu. Komisjoni
liikmeks kinnitati Kristel Oinberg-Kelder ja komisjonist arvati välja Mele Pesti.
Andrus Lulla, volikogu nõunik
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VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Avalike sündmuste kalendrit hakatakse parandama
Vallavalitsus viis läbi riigihanke „Avalike sündmuste infoteenuse parendamine Saaremaa vallas“, millele laekus
tähtajaks viis pakkumust. Edukaks tunnistati ühispakkuja Krabu Grupp OÜ ja
Bellcom Estonia OÜ pakkumus, mis oli
majanduslikult kõige soodsam. Leping
maksumusega 44 058 eurot sõlmitakse valla avalike sündmuste kalendri
kasutusmugavuse parandamiseks.
Raha eraldamine
Vallavalitsus eraldas 28. jaanuari

istungil Saare Maakonna Invaühingule
100 eurot, et osaliselt katta invaühingule kuuluva Nora maja oktoobri
ja novembri erakorralisi elektrikulusid.
Invaühingu taotluse kohaselt olid
erakorralised kulud tingitud pliidi,
soemüüri ja istepingi ehitusest, mille
ajal oli kasutusel nii lisaküte kui ka
lisavalgustus.
Üürilepingu muutmine
Vallavalitsus muutis 28. jaanuari
istungil Saaremaa valla ja MTÜ Saare
Taksotellimiskeskus vahel 29.11.2019
sõlmitud Kuressaare kesklinnas asuvate

parkimiskohtade „Taksopeatus Lossi
tänaval 3 kohta“ üürilepingut, vähendades detsembrikuu eest tasumisele
kuuluvat üüri 50% võrra.
Üüri vähendamise aluseks oli MTÜ
Saare Taksotellimiskeskus vallavalitsusele saadetud märgukiri, mille kohaselt
ei olnud kuni 4. detsembrini võimalik
Lossi tänava taksopeatust kasutada,
kuna kohad olid hõivatud tavaliiklejate
autode poolt.
Hange lemmikloomade varjupaiga
pidamiseks
Vallavalitsus otsustas 4. veebruari

istungil korraldada avatud hankemenetluses riigihanke „Lemmikloomade
varjupaiga teenuse osutamine Saaremaa vallas“.
Hanke võitja saab enda kasutusse
varjupaiga pidamiseks valla ehitatud
hoone. Varjupaik on mõeldud kodututele
kassidele ja koertele. Leping hanke võitjaga sõlmitakse kolmeks aastaks ja selle
eeldatav maksumus on 95 000 eurot.
Kõigi vallavalitsuses vastu võetud
otsuste ja korraldustega saab tutvuda
Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/saaremaa_vald.

Tantsupeo ettevalmistused käivad

S

aare maakonna 47. tantsupidu
toimub küll järgmisel, 2021.
aasta suvel, kuid ettevalmistused suure peo õnnestumiseks
käivad juba praegu.
Sügisel 2019 välja kuulutatud
tantsupeo ideekonkursile laekus
kaks tööd, mille hulgast valis komisjon üksmeelselt välja konkursitöö „Tuules“. Võidutöö autoriks
on Eena Mark, kelle meeskonda
kuuluvad veel Triino Lest, Reet
Sillavee, Helerin Rauna, Eve Tuisk
ning Valdo Oks.
„Tuules“ meeskond on ise öelnud, et peo eesmärk on hoida ja
väärtustada saarlase uhkust ja
olemust – koguda ja tõsta esile
saaremaise tantsulooja loomingut, kaasata noori tantsujuhte peo
protsessi ning eesti rahvajutuaastal
otsida ja leida lugusid tuulest.
Idee autor Eena Mark ütleb, et
mõte tema peas hakkas idanema

juba 2017. aastal, kui sama meeskonnaga korraldati tantsurühm
Õieti 10. sünnipäeva puhul tantsulaager, mis päädis suure tantsuetendusega. Kuigi Eena lubas seal,
et ta iialgi ei hakka enam samasugust pidu korraldama, siis emotsioon peost oli nii suur, et lubadus
peagi unustusehõlma vajus. Vaadates filmi „Tuule tahutud maa“,
taipas ta, et see ongi ju Saaremaa
tantsupeo lugu.
Meeskonnale idee meeldis: tuul
on see, mis äratab vaikuse, mis
paneb muutuma ilma ja maailma. Temas on vägi. Tantsus on
samasugune vägi. Tuule väele
anname tantsupeoga näo, lastes
kõlada muusikal, keerutame üles
mälestused ja lisame oma mustreid
varem loodule – pärimusele ja
mälestustele.
Kui suviseks maakonna laulupeo
teemaks valiti „Teel“, siis mõistis

meeskond, et midagi paremat ja
harmoneeruvamat, kui „Tuules“ ei
saakski nende nimeks olla.
Juba veebruaris kuulutatakse välja konkurss uute tantsude leidmiseks, tantsud on plaanis välja valida
mais, et suvel korraldada juhendajatele suvekool nende õppimiseks
ja paremaks koostööks. Sügisel
läheb rühmadel lahti hoogne tantsude õppimine, et suvel 2021 see

kõik ideaalselt murul ette kanda.
Peole on oodatud tantsima ja
tuult keerutama mudilased, lasterühmad, võimlejad, c-rühmad,
sega- ja naisrühmad ning ka väärikad.
Projektijuht Triino Lest ütleb,
et plaanis on korraldada lausa
kahepäevane tantsu täis üritus,
kus laupäeval toimub ühine õppimine ja pühapäeval antakse kaks
etendust – peaproov-etendus ning
põhietendus. Nende vahele mahub
kindlasti ka rongkäik, mis sel korral tuleb väga lõbus ja tantsuline
– korraldajad ütlevad, et tegemist
on rohkem isegi simmaniga mööda tänavaid, mis staadioni poole
liigub. On, mida oodata.
Tuulest on kantud ka tantsupeo
logo – tuulekell, mis erinevad kihelkondade mustrid koos helisema
ning tantsutuules keerlema paneb.
Kristel Peel, kultuurinõunik

Saaremaa valla detailplaneeringud
Kuressaares Arhiivi tn 18 ja 20
detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 6 alusel, et algatas
28.01.2020 korraldusega nr 2-3/155
Kuressaare linnas Arhiivi tn 18 ja 20
detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab Arhiivi tn 18
(34901:012:0096) ja Arhiivi tn 20
(34901:012:0123) katastriüksuseid.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ärihoonete planeerimine, liikluskorralduse,
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine. Detailplaneeringu ala on
kokku u 0,62 ha.
Planeeritavad katastriüksused asuvad kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma
valla kontaktvööndi ühisplaneeringu
reserveeritud ettevõtlusalal, kus lubatud katastriüksuse sihtotstarbed on
äri- ja tootmismaa.
Tingimused tootmishoone püstitamiseks ühisplaneeringuga ette nähtud
ettevõtlusalale seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt

planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1,
ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse § 125 lg 2. Detailplaneering on
ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna
planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei
ole vaja detailplaneeringu koostamise
käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise
menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vaja
teha täiendavaid uuringuid, analüüse,
ekspertiise vms, siis tuleb need teha
ning planeeringusse lisada.
Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda www.saaremaavald.
ee/algatatud-detailplaneeringud.

Mui küla Mäepealse detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et
Saaremaa Volikogu võttis 31.01.2020
otsusega nr 1-3/4 vastu Mui küla

Mäepealse detailplaneeringu ja suunas
selle avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
21.02. kuni 21.03.2020.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas
Mui külas ja hõlmab Mäepealse katastriüksust tunnusega 63401:002:0434.
Detailplaneeringu eesmärgiks on vana
talukoha taastamiseks ehitusõiguse andmine elamu ja kuni 4 abihoone ehitamiseks, liiklusskeemi, parkimise ja haljastuse
lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste
planeerimine, servituutide ja kitsenduste
vajaduse määramine, Läänemere ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi
vähendamiseks planeeritava krundi
pos 1 hoonestusalade ulatuses. Detailplaneeringuga on Mäepealse katastriüksusele planeeritud hoonestusalad ja
ehitusõigus ühe põhihoone ja kuni nelja
abihoone ehitamiseks maksimaalse
ehitisaluse pinnaga 600 m². Hoonete
suurim lubatud kõrgus on põhihoonel
9 m (2 korrust) ja abihoonel 6 m (1

korrus). Juurdepääs planeeringualale on
Audla-Saareküla-Tornimäe-Väike väin
riigimaanteelt Vana-Kärneri tee kaudu.
Detailplaneeringuga muudetakse
Pöide valla üldplaani ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Detailplaneeringuga on võimalik
tutvuda 21.02. kuni 21.03.2020
paberkandjal Saaremaa vallamajas
(Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse
ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas,
katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452
5094) ning valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek. Detailplaneeringu avalik
arutelu toimub 02.04.2020 kell 16.00
Saaremaa vallamaja väikeses saalis
(Tallinna tn 10 Kuressaare).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal
isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust . Arvamust
saab esitada kirjalikult postiaadressil
Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10,
Kuressaare või e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee.

Saaremaa vallal on nüüd ühtne heakorraeeskiri ja käitumisjuhend
Algus lk 1
Õuemaalt tuleb koristada ja/või
multšida maha langenud puulehed
selliselt, et õuemaa oleks visuaalselt
korrektne ja ennetatud oleks kuivanud
puulehtedest tulenev võimalik tuleoht.
Puulehtede alla mattunud õuemaa ei
ole visuaalselt esteetiline.

Puu raiumiseks on vaja luba
Samuti peab kinnistu omanik kärpima põõsaste ja puude oksi, mis
kasvavad väljapoole kinnistu piire ja
varjavad liikluskorraldusvahendit,
takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust või on oma seisukorrast tulenevalt
ohtlikud. Ohtlikuks loetakse näiteks
pehkinud/kuivanud puuoksa, mis võib
lähitulevikus murduda.
Raietöödega seoses on vajalik teada,

et tiheasustusalal asuvaid üksikpuid
tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel. Raieluba võib taotleda
puu kasvukoha kinnistu omanik, kinnistu või hoonestuse seaduslik valdaja
omaniku nõusolekul või omaniku
volitatud isik.
Luba tuleb taotleda puu raieks juurekaelalt, hoolduslõikuseks Kuressaare
linna territooriumil, istutusplaani järgi
istutatud mistahes puule või olulise
väärtusega põõsale.
Luba ei tule taotleda kuivanud
okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks,
viljapuude raiumiseks, raieks tormiheite, -murru jt põhjustel osaliselt või
täielikult murdunud ja kohest likvideerimist nõudvale puule või okstele.
Raieloa andmise kord kehtib Kuressaare linnas, alevike kompaktse asustu-

sega aladel, kalmistutel, muinsuskaitsealustes parkides ja kirikuaedades.
Täpsemad nõuded on sätestatud
raieloa andmise korras, mis on kättesaadav Saaremaa valla veebilehel www.
saaremaavald.ee/raieloa-taotlemine.

Hooned tuleb hoida korras
Talvisel ajal tuleb regulaarselt kontrollida hoonete katuseid ja fassaade
ning hoolitseda katusele ja räästale kogunenud lume ja tekkinud jääpurikate
õigeaegse eemaldamise eest. Lume
ja jää koristus tuleb teha esimesel
võimalusel ja ohutult, vajadusel tõkestada ala lintide või siltidega ja tagada
jalakäijatele ning sõidukitele ohutu
läbipääs või korraldada nende ajutine ümbersuunamine. Kui selleks on
vaja kõnnitee ja/või sõidutee sulgeda,

tuleb sellest vallavalitsust üldtelefoni
452 5000 kaudu teavitada, vajadusel
taotleda sulgemisluba.
Kuressaare linnas ja alevikes on
teega külgneva kinnistu omanik
kohustatud korraldama sõidutee ja
tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee
koristuse, sealhulgas lume ja libeduse
tõrje kõnniteel ohutuks liiklemiseks.
Libedustõrjeks on sobilik kasutada
puistematerjali (nt graniiti, soola).
Kinnistuomanik peab arvestama,
et olemasolevad ehitised (hooned ja
rajatised, nt piirdeaed) tuleb hoida
korras ka siis, kui need ei ole kasutuses. Korrashoid hõlmab ennekõike
neid toiminguid, mis tagavad ehitise
ohutuse ja visuaalse korrektsuse.
Ehitise korrashoid hõlmab ka kõikide ehitise juurde kuuluvate osade

(näiteks katuse, vihmaveetorude,
välisseina jms) korrashoidu. Ehitise
ja selle osade lagunemisel, lõhkumisel,
oluliselt määrdumisel tuleb ehitis ja/
või selle osa korrastada (remontida,
puhastada, parandada jms tegevus) ja
tagada visuaalne korrektsus.
„Meelespea Saaremaa valla elanikele
ja külalistele“ hõlmab ka jäätmevedu ja
-käitlust, samuti reovee kohtkäitlust ja
äravedu, aga ka avalike ürituste korraldamist ja tänavate sulgemist.
Heakorraeeskiri on peagi kättesaadav Riigi Teatajas, Saaremaa vallavalitsuse kodulehel juba on see,
nagu ka käitumisjuhend. Küsimuste
korral on võimalik pöörduda oma
lähima teenuskeskuse juhi poole või
vallavalitsusse.
Saaremaa Teataja

Saaremaa Teataja
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Jäätmete liigiti
kogumine algab köögist
Jäätmete liigiti kogumine muutub järjest
vajalikumaks, seetõttu on Saaremaa vallas
loodud võimalus kõigile
majapidamistele, ettevõtetele ja asutustele
liigiti kogutud jäätmete
üleandmiseks omal kinnistul.

Saaremaa valla sünd oli igati
loogiline, kuigi kõhklejaid
oli lõpuni. Kas tänaseks
ollakse kasvuraskustest üle
saadud? Arvan, et sinna on
veel tükk maad. Koondati ju
kogu võimutäius KuressaaRaimu Aardam res asuvasse vallavalitsusvallavolikogu liige,
se. Piirkondadel (endistel
piirkondliku arengu ja
külaelu komisjoni esimees valdadel) on küll võimalus
arutada, kaasa rääkida, teha
ettepanekuid ja järelpärimisi, anda kooskõlastusi
jms, puudub aga otsustusõigus. Osavalla- ja
kogukonnakogude ning teenuskeskuste roll
piirkonna arengu eest seista on paljude arvates
pisut lahja.
Vallakodanikes tekitab rahulolu ja turvatunde
stabiilne ja arukas valitsemine – seda nii vallavalitsuses kui ka piirkondades. Eriti oluline on
positiivse tunde loomine teenuskeskuse töös
– suhtumine, suhtlemine, abivalmidus. See on
esmane paik, kuhu peaks vallaelanik oma murega tulema.
Teenuskeskuse juhi mure on, kuidas tekkinud
küsimus lahendada, aga see ei päde, kui vastus
on, et kõik otsustatakse linnas ja raha nagu
polegi.
Kahjuks olen pidanud nägema pikki kirjavahetusi ajakirjanduse kaasamisega, et lahendada
just kohaliku elukorraldusega seotud küsimus
– küllap tuli oskustest puudu. Sellist asja vaevalt
endised vallavanemad endale lubada võisid,
reeglina olid nad rahva usaldusega ametisse
saanud.
Võib kindel olla, et väga head ettevõtmised ei
jää raha taha kinni. Vallavalitsuse ettepanekul on
volikogu oma valitsemisajal vastu võtnud seitse
lisaeelarvet.
Teenuskeskuse juht peab olema kohaliku elu
korraldaja. Seda, et sellist vallakodanikule lähedalolevat spetsialisti teenuskeskuse juhi näol vaja
on, näitab seegi, et vastavad ametikohad loodi
nii Kärlale kui ka Lümandasse. See oli piirkonna
elanike tahe, mille vallavalitsus oskuslikult lahendas. Kui on kahtlusi, mida nad seal teevad, siis
anname juhi tegevusele õigust ja võimu juurde,
et hiljem nende täitmisest rahulolu tunda.
Üks näide – vallaeelarve on vastu võetud,
erinevate projektide taotlusvoorud on tulekul,
siin saaks olla teenuskeskuse juht see, kes oskab ja tahab kodanikke nõustada. Piirkonda
puudutavate taotluste ja projektide kokkukirjutamine parandab omavahelist läbisaamist ja
koostööd, mis omakorda suurendab usaldust
suurvalla vastu.
Kohapeal peab olema peremees, kelle jutule
tullakse lootuses, et minu küsimus leiab lahenduse. Teenuskeskuste kaudu loome oma vallast
selle, mis kirjas valla arengukavas – Saaremaa
on tuultele avatud, traditsioone hoidev, turvalise
ja puhta elukeskkonnaga, mere ja taeva kaudu
ühendatud tugeva kogukonnaga saar.
Meil on maad veel minna, küllap õnnestume.

jäätmete peaspetsialist

Köögis tekib igapäevaseid jäätmeid ilmselt kõige rohkem. Seega
tasub sinna paigutada eraldi kastid
biojäätmetele, pakenditele, vanapaberile ja segaolmejäätmetele.
Selleks pole sugugi vaja rohkem
ruumi kui seni, sest ega jäätmete
kogus nende liigiti kogumise tõttu
ei suurene.
Biolagunevate köögijäätmete
jaoks võiks kasutusele võtta väikese ämbri või korvi. Hea oleks, kui
ämbrikesel on külgedel õhuavad,
et biojäätmed saaksid „hingata“.
Umbses ämbris või kilekotis tekib
juba paari päevaga koti põhja haisev vedelik. Ämbrisse võib panna
biojäätmed lahtiselt, paberkotis
või täielikult biolagunevas kilekotis.
Kui biojäätmed viiakse köögist
oma kompostihunnikusse või
kompostrisse, siis biolagunevate kilekottide kasutamine pole
soovitatav, sest nende lagunemine kodustes tingimustes ei ole

Igapäevaselt tekkivate jäätmete kogumiseks võiks paigutada erinevad kastid kööki kraanikausi alla.

üldjuhul nii kiire kui tööstusliku
komposti tootmisel. Kindlasti
aga ei tohi biojäätmeid panna
komposti või biojäätmete konteinerisse oxo-biolaguneva kilekotiga või tavalise kilekotiga, sest
need ei komposteeru. Täielikult
biolagunev kilekott on tähistatud
standardi numbriga EN 13432.
Pakendijäätmetele tuleks valida
suurem prügikast, sest neid tekib
üldjuhul kõige rohkem. Pakendikasti käivad pakendid, mis on
tootest tühjaks tehtud. Neid eraldi
pesta pole vaja. Kui pakend jääb
oluliselt määrdunuks, siis tuleb
see panna segaolmejäätmete kasti.
Aeg-ajalt tekib igas majapidamises ka vanapaberit. Kui kodus
on pliit, ahi või kamin, siis võib
muidugi ajalehetaolist paberit
kasutada tulehakatuseks.
Vanapaber, nagu ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed, papp ja
vanad raamatud, on hea toormaterjal uutele paberimassist
toodetele. Seetõttu ei ole mõtet
vanapaberit oma ahjus või lõkkes
hävitada, vaid tuleks koguda eraldi
kasti sisse. Niisket, määrdunud või
kiletatud paberit taaskasutusse ei
võeta ja see tuleks panna segaolmejäätmete hulka.

Segaolmejäätmeid
tekib vähem
Segaolmejäätmetele mõeldud
prügikast ei pea olema sugugi
suur, sest kui biojäätmed, vanapaber ja pakendid lähevad teistesse
kastidesse, siis igapäevaselt ei te-

Riidekonteiner
pole kummist
Nüüdseks on riidekonteinerid
Kuressaares olnud juba aasta
aega, Orissaares pool aastat. Selle aja jooksul on esile kerkinud
probleem riidekonteinerite vale
kasutamisega.
Nimelt üritatakse aeg-ajalt konteinerisse panna liiga suuri kotte,
mis jäävad luugi vahele kinni.
Nende sissesurumiseks kasutatakse jõudu ja selle tulemusena
konteineri detailid painduvad või
lausa murduvad.

Palume riidekonteinerite kasutamisel meeles pidada kolme
olulist reeglit:
• riided tuleks konteinerisse
panna kotiga, mitte lahtiselt
• kott, millega riided konteinerisse pannakse, ei või olla suurem
tavalisest poekotist
• riidekonteinerisse võib panna
vaid puhtaid riideid, kasutuskõlblikke jalanõusid ja mänguasju.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

kigi enam palju jäätmeid, mida
üldprügi hulka panna.
Tavalisse prügikasti käivad
jätkuvalt määrdunud pakendid,
kasutuskõlbmatud riided ja jalanõud, katkised mänguasjad,
foolium, kummist esemed, suured
kondid, kiletatud paber, mähkmed, hügieenisidemed, kosmeetikatarbed, ühekordsed toidunõud,
tolmuimejakotid, hõõgpirnid,
katkised toidunõud ja muud sellised jäätmed, mille liigiti kogumist
pole korraldatud.

kuvarid, mikrolaineahjud.
Ka ohtlikud jäätmed tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja anda
ära kogumisringi käigus või viia
vastavasse kogumispunkti. Päevavalguslampide ja säästupirnide
jaoks on kauplustes olemas eraldi
kogumiskastid. Vanad ravimid
võib viia tagasi apteeki.

Muudatused 1. märtsist

Alates 1. märtsist ei või enam
segaolmejäätmete konteinerisse
panna biolagunevaid jäätmeid
köögist või aiast, sh
kohvipaksu, kartuKui ükskõik millises mahutis on valed likoori, õunasüdameid, närtsinud lilli
jäätmed, on vedajal õigus küsida
jms. Samuti ei tohi
kliendilt kahekordset teenustasu. segaolmejäätmete
konteinerisse panna
ohtlikke jäätmeid,
Lisaks nendele neljale jäätme- patareisid, akusid, elektroonikaliigile tuleks majapidamises eraldi romusid, vanarehve või põllukasti või kotti koguda ka pandi- majandusplasti. Pakendikotti või
märgiga taara ja viia aeg-ajalt lä- konteinerisse pandud pakend
himasse taaraautomaati. Patareid peab olema tootest tühi. Vanatuleb samuti koguda eraldi näiteks paber peab olema kuiv ja puhas.
väikse karbi sisse ja poodi minnes Biojäätmete konteineris võivad
olla vaid biolagunevad jäätmed
panna vastavasse patareikasti.
Pisielektroonika, mille ükski ja see puudutab ka kotikesi, milküljepikkus ei ületa 25 cm, saab lega biojäätmed on konteinerisse
viia suuremates ehituspoodides pandud.
Kui ükskõik millises mahutis
olevatesse elektroonikakastidesse.
Suuremaid elektroonikatarbeid on valed jäätmed, on vedajal
võetakse aastaringselt tasuta vastu õigus küsida kliendilt kahekordjäätmejaamades. Elektroonika- set teenustasu. Seega tasub oma
seadmed on kõik need, mis töö- majapidamises teha ennetavalt
tavad patareide või juhtmetega, sh vajalikud ümberkorraldused, et
näiteks patareidega mänguasjad, kõik pereliikmed paneksid oma
pliidid, ahjud, boilerid, külmikud, jäätmed õigesse kasti.
FOTO: Meriliis Metsamäe

Eraldi kastid jäätmetele

KÜSIMUS

Milline roll on teenuskeskustel?

Katrin Koppel
Kahjuks ei tule liigiti kogumisest
midagi välja, kui õues on küll
olemas värvilised konteinerid erinevate jäätmete jaoks, kuid köögis
on ikka vaid üks suur prügikast.
Liigiti kogumisega tuleb seega
alustada juba toas. Esmalt tasub
üle vaadata, kus üldse majapidamises prügikastid asuvad – köögis,
lastetoas, pesuruumis, saunas,
garaažis? Kas veel kusagil?
Seejärel tasub mõelda, kuhu
võiks panna kastid erinevat liiki
jäätmetele ehk kus neid kõige
rohkem tekib. Igapäevaselt tekkivate jäätmete kogumiseks võiks
erinevad kastid paigutada kööki,
näiteks kraanikausi alla. Suuremate laste puhul võiks lastetoas piisata vanapaberikastist, ülejäänud
jäätmed saab tuua kööki. Teistes
ruumides piisab ilmselt segaolmejäätmete kastist. Garaažis on
ilmselt vajalik eraldi kast ohtlikele
jäätmetele, nagu õlised kaltsud,
värvipurgid jms.
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Teenuskeskus on koht, kuhu
inimesed saavad igal ajal oma
murede ja probleemidega
tulla. Teenuskeskuse juht on
kui väravavaht, kes lahendab
kohapeal tekkinud probleeme, milleks tal on pädevust
Jüri Linde
ja kompetentsi ehk siis püüab
abivallavanem
majanduse, halduse ja pallid kinni, et kodanik ei
teenuskeskuste alal
peaks pöörduma piirkonnast
kaugemale.
Kui on probleeme, mida ta ise ei saa lahendada,
peab ta oskama inimese suunata õige spetsialisti
poole või ajab inimese mure ise spetsialisti abil
korda.
Teenuskeskuse juht nõustab ka külavanemaid,
MTÜ-sid, on abiks projektide kirjutamisel ja
toetab külavanemate valimise korraldamist.
Võib ju tunduda, et teenuskeskuste juhtidel
on võrreldes endiste vallavanematega vähem
otsustusõigust, kuid nt investeeringute aluseks
on ühinemisleping, millest püüame kinni pidada.
Samuti on eelarve koostamisel teenuskeskuste
juhtidel alati võimalik kaasa rääkida ja oma
ettepanekuid teha.
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ARVAMUS
Eelarve väärtustab
eeskätt inimesi
Volikogu jaanuarikuu istungil
võeti vastu Saaremaa valla 2020.
aasta eelarve, mis on suuresti
aluseks selle aasta planeeritud
toetustele, tegevustele ja investeeringutele. Samas on juba täna
Madis Kallas teada, et vallavalitsus viib ka sel
aastal volikokku vähemalt kaks
vallavanem
lisaeelarvet. Seega on eelarve
vastuvõtmisega suures pildis rõhuasetused paigas, aga mitmeid täiendusi lisandub kindlasti ka
aasta jooksul.

Haridusele suurim osakaal
Nii nagu teistel Eesti omavalitsustel, on ka
meil suurim osa eelarvest arvestatud haridusele.
Koolid, lasteaiad, noorsootöö, tugisüsteemid ja
palju muud, mis otseselt või kaudselt haridusega
seotud, võtab eelarvest üle 55%. Hea kvaliteediga
ja kodulähedane haridusvõrk on meie üheks
prioriteediks.
2020. aasta on oluline aasta lasteaedade renoveerimiste poolest. Just tänavu saab renoveeritud
viimane remonti vajav Saaremaa suur lasteaed –
Tuulte Roosi lasteaed. Järgmised investeeringud
lasteaedadesse tulevad juba mõnevõrra väiksematesse lasteaedadesse ja seda just väljaspool
Kuressaaret ning Orissaaret ehk väljaspool meie
suurimaid keskusi.

Inimeste väärtustamine
Kogu valla süsteemis töötab suurusjärgus 1500
inimest, kes igapäevaselt vastutavad selle eest, et
kõikjal Saaremaal oleks kodanikele vajalik tugi
tagatud ja seda rõhutatuna just sotsiaal- ning
haridusvaldkonnas. 2020. aasta eelarvega on
neist paljudele tagatud töötasu kasv, mis ei ole
võrreldav küll Eestis toimuva palgakasvuga, aga
vähemalt Saaremaa valla eelarveliste vahendite
piires suudame me mõningal määral palgasurvega arvestada.
Toetuste osas on oluline märkida, et ka sel
aastal tõusevad sünni- ja ranitsatoetused. Sünnitoetus kasvab 400 ja ranitsatoetus 200 euroni.
Saaremaa vald tahab selle sammuga näidata,
et meie saare tuleviku seisukohast omavad just
kõige väiksemad saarlased üht olulisimat rolli.

Piirkondade tasakaalukas areng
Saaremaa on küll ühtsena toimiv tervik, kuid
investeeringuid vaadatakse siiski ka praegu sageli
piirkondade põhiselt. 2020. aasta eelarves on arvestatud kõigi piirkondadega ning kui ka mõni
piirkond saab investeeringud või eraldisi tänavu
mõnevõrra vähem kui teine, tuleb kindlasti
vaadata pikemat perioodi.
On piirkondi, kus suuremad investeeringud on
jäänud eelmisesse või üle-eelmisesse aastasse, ja
on loomulikult ka neid, kellel seisavad suuremad
investeeringud ees järgmistel aastatel. Sel põhjusel on ülimalt oluline vaadata eelarvet alati koos
eelarvestrateegiaga.

Olulised tegevused
Kohalikele omavalitsustele on seadusest tulenevalt antud kümneid kohustusi, mida tuleb
täita. Samas on kõik Eesti piirkonnad väga eriilmelised ja erinevate väljakutsetega. Sageli tuleb
investeerida tegevustesse ja projektidesse, mis
otseselt ei ole meile seadusega pandud kohustus, aga ilma milleta me Saaremaa tasakaalukast
arengust rääkida ei saaks. Selles valguses suunab
Saaremaa vald ka tänavu kümnetes tuhandetes
eurodes toetust tegevustesse, mis vaieldamatult
soodustavad Saaremaa tasakaalukat arengut.
Näiteks ülikoolihariduse jätkumisse Saaremaal,
ühenduste parendamisse teiste regioonidega,
suurte kultuuri- ja spordiürituste toetamisse,
eramajade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
väljaehitamisse, nimetades vaid mõningad näited
valla eelarvest.
Samas on palju veel teha ja nimekiri tegevustest ning investeeringutest Saaremaa parema
elukeskkonna jaoks on piisavalt pikk, et igapäevaselt täiendavalt tegeleda projektide leidmise ja
investorite kaasamisega Saaremaale.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et Saaremaa valla
2020. aasta eelarve arvestab kogu meie saare
vajadusi tänaste võimaluste juures maksimaalselt.
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Uued teenused tugikeskuses
Saaremaa laste ja perede tugikeskuse ridadesse lisandus jaanuari
alguses mitu uut töötajat ja teenust. Nüüd,
mil teenustest on kättesaadavad psühholoogiline ja perenõustamine
ning perelepitus, peame
vajalikuks neid vallaelanikele tutvustada.
Aile Aedma
perenõustaja

Millal pöörduda
psühholoogi poole?
Tugikeskuse psühholoog Pirgit
Põld, kellel on mitmeaastane töökogemus erinevate kliendigruppidega, rakendab oma psühholoogilisi teadmisi inimese probleemide,
psüühika- ja käitumishäirete
hindamiseks, teraapiaks ja ennetamiseks. Tegeledes mõtlemise,
tunnete ja käitumise ning nende
põhjuste uurimisega, aitab ta
inimesel mõista tema tundeid,
suhteid, käitumist.
Selleks, et tulla psühholoog Pirgit Põllu vastuvõtule, on võimalik
lapsevanemal, lapsel/noorel või
õpetajal pöörduda abivajaduse
korral tugikeskusesse. Samuti saavad meie poole pöörduda õpetajad
ja haridusasutuse tugimeeskonna
juht (lasteaias AEVKO, koolis
HEVKO) lapse, õpetaja või lapsevanema abivajaduste märkamisel.
Aegu psühholoogi konsultatsioonile registreerib tugikeskuse
juhiabi Andra Tiik (tel 5884 6070,
andra.tiik@saare.ee).
Pirgit Põld rõhutab, et vastuvõtule pöördumisel võivad olla
erinevad põhjused ja kindlasti ei
ole vaja oodata, kui igapäevasest
väikesest murest saab suurem või
tõsisem probleem.
Mõned näited murekohtadest:
tavapärasest teistsugune meeleolu (nii järsud positiivsed kui ka
negatiivsed muutused); suhtlemisraskused; liigne ärevus; muutused
söögiisus; madal enesehinnang;
stress; raskused õppetööga; tähelepanu- ja keskendumisraskused;
kohanemisraskused; uinumisraskused ja väsimus; kehalised
vaevused, millele ei saa seletust;
traumaatiliste kogemuste läbielamine; alkoholi liigtarvitamine
ja sõltuvusprobleemid või nende
esinemine perekonnas; mure oma
vaimse tervise pärast.

Laste ja perede tugikeskuses võtavad Saaremaa elanikke vastu perenõustaja Aile Aedma, psühholoog
FOTO: Irina Mägi
Pirgit Põld ja perelepitaja Kerli Gutman-Laht.

Perenõustaja aitab
perel ise oma elu muuta
Teine oluline teenus, mis keskendub eelkõige suhetele perekonnas, on perenõustamine.
Perenõustaja Aile Aedma on
töötanud lastekaitsevaldkonnas
laste ja peredega kümme aastat.
Perenõustamist võib pidada
meetodiks, mis aitab parandada
suhteid pereliikmete vahel, neid
nõustada ja kaasata lapse toetamisse lähimat võrgustikku, sh
vanavanemat, õpetajat, tugispetsialisti.
Nõustamiste käigus seame
fookuse suhetele, leiame lahendusi peres toimuvale, saame teha
kokkuleppeid, jagada juhiseid ja
infot lapse elus oluliste täiskasvanutega. Oluline on vaadelda
murekohti süsteemis tervikuna,
kaardistada perele omaseid käitumismustreid.
Perenõustaja juurde on oodatud
lastega pered, kusjuures seansile
on palutud lahendusteni jõudmiseks ja muutuse saavutamiseks
kogu perekond.
Oleme pidanud oluliseks, et
pered saavad võtta ise ühendust
Aile Aedmaga (tel 5886 6691, aile.
aedma@saare.ee). Aile Aedma
vastuvõtule saab suunata ka mõne
spetsialisti kaudu, sh tugispetsialistide soovituse alusel, millele eel-

neb infovahetus, nõusolek perelt ja
kontakti jagamine.
Perenõustamine on andnud
häid tulemusi eelkõige laste ja
noorte psüühiliste ja käitumisprobleemide ning õpiraskuste
korral, aga ka perekondlike muutustega kohanemisel, nagu näiteks
lapse lasteaeda minek, vanemate
lahutus, pereliikme haigus, kolimine. Samuti võib nõustamine
olla tõhus vanemlike oskuste
suurendamisel.
Perenõustaja ei anna nõuandeid
ega paku valmis lahendusi, vaid
aitab perel ise oma elu muuta,
koondada jõuvarusid, kohaneda
muutuvates oludes.

Perelepituses
keskendutakse tulevikule
Väga oluline teenus perede
jaoks, kus paarisuhe ei ole toiminud ning seetõttu on hapraks
muutunud ka suhe vanematena, on perelepitusteenus, mida
pakub pikaajalise sotsiaal- ja
klienditöö kogemusega Kerli
Gutman-Laht.
Perelepitus on professionaalne
teenus, mis tegeleb koostöövõimaluste leidmisega lapsevanematel
perekonfliktide ja abielulahutuste
järgselt lepitaja kui neutraalse
osapoole juhendamisel.
Lepitus aitab lapsevanematel

teha parimaid võimalikke kokkuleppeid laste arenguvajadustest
lähtuvalt. Osapooltel on võimalik
mõista üksteise seisukohti ja vajadusi. Perelepituses keskendutakse
probleemide lahendamisele, ei
otsita süüdlast ega lahata minevikusündmusi, vaid keskendutakse
tulevikule.
Lepitusprotsessi eesmärgiks ei
ole mitte niivõrd ära leppimine,
kuivõrd just toimivate kokkulepete sõlmimine. Perelepitus aitab
ka lastel vanemate lahkuminekuga
kergemini toime tulla. See protsess
võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt ning on
üldjuhul kiirem ja valutum viis kui
kohtumenetlus.
Enamlevinud küsimused perelepituses on seotud laste hooldamise
ja kasvatamise, nende majandusliku toetamise, laste elukoha ning
muu elukorraldusega, aga ka ühise
kodu ja kinnisvara, peresiseste
eriarvamuste või lahutuse ja lahku
elama asumisega.
Perelepitus ei sobi juhul, kui üks
osapooltest on olnud domineerival positsioonil, sest see eeldab
võrdseid osapooli.
Perelepituse teenust saab taotleda otse perelepitaja Kerli Gutman-Laht poole pöördudes (tel
5303 9589 või e-post kerli.gutman-laht@saare.ee).

Eerik Haameri kunstiauhinna saavad
Juta Kivimäe ja Isabel Aaso-Zahradnikov
Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna, mis antakse üle Kuressaare
raekojas 14. veebruaril, pälvisid
tänavu Juta Kivimäe ja Isabel
Aaso-Zahradnikov.
Auhind koosneb klaasikunstnik
Eeva Käsperi kujundatud klaasist
meenest, aukirjast ja stipendiumist suurusega 2000 eurot.
Laureaadi esitaja kunstiühing
Pallas ja auhinna žürii leidsid, et
kunstiteadlane Juta Kivimäe ja
restauraator Isabel Aaso-Zahradnikov väärivad Eerik Haameri
kunstiauhinda ühe olulisema Eesti
pagulaskunstniku Maire Männiku
loomingu päästmise ja nähtavakstegemise eest.
Kivimäe koostatud ja
Aaso-Zahradnikovi kujundatud
Maire Männiku esinduslik näitus

Juta Kivimäe ja Isabel AasoZahradnikov.
FOTO: Marge Laast

oli 2019. aasta lõpus Eesti Kunstimuuseumis Kumu, eksponeerides
kunstniku nii realistlikku kui ka
abstraktset loomingut, nii medaleid kui ka portreid.
Maire Männik (1922–2003) sündis Tartus ja suri Pariisis. Alustas
kunstiõpinguid teise ilmasõja aegses kõrgemas kunstikoolis Pallas ja
jätkas paguluses, põhiliselt Pariisis.
Männik oli üks väheseid eesti
kujureid, kes suutis end paguluses
teostada ja kelle ainulaadsel loomingul on kaalu kogu eesti kunsti
kontekstis. Tema loomingu särav
uuestisünd Eestis väärib erilist
esiletõstmist ja tunnustust mitte
üksnes eesti naiskunsti käsitlemise laines, vaid terve meie kunsti
tundmise seisukohast.
2019. aasta Eerik Haameri kuns-

tiauhinna nominendid olid veel
Liina Siib, Diana Tamane, Raul
Meel, Bita Razav ja Al Paldrok.
Varasemalt on Eerik Haameri
(17.02.1908 – 4.11.1994) kunstiauhind omistatud kunstnik
Uno Roosvaltile 2017. aastal ja
Karel Koplimetsale 2018. aastal.
Raegaleriis on avatud ka Karel
Koplimetsa näitus.
Kuressaare linn ja Saaremaa
vallavalitsus algatasid Saaremaalt
pärit silmapaistva kunstniku Eerik
Haameri nimelise kunstiauhinna
2017. aastal. Auhinna eesmärgiks
on tunnustada eesti kunstnike
silmapaistvaid saavutusi kunsti
valdkonnas ja jäädvustada Eerik
Haameri mälestust.
Anneli Teppo-Toost,
kultuuritööspetsialist
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LUGEJA
KÜSIB
Kas pakendid tuleb enne
konteinerisse panekut ära pesta?

Orissaare suurejoonelise väljaku jaotamine eri osadeks: ürituste ala, kogunemiskoht, läbitav kunstigalerii.

AUTOR: Angelina Šilova, Nikita Berendejev

Tudengid pakkusid
uusi ruumilahendusi
Tänaseks välja kujunenud avalik ruum on
meie endi otsuste ja
tegevuste tulemus.
Erinevad ajaperioodid
on jätnud maastikku,
asulatesse ja linnaruumi erinevaid jälgi.

Kas vastab tõele hiljuti kuuldud fakt,
et saarlased elavad muu Eestiga
võrreldes kõige kauem tervena?

Marii Prii-Pärn
arhitekt

Lähimineviku pärandiks on jõulised ja selgelt väljenduvad omaaegsed ulatuslikud plaanid, millest on
tihti realiseerunud vaid osa. Kunagine läbimõeldud ja analüüsitud
parim võimalik ruumilahendus ja
uut moodi elukeskkond on tänaseks jäänud kurba olukorda: tühjenenud keskus ja esindushooned,
kitsad parkimisolud, ebamugavad
koosviibimisalad, kaasajastamata
välimööbel.
Neile, tänases vaates olulistele kitsaskohtadele, juhtisid tähelepanu ja leidsid võimalikke
lahendusstsenaariume Tallinna
tehnikaülikooli kolmanda kursuse
arhitektuuritudengid. Vaatluse
all olid möödunud õppesemestril Orissaare aleviku keskväljak
ja selle lähiümbrus ning Tuulte
Roosi korterelamute vaheline ja
lähiümbrus ning mõlema ala suhe
merega.

Kohalikke ärgitati
kaasa mõtlema
Heade lahenduste leidmine
algab mitmetahulisest probleemipüstitusest. Septembris ja
oktoobris rippusid Kuressaare
ja Orissaare kultuurimajades
plakatid küsimuste, mõtete või
lööklausetega, millele möödujad
said märkmeid teha, joonistada
või vaikides kaasa mõtiskleda.
Orissaarlased tõid oma kodupaiga väärtustena välja rahulikkuse, rohelisuse ja mere läheduse,
väliruumi puudusteks kirjutati
tegevusvõimaluste, pinkide ja
rattateede vähesus. Sarnastele
aspektidele juhtisid tähelepanu ka
Tuulte Roosi plakatitele kirjutanud kodanikud, siin aga lisati ka,
et vajaka on viibimiskohtadest,

Pakendijäätmete liigiti kogumisega säästame oluliselt nii
oma raha kui ka keskkonda,
seetõttu kogub üha enam inimesi pakendijäätmeid muust
prügist eraldi.
Pakendikotti või -konteineKatrin Koppel
risse pandud pakendijäätmed
jäätmete
peaspetsialist
peavad olema tootest tühjad,
kuid nende pesemine pole vajalik. See tähendab, et toidupakendist tuleks toode välja kaapida või pigistada, vedelike pakendid
tühjaks tilgutada ja seejärel panna pakendikasti.
Kui pakendi külge jääb toiduosakesi, siis see on
lubatud.
Sama tingimus kehtib ka kosmeetikatoodete
pakenditele, kemikaalide pakenditele jne. Näiteks
värvipurgi, millest kogu värv on ära kasutatud
ning värvijäägid külgedelt ja põhjast nii palju
kui võimalik ära kraabitud, võib samuti panna
pakendikonteinerisse. Kui aga pakendit ei ole
võimalik tootest tühjaks teha, tuleb see panna
segaolmejäätmete hulka.
Ohtlike jäätmete pakendid, milles on sees
tootejäägid, tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Tuulte-Roosi korterelamutevahelise ruumi uus autovaba kvaliteet.

kõnniteedest, mänguväljakutest
ja parkimiskohtadest.
Tudengite jaoks jätkus töö
ruumianalüüsiga ja kontseptsiooni-lahendusvõimaluste väljaselgitamisega. Alasid analüüsiti
ja uuriti nii plaaniliselt kui ka
ruumiliselt, nii funktsionaalsetest
kui ka sotsiaal-kultuurilistest
aspektidest lähtuvalt, näiteks
mõtiskleti selle üle, missugune
funktsioon leida Orissaare rajoonikeskuse hoonele või kuidas
paremini ühendada eraldiseisev
Tuulte Roos kesklinnaga.
Sume Elisabeth Värvi ja Miia
Natka kursusetöö keskseks ideeks
oli olemasoleva klassitsistliku
joone hoidmine ning selle sidumine uue ja modernsega,
jättes Orissaare aleviku südame
kohalikele koduseks ja tõetruuks
aleviku ajaloole. Olulisel kohal on
ka ümbritseva looduse hoidmine
ja säilitamine ehitustegevusest
vabana.
Nad pakkusid välja aastaringselt autovaba ajaveetmise koha nii
noortele kui ka eakatele. Väljaku
keskme koos modernse paviljoniga moodustavad liikumistrajektoorid nii poest, turult, lasteaiast
kui ka elamukvartalitest.
Viite merele ja saarelinnale
kujundab paviljoni ümbritsev
veekanal ja turuplatsile projekteeritud veesilm.
Orissaare aleviku nõukogude
aja algusaastatele iseloomulikku planeerimisviisi väljendava
keskväljaku väärtust püüdsid esile

tõsta ja tänasesse situatsiooni
siduda ka kõik teised autorid.
Angelina Šilova ja Nikita Berendejevi kavandatud Orissaare
keskväljakut iseloomustab suprematistliku lähenemisega tekitatud
kollaaž erinevatest katenditest ja
elementide geomeetriast.
Suurejooneline väljak jagati
kolmeks osaks: ürituste ala, kogunemiskoht ja liikumisteedel
paiknev kunsti osa.
Kontsertide või muude esinemiste jaoks, aga ka muu vaba aja
veetmiseks on ettenähtud lava
koos istekohtadega.

Parkimine
elamutest eemale
Põduste jõe ääres asuva jõuka
kalurikolhoosi keskusena kavandatud Tuulte Roosi kvartal
on kujunenud Kuressaare linna
eraldiseisvaks naabruskonnaks.
Kristiina Taluri ja Rasmus Soonvald mõtisklesid selle üle, et
tõenäoliselt ei oleks tänapäeval
hinnatavat linnaruumi ka Tuulte
Roosi originaalprojekti täielikul
teostumisel saavutatud.
Darja Rakovitš ja Anett Pook
otsustasid kuressaarlastelt plakatitele kogutud arvamuste ja ettepanekute põhjal, et tähelepanu
tuleb suunata jalakäijatele ja jalgratturitele, kohtumispaikadele,
õues mängimise kohtadele, öisele
valgustatusele ning ühendustele
linna teiste osadega. Pakutud
lahendus ühendas linnaosad jalakäigutee ja puhkeplatvormidega

AUTOR: Violette Jurkina

üle Põduste jõe.
Violetta Jurkina analüüsis detailselt Tuulte Roosi hoonetevahelist ruumi ning tõi välja
konkreetse probleemistiku: parkimiskohtade puudus, kõnniteed,
tänavavalgustus, mänguväljakud,
istumis- ja viibimiskohad, jalakäijasild, merevaated, ühendus
metsa ja lasteaiaga, sportimisvõimalused, privaatsuse loomine,
uue keskuse parkla hajutamine
ning garaažide lammutamine.
Lahenduseks mõtestas ta ümber
kortermajade vahelise ruumi,
viies parkimisfunktsiooni väljapoole ja pakkudes elamukvartali
siseossa uut kvaliteeti.
Seega, tõstatatud küsimused
ja tudengite väljapakutud lahendusvariandid uurisid, kuidas
olemasoleva keskkonna väärtusi
rõhutada ning funktsionaalsemalt
tänastes oludes kasutada ja edasi
arendada. Kursusetööna valminud ruumilahendused nihutasid
tundlikult lähiajaloost pärinevat
ruumiideaali tänapäeva ruumikasutamisviisidega kokku.
Tudengid olid kaasatud koostöösse Coast4us projekti raames.
Tudengite arutelusid ja koostööd
hoidsid üleval Tallinna tehnikaülikooli õppejõud, arhitekt ja planeerija Irina Raud ning õppejõud
Ioannis Lykouras ja Tiina Tuulik
ning Saaremaaga aitasid tutvuda
arhitektid Mark Grimitliht ja
Marii Prii-Pärn.
Tudengite töödega saab tutvuda
uldplaneering.saaremaavald.ee.

Keskmine eluiga ja tervena elatud
eluaastad on statistilised näitajad.
Tegemist ei ole siiski ennustusega,
mis ütleb, kui kaua kellelgi täpselt
veel elada jääb ja kui kaua elatakse
tervena.
Mis on tervena elatud aastad?
Riina Allik
tervisedenduse Selle indikaatori abil uuritakse,
peaspetsialist
kas eluea pikenemisega kasvab
hea tervisega elatud aeg või siis
pikeneb halva tervisega elatud aeg.
Küsitlusuuringuga saadakse infot selle kohta,
mil määral on inimestel olnud vähemalt viimasel
kuuel kuul mõne terviseprobleemi tõttu piiratud
igapäevategevus.
Kõrgem oodatav eluiga tõuseb tänu suurepärasele meditsiinile, nii et eluiga ei pikenda mitte
niivõrd parem tervis, vaid asjaolu, et paranenud
ravimeetodite toel elatakse haigena kauem. See
on koorem nii inimesele endale kui ka laiemalt
sotsiaalsüsteemile.
Mõjutavaid faktoreid on mitmeid, kuid üheks
oluliseks võtmeks on inimese enda tervisekäitumine ja teadlikkus tervisest. Liikumine on
asendunud pideva istumisega. Punktist A punkti
B sõidetakse enamasti transpordiga, kodutööd
võtavad üha enam üle robotid. Enam ei pea
toidupoodigi minema, sest kuller toob vajaliku
kauba koju. Kõik see mugavus tundub pealtnäha
tore, kuid paraku kaasneb ka varjupool.
Igapäevaelu takistavad tervisehädad hakkavad kimbutama üha nooremaid inimesi – kõige
enam on kasvanud selliste inimeste osakaal alla
35-aastaste seas.
Ühest küljest on see seotud krooniliste haiguste
kasvuga nooremates vanusrühmades, teisalt on
suurenenud psüühikahäirete roll töövõimetuse
põhjustajana. Töövõimetuslehtedel oleku põhjusena hakkavad esikohta (praegu teisel kohal)
võtma vaimse tervisega seotud haigused.
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030
eelnõu seab eesmärgiks tõsta Eesti inimeste
eeldatavat eluiga ja tervena elatud aastaid ning
vähendada ebavõrdsust tervises.
Äkki seesama ebavõrdsus ja asjaolu, et Saare
maakonnas ei ole eriarstiabi kohapeal väga hästi
kättesaadav (mitmete eriarstide juurde tuleb sõita
mandrile), on põhjuseks, et statistiliselt oleme
väga heade näitajatega – elame tervena aastaid
kauem kui mandri elanikud, tegelikult aga saarte
inimesed lihtsalt ei pöördu iga tervisehäda pärast
arsti poole ja oma igapäevategevuste piiramist
haiguste tõttu hindavad nad ka veidi teistmoodi
kui mandri rahvas.
Või oleme me siin saartel soolaste meretuulte
käes elades ikkagi lihtsalt tervemad, tugevamad,
sitkemad, vastupidavamad?
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Tiirimetsa Küünal peab juubelit
Tiirimetsa kodukultuuriselts Küünal tähistab 15.
veebruaril Salme rahvamajas haridusseltsi 100.
ja kodukultuuriseltsi 25.
sünnipäeva.

Hiiumaal. 2013. a Saaremaal toimunud
Eesti külade X maapäevadel võtsime
vastu külalisi oma seltsimajas.

Sõprusest ja oma kodust

Anne Oeselg
seltsi juhatuse liige

Küünla kroonikaraamat annab teada, et 14. jaanuaril 1995 kogunes
Tiirimetsa tollase puutöökoja teisele
korrusele hulk naisi, kes otsustasid
moodustada naisseltsi, mis tegeleks
kodukultuuri arendamisega. Sellel
esimesel koosolekul osalesid: Juuli
Pihl, Eevi Tiitsar, Virve Männik, Anne
Oeselg, Linda Raun, Taimi Aus, Erna
Prei, Anneli Pagil, Vilve Arge, Inge
Kose, Liivi Kose ja Galina Paju.
Töökoja omanik Tõnu Kippak
lubas meil tasuta kasutada väikest
katusekambrit, kuhu mahtusid ühed
kangaspuud.

Haridusseltsi tegevuse jätkaja
Seltsi nimeks otsustasime üksmeelselt panna Küünal – seega siis jätkab
meie selts Küünal pärast 55 aastat pausi
siinsamas 1920.–1940. a tegutsenud
haridusseltsi Küünal tegevust. Põhikirja väljatöötamisel oli mõneti eeskujuks
endise Küünla seltsi põhikiri, sest
eesmärgid olid ju sarnased: taaselustada emade-vanaemade käsitööoskusi,
muuta kodud kaunimaks, täiendada
teadmisi aiandusest, kokandusest,
luua sõprussidemeid teiste seltsidega.
Mitte vähem tähtsaks pidasime kodukandi probleemide teadvustamist ja
neile lahenduste otsimist, kultuurilist
meelelahutust ning 1996. a seltsile
kasutada antud Tiirimetsa koolimaja
ja selle ümbruse hooldamist.
Neist eesmärkidest on selts 25 aasta
jooksul ka lähtunud. Muutunud on

„Teeme ära!“ talgupäeval 2018. aastal värvis selts bussiootepaviljoni Anseküla seeliku värvidesse. Fotol (vasakult) Eda Ellik, Kati Aus, Egle Ellik, Anne Oeselg, Milvi Ottis, Helgi Müür, Olavi Oeselg, Virve Männik, Külli Ottis,
FOTO: erakogu
Renaldo Kuldsaar ja Juuli Pihl.

seltsi liikmeskond, aastate jooksul
on ühed või teised tegevused olnud
tähtsamad kui teised, kuid seltsi põhituumik on jäänud samaks. Juuli Pihl
oli 17 aastat seltsi juhiks, kuid tervis
ei lubanud tal kahel rindel tegutseda
(Roolipiigade seltsing nõuab samuti
eestvedamist), seetõttu anti 2012. a
Küünla juhtimine üle mulle. Seltsil
on 16 püsiliiget ning hulk abilisi pereliikmete ja külarahva seas.

Laatadest kokkutulekuteni
Algusaastatel korraldasime igal
kevadel, sügisel ja jõulude eel laatasid, millega kaasnesid käsitöönäitused, väljapanekud köögiviljadest,
koduaia lilledest, toimus loterii, sai

sõita hobusega. Keetsime laadasuppi,
küpsetasime müügiks saiakesi. Laada
lõpus oli meelelahutuslik osa, kus
on esinenud Torgu, Taritu ja Salme
näiteringid. Peagi hakati laatu korraldama ka linnas ja teistes valdades
ning meie lõpetasime selle tegevuse
2001. a kevadel.
Õppisime kangastelgedel kuduma –
aastatega oleme kudunud tohutu hulga
põrandariideid, vaipu, diivanikatteid,
villaseid suurrätte, salle ja sõbasid.
Kõige suuremat rõõmu tunneme oma
Anseküla rahvariietest ja omakootud
vöödest. Veel oleme õppinud paelte
punumist, viltimist, Muhu tikandit,
taimedega värvimist, siiditrükki, jõulupärgade valmistamist.

Samal meetodil – teooria ees ja
praktika järel, oleme teadmisi ja oskusi omandanud tervislikest toitudest
(sh taimsetest), kringlite, kookide,
saiade, pirukate küpsetamisest, seenetoitudest jpm. Loenguid on olnud ka
aiandusest, tervisest, kodu ohutuks
muutmisest jpm.
Küünal osaleb liikumises Kodukant,
Saarte Koostöökogus ja Tartu Maanaiste Liidus. Osalemine Tartu ML-s
on võimaldanud mitmeid külaskäike
Tartumaa naisseltsidesse, osavõttu
Baltimaade maanaiste kokkutulekutest. Seltsi liikmed olid abiks I saarte
maanaiste päevade korraldamisel
Salmel 1996. a ja võtsid osa maanaiste
päevadest Tornimäel, Muhus ning

1998. a kutsuti seltsi esindus Gotlandi saarele õpetama sealsetele naistele eesti rahvuslikke silmuskudumise
viise. Eriti huvitas neid pitsi kudumine. 2000. a avanes seltsi naisansamblil
Leedikiri (tegutses 1998–2013) võimalus sõita Norrasse Seljordi aastalaadale, kus koos Muhu rahvatantsijate ja
kapelliga anti hulga kontserte, müüdi
kaasavõetud kudumeid ning tutvuti
fjordidemaa kauni looduse ja imetoredate inimestega. Sealsed sõbrad on
ka meil külas käinud ning meie hiljem
taas Norras. Ekskursioonid mööda
Saaremaa endisi väikevaldu on aastaid
meie traditsioon, palju oleme reisinud
mandril. Eredalt on meeles kohtumine president Rüütliga Kadrioru lossis
ning visiit Toompea lossi.
Oleme korraldanud piirkonna
külade ning Tiirimetsa kooli endiste
õpilaste, õpetajate ja teenistujate
kokkutulekuid. Neist viimane, viies,
toimus 2017. a, osalejaid oli ligi 200.
Nende aastate jooksul, mil Tiirimetsa koolimaja on meie seltsile koduks
olnud, oleme püüdnud leida sellele
ka rakendust, võtnud vastutuse hoida
maja kasutuskõlblikuna ja ümbruse
korras. Endistes klassiruumides on
tehtud remonti, osa ruume sisustatud
magalateks. Kööki on ehitatud uus
pliit, ostetud elektripliit ja külmkapp.
1998. a remonditi WC ja duširuum,
mida 2014. a taas uuendati.
Majas on väike saun, kaasajastatud
on veetorustikku ja elektrisüsteemi.
Koolimaja 80. aastapäevaks 2017. a
remonditi kooli saal. Rahalist toetust
oleme saanud KÜSK-i ja Kultuurkapitali projektidest ning kõige suurem
tänu endisele Salme vallale, kes alati
aitas, kui abi vajasime.

SAAME TUTTAVAKS

Lümanda teenuskeskuse
juhataja Jaanika Tiitson
„Olen küll sündinud Kihelkonna lähedal Rootsikülas, kuid juba pooleaastaselt kolisime emaga
Leedrisse, isakoju. Siin olengi üles kasvanud ning kasvatan nüüd oma lapsi.
Leedris on tavaline, et suguvõsa
juuri teatakse Põhjasõjani välja, et
talud on olnud kogu selle aja ühe
pere käes, nii ka meil Roostal.
Selline järjepidevus on ühtepidi põnev, teistpidi kohustab
jätkama esivanemate alustatut.
Tean nüüdseks, et minu põlvkond
ei ole see, kes jätab esimest korda
kolmesaja aasta jooksul talu tühjaks
ning teen kõik selleks, et ka minu lapsed
tahaksid siin elu edasi kanda.
Pärast Lümanda kooli avanes mul 1995. a suurepärane võimalus õppida aasta Bornholmi saarel, saada tuttavaks taani keele ja kultuuriga. Peale
seda lõpetasin SÜGi 1999. a hõbemedaliga. Hea
õnnega sain sisse Tallinna pedagoogikaülikooli
tiheda konkursiga (25 soovijat 1 kohale) erialale,
haldusjuhtimisse. Tagantjärele ei oskagi öelda,
miks just riigitöö valdkond mind juba noorena
tõmbas. See meeldis küll, et meile anti mitmekülgne ülevaade paljudest erinevatest teemadest, mikromajandusest ja valitsemisteooriatest
suhtlemispsühholoogiani. Õpetati nägema suuri

seoseid ja ära tundma ühiskondlikke protsesse.
Tallinnas koolis ja kaks aastat logistikuna
töötades sai selgeks ka see, et pikemalt
me end linnaeluga siduda ei tahtnud.
Hakkasime abikaasa Indrekuga otsima tagasitulekuvõimalusi ja see
õnnestus 2006. aastal.
Elasime vahepeal ka Kuressaares, kuid mõistsime, et laste jaoks
on parim kasvukeskkond maal,
oma suguvõsa juurte juures. Jäime
päriselt Roostale, kui esimene tütar
Kristi läks 2012. aastal Lümandas
kooli. Nüüd on meie peres neli toredat
last vanuses 3–14 ja nad kõik käivad siin
koolis või lasteaias.
Elu Leedris on pakkunud palju unustamatuid
hetki naabrinaistega naljaviskamisest aasta küla
tiitliga kaasnenud meluni välja. Samamoodi on
„minu veregrupp“ kogu siinne, kunagise Lümanda valla rahvas. Teenuskeskuse juhina saan
anda oma panuse, et meil siin ikka hästi läheks,
toimuks põnevaid sündmusi, piirkond areneks
ning kui rahvastik just ei kasvaks, siis vähemalt
ka ei kahaneks. Olen avatud igasugu ideedele ja
kus vähegi saan, aitan nende elluviimisele kaasa.“
Lümanda teenuskeskuse juhina töötab Jaanika
Tiitson 3. veebruarist.

Torgu teenuskeskuse
juhataja Mari Kübarsepp
„Olen sündinud ENSV-s Tartus. Iseseisva elu
algus langes kokku Eesti Vabariigi taasülesehitamisega. Oli kiirete muutuste aeg. Õppisin
Tartu ülikoolis bioloogiat, aitasin kaasa mõnede
noorte ettevõtete tekkele, juhtisin kunstigaleriid, avastasin Euroopat, ehitasin kodu,
kasvatasin lapsi.
Kui Eesti elu oli kiires majandustõusus,
saabus minu elus rahulikum periood. Reisisin suviti Saaremaal ja tekkis mõte – mis
oleks, kui saakski elada maal. Suuresti juhuste
kokkulangemiste tõttu saigi sellest
mõttest tegelikkus. Tulime perega
Sõrve Iide külla ja jäimegi siia
elama. Meie uue elu algus siin
oli vahest liigagi põnev. Väga
palju erinev sellest, mida ette
võisime kujutada. Nüüd juba
mõnda aega tunnen, et kuulungi siia. Juba kümme aastat
olen Popi ürditalu perenaine.
See on andnud võimaluse kuuluda
Saaremaa Koostöökogusse ja Ehtne
Saaremaa võrgustikku, osaleda talupidajate liidu üritustes. Torgu kogukonna elus
osalen aktiivselt.
Nüüd olen saanud Saaremaa vallavalitsuse
Torgu teenuspunkti juhiks. Miks ma sellele

kohale kandideerisin? Miks ma arvan, et sobin
sellele kohale? Mis ma loodan seal teha?
Need on vaid mõned küsimused, mida olen
endalt küsinud ja mida on minult küsitud.
Lühike põhjendus on, et olen elanud siin juba
14 aastat ja mulle meeldib Torgu. Pean ääremaal
elamist privileegiks ja eksootiliseks luksuseks
ning soovin, et võimalikult paljud inimesed
saaksid seda nautida.
Ma kandideerisin sellele ametikohale, sest olen
lubamatult paljudel kordadel olnud ise see kiruja – miks need valla asjad nii kaua aega
võtavad, miks mõni pealtnäha lihtne
küsimus nii keeruliseks läheb, miks
mingi info õigel ajal õigesse kohta
ei jõua jne. Siiani olen neid asju
näinud ühe mätta otsast ja tundsin soovi ning huvi hüpata teisele
mättale ja vaadata, mis ma ise
saaksin seal paremini teha.
Loodan, et saan teha nii, et kohalikel, endise Torgu valla inimestel,
oleks järjest vähem põhjust öelda, et
enne oli kõik paremini (kui olime eraldi).
Kõigepealt peab aga uue olukorraga harjuma
ja kohanema ning õppima.“
Mari Kübarsepp on Torgu teenuskeskuse
juhataja 3. veebruarist.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
7. veebruaril kl 12 ja kl 19 film
„Fred Jüssi. Olemise ilu“. Pilet 5 ja
3.50 eurot.
14. veebruaril kl 12 eakate
kohvi- ja jututuba. Oma Elu Loo
seikadest räägib
Asta Salumaa. Laulu- ja jutuaega
jääb ka. Osalustasu 2 eurot.
16. veebruaril kl 15 tule lustima!
Seltskonnamängud ja -tantsud
ning kallistamise töötuba. Kõik on
oodatud! Ise teeme – TASUTA.
28. veebruaril kl 12 ja kl 19 film
„Talve“. Pilet 3.50 ja 5 eurot.
29. veebruaril kl 16 kogupere
animafilm „Sipsik“. Pilet 3.50 ja 5
eurot.
EESTI VABARIIK 102 Kihelkonnal
24. veebruaril kl 10.30 pärgade
asetamine Vabadussõja ausambale
kalmistul,
kell 11 muusikaline palvus kirikus,
kell 12 sünnipäevakontsert

Kihelkonna rahvamajas, pärast
kontserti on kohvilaud. TASUTA.
Kui vajad transporti, helista Siimule tel 525 3412.
LEISI
Pärsama rahvamaja
13. veebruaril kl 11 küünlakuu
kohvijutud. Oma luulet loevad Ülle
Rand ja Almi Tugev. Kavas film
„Talve“, kinopilet 4 eurot.
15. veebruaril kl 11–13 lustiline
laupäev. Sõbrapäeva-eri.
23. veebruaril kl 15 Eesti
Vabariigi sünnipäeva tähistamine.
Pidupäevameeleolu loob Uhtna
mandoliiniorkester, kuulutatakse
välja Karja kihelkonna Aasta Tegu
2019. Pakume kohvi ja torti. Olete
oodatud!
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
6. veebruaril kl 18 seminar: uue
jäätmekäitluskava tutvustamine.
11. veebruaril kl 14 ja kl 19 kino

Külavanemad ja vanemate valimised
Vallavalitsuse 28. jaanuari istungil kinnitati viieks aastaks Leisi
piirkonna Murika, Pammana ja Soela külade külavanemaks
Urmas Metsamaa ja 4. veebruari istungil Kihelkonna piirkonna
Kõõru küla külavanemaks Tiiu Poopuu.
******
Anseküla, Imara, Kaimri, Kaugatoma ja Easte külade
külavanema(te) valimise korduskoosolek toimub
16. veebruaril kell 17 Anseküla seltsimajas.
Audla küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 22.
veebruaril kell 9 Kabjal.
Kalli küla külavanema valimise koosolek toimub
23. veebruaril kell 11 Jaani-Reinu talus.
Pärni küla külavanema valimise koosolek toimub
29. veebruaril kell 16 Saadu talus.

VALD ARVUDES
Lahkujaid rohkem kui tulijaid
Jaanuaris sündis Saaremaa valda 33 last (15 poissi ja
18 tüdrukut) ja suri 42 vallaelanikku. Valda saabus 42 ja
lahkus 47 inimest. Elanikkond vähenes kokku 14 inimese võrra.
Avo Levisto, rahvastikutoimingute peaspetsialist

„Talve“.
17. veebruaril kl 9.30 lasteteater „Sõber Karukoopa lood“.
18. veebruaril kl 12 retuuside,
rahvuslike riiete ja mageveepärlite
müük.
20. veebruaril kl 18 EV 102
sünnipäeva kontsert-aktus.
25. veebruaril kl 14 kino lastele
„Sipsik“.
26. veebruaril kl 14 kino lastele
„Rohututt, Viltsuss ja Rubensi
vennad“.
26. veebruaril kl 10 doonoripäev.
6. märtsil kl 19 VAT Teater
„Alias“.
PIHTLA
Sandla rahvamaja
14. veebruaril kl 19 kodumaine
mängufilm „Talve“. Tavapilet 5,
sooduspilet 3.50 eurot.
7. märtsil kl 20 naistepäevapidu
ansambliga Sada Ja Seened. Pääse
10 eurot, kohtade broneerimine

tel 5302 5620.
Alates 10. veebruarist esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 18–21
spordiõhtud. Võimalus mängida
koroonat, lauatennist, saalihokit,
sulgpalli.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
Saalis Kalev Koeli maalinäitus
„Meri ja mehed“, avatud 29.
veebruarini.
I korrusel Peeter Sirge Fotokooli
näitus „RB radadel“, avatud 31.
märtsini.
Ajamaja galerii
Marko Mõru fotonäitus „Keenia“,
avatud 25. aprillini.
Kuressaare Teater
7. veebruaril kl 19 Ari Matti
Mustoneni stand-up-etendus
„Hüppa!“.
8. veebruaril kl 19 Ari Matti
Mustoneni stand-up-etendus
„Hüppa!“.

Memento ühenduse info represseeritutele
Kuigi tänavu 1. jaanuarist lõppes Seli tervisekeskuses tervise
parandamise võimalus, eraldab kaitseministeerium ka edaspidi
represseeritutele tervise parandamiseks 90 000 eurot aastas,
seda vastavalt inimese enda soovile valitud tervise parandamise
keskuses (nt Kuressaares Mere ja Rüütli spaades). Tervise parandamiseks inimese kohta on ette nähtud kuni 150 eurot. Juhul kui
sooviavaldusi on rohkem, kui selleks ette nähtud raha, võib see
summa väheneda.
Raha saamiseks tuleb represseeritul teha avaldus Memento
ühenduse juhatusele, kuhu märkida järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniandmed, represseeritu tunnistuse
number, kodune aadress, pangakonto number ning lühikirjeldus
tervisliku seisundi kohta. Avaldus tuleb kinnitada oma allkirjaga
ning lisada kuupäev ja aasta.
Memento ühendus hakkab avaldusi vastu võtma alates 25.
märtsist 2020. Sooviavaldused peavad olema laekunud 14. juuniks 2020. Kui avaldused vastavad nõuetele, kannab ERAF (Eesti
Represseeritute Abistamise Fond) pärast seda kuupäeva raha
inimese isiklikule arvele üle.
Avalduse blanketid, mis täidetakse kohapeal, saab Saaremaa
vallavalitsuse (Kuressaare Lossi tn 1) infolauast või maapiirkonnas
teenuskeskusest. Kaasa võtta represseeritu tunnistus ja ID-kaart.
Avalduse saab täita ka represseeritu tugiisik.
Küsimuste korral pöörduda: Jaen Teär tel 509 0343, Maie
Kuldkepp tel 518 0668, Rein Väli tel 523 4983.
Rein Väli, Saare maakonna Memento ühenduse juhatuse liige

Saab esitada taotlusi
metsameetme toetusvooru
Erametsakeskuse 2020. aasta toetuste taotlusvoorud algavad
metsameetmega, mille fookuses on hooldusraiete tegemine,
ulukikahjustuste ennetamine ja tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine. Taotlusi saab ePria vahendusel esitada
5.–25. veebruarini.
Hooldusraie tegemist toetatakse kuni 30-aastastes puistutes. Õigeaegse hooldusraiega on võimalik metsa väärtust oluliselt tõsta, sest selle käigus eemaldatakse metsast
puud, mille säilitamine takistaks metsa kvaliteedi kasvu.
Hooldusraie toetusmäär on kuni 159 eurot hektari kohta.
Lisaks hooldusraiete tegemisele saab metsameetmest toetust
küsida ka kasvavate puude laasimiseks. Kasvavate puude õigeaegne laasimine on üks tähtsamaid ja vajalikumaid meetodeid
kvaliteetse puidu tootmiseks. Laasimiseks mõeldud toetuse määr
on kuni 102 eurot hektarist.
Metsameetme raames toetatakse ulukite tõrjeks repellendi
soetamist ja kasutamist 70 euro eest hektari kohta üks kord
kalendriaastas.
Toetatakse tormi tagajärjel hukkunud metsa taastamist,
muuhulgas kahjustuste kõrvaldamist, uue metsakultuuri
rajamist, maapinna mineraliseerimist looduslikule uuendamisele kaasa aitamiseks ning metsauuenduse hooldamist.
Metsameetmest toetuse taotlemise tähtaeg on tänavu 5.–25.
veebruar.
Taotluse saab esitada e-Pria portaalis, kuid oma liikmete eest
esitavad ühistaotlusi ka metsaühistud, kelle kontaktid on samuti
erametsaportaalist www.eramets.ee leitavad.
Metsaomanikul tasub taotlussooviga pöörduda esmajärjekorras just endale sobiva ühistu poole, kus metsandusspetsialistid
aitavad nii taotluste vormistamisel kui ka vajalike metsatööde
korraldamisel.
Metsameetme lisainfo https://www.eramets.ee/toetused/
metsameede/.
Metsaühistute kontaktid https://www.eramets.ee/metsauhistud/.

10. veebruaril kl 13 Kuressaare
Teatri etendus „Järgmine peatus:
Kosmos“.
12. veebruaril kl 19 film „Parasiit“.
15. veebruaril kl 16 film „Talve“.
18. veebruaril kl 19 VAT Teatri
etendus „Kolm versiooni elust“.
19. veebruaril kl 19 VAT Teatri
etendus „Kiskja“.
20. veebruaril kl 14 väärikate
kinoseanss „Väikesed naised“.
25. veebruaril kl 18 „Talve“.
29. veebruaril kl 12 Kuressaare
Teatri etendus „Sipsik“.
29. veebruaril kl 19 Kuressaare
Teatri etendus „Röövsaak“.
EESTI VABARIIK 102
KURESSAARES
24. veebruari hommikul päikesetõusul kl 7.43 heiskab ELKS
Saaremaa osakond lennuja ama
(Roomassaare) linnuvaatlustornis
lipu. Samas kutsutakse külastama
ka teisi Kuressaare ümbruse linnutorne: Linnulahe vaatetorni, Loode

tammiku linnutorni ja Põduste jõe
linnuvaatlustorni. Märkige üles, mis
linde kuulsite laulmas ja edastage
see info saarekodukant@gmail.com.
Saaremaa Kunstistuudio
Lõuna-Eesti kunstnike Kalli Kalde
graafika ja Evi Tuvikese õlimaalide
näitused, avatud 25. veebruarini.
Saaremaa piirkondade
28. spordimängud
9. veebruaril kl 12.30 darts
Kuressaare pritsumajas.
15. veebruaril kl 11 sulgpall
Kuressaare KG võimlas.
14. märtsil lauatennis Kärla
spordihoones.
16. aprillil kl 19 mälumäng Valjala
rahvamajas.
Ootame infot piirkondades
toimuvate ürituste ja sündmuste kohta järgmisesse vallalehte
17. veebruariks. Leht ilmub 20.
veebruaril!

Kärla põhikooli 110. sünnipäeva
tähistamise kava
Esmaspäev, 17. veebruar, ajaloopäev
Koolipere rongkäik alevikus ja juubelinädala pidulik avamine kooli
aulas.
Koolitunnid vilistlastega ja ajalooteemaline viktoriin.
Teisipäev, 18. veebruar, spordipäev
Peotantsutunnid rahvamajas Janar Tänaku ja Gete Grahvi juhendamisel.
„Ott Tänak – The Movie“ filmi vaatamine rahvamajas.
Kolmapäev, 19. veebruar, kaunite kunstide päev
Muusikaline vestlusring aulas. Külaline vilistlane Henrika Trave.
Kaunite kunstide töötoad, mida viivad läbi vilistlased ja kooli sõbrad
(fotograafia, viltimine, helmeskeede valmistamine, kokkamine,
keraamika, kaasaegne kunst, näomaalingud, multimeedia, home
spa, grafiti ja henna maalingud).
Neljapäev, 20. veebruar, vilistlaste, teaduse ja karjääripäev
Erinevad teemad: keskkond, põgenemistoad, peast arvutamise
võistlus, vilistlaste tunnid ja pressikonverents.
Reede, 21. veebruar, pidupäev
Sünnipäevaaktus aulas ja direktori vastuvõtt külalistele.
Näitus raamatukogus avatud iga päev.
Detailsem info bit.ly/kpk110.

Avalik konkurss
MUSTJALA, PIHTLA, LAIMJALA ja
SALME-TORGU piirkondade

SPORDIJUHTIDE
Rõõm ja tervis
liikumisest
Mõni aeg tagasi tõusis taaskord
päevakorda teema ülekaalulisusest
ja selle põhjustest. Et meie saarlased sellest „haigusest“ eemale
hoida, kutsume kõiki osalema liikumissarjas „Euroopa spordilinn
Kuressaare 2020“.
Sarjas osalevad järgmised rahvaspordiüritused:
„Liikudes tervemaks“;
„Pühapäev spordiga“;
Angla Tuuliku jooks;
Kuressaare linnajooks;
Ultima Thule maraton;
Saaremaa kolme päeva jooks;
Karujärve rattamaraton;
Karujärve suurjooks;
Orissaare sügismatk ja sügisjooks.
Kõigil neil üritustel on võimalik koguda spordilinna „kleepse“.
Aasta lõpus autasustatakse aktiivsemaid osalejaid väärtuslike
auhindade ja meenetega.
Aivi Auga, spordinõunik

Upa küla koosolek
9. veebruaril kell 15 Sinises majas (Muusika mü).
Kontakt: Annela tel 525 2600.
Päevakord:
1. Külaraha.
2. Muudatused korraldatud jäätmeveos.
3. Erateede olukorra lahendamine.
4. Muu info („Teeme ära!“, jaanituli).

ametikohtadele
Spordijuhi põhiülesanneteks on rahvaspordi organiseerimine
piirkonnas, võistkondade komplekteerimine piirkonna spordimängudele ja osalemine piirkonna sporditöö planeerimisel, piirkonna
spordi eelarve koostamisel osalemine ja spordile eraldatud vahendite kasutamise kontrollimine, koostöö kohaliku rahvamajaga ning
valla kultuuri- ja spordiosakonnaga.
Kandidaadilt eeldame: vähemalt keskharidust; head eesti keele
valdamist; head suhtlemisoskust, koostöö- ja organiseerimisvõimet. Kasuks tuleb töökogemus teenistuskoha töövaldkonnas.
Omalt poolt pakume: mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat
osalise koormusega tööd, võimalik teostada põhitöö kõrvalt;
kindlat palka.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
CV; avaldus ja motivatsioonikiri; haridust tõendava dokumendi
koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; muud dokumendid,
mida kandidaat peab oluliseks.
Ametijuhendid on leitavad Saaremaa valla
veebilehelt www.saaremaavald.ee.
Dokumendid esitada Saaremaa Vallavalitsusele hiljemalt
17.02.2020 kas digiallkirjastatult e-posti aadressile vald@
saaremaavald.ee või aadressile Lossi 1, 93819 Kuressaare, vastava märgusõnaga „Salme-Torgu piirkonna spordijuht“, „Laimjala
piirkonna spordijuht“, „Mustjala piirkonna spordijuht“ või „Pihtla
piirkonna spordijuht“.
Lisainfo:
aivi.auga@saaremaavald.ee või tel 506 5229.
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Küünlakuu Kuressaare päevakeskuses
Esmaspäeval, 10. veebruaril
kell 15 mälumäng, mängujuht
Helmut Sääsk.
Teisipäeval, 11. veebruaril kell
13 „Windows 7 kasutajatugi
lõppes, Windows 10 on parim!“. Saalivestlus Windows 10
kasutuslihtsusest ja selle värskenduste tähendusest. Õpetusi
jagab Tiit Tilk.
Kolmapäeval, 12. veebruaril

TRÜKIARV:
15 500

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.

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

Kolmapäeval, 19. veebruaril
kell 13 laulame isamaalisi laule
Elja Parbuse juhtimisel.

Neljapäeval, 27. veebruaril kell
13 räägime sõprusest. Vestlusringi juhib Elja Parbus.

Reedel, 21. veebruaril kell 13
Saaremaaga seotud apostlid
(II). Kõneleb Saarte praost Anti
Toplaan.

Reedel, 28. veebruaril kell 13
laulame koos Mariniga tuntud
laule.

Kolmapäeval, 26. veebruaril
kell 13 luule pärastlõuna „Eesti
tunne“. Külas Saaremaa raamatukogu juhataja Anu Vahter.

TRÜKKIJA:
Printall

Näitused
Fotoringi näitused: „Retrofotod.
Jõulupidu“ kuni 28. veebruarini;
„Pildid läbi aastaaegade“ 28.
veebruarini.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

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

