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Lümanda Majas
käivad hoogsalt
sisetööd
Vallavalitsusele teeb heameelt, et külaelu ümarlaud oli rahvarohke ja osalejatelt saadi head nõu.
Pille Mägi rõõmustab tulevases
kodumajandusklassis, et ehitustööd
kulgevad majas plaanipäraselt.

Valime Kuressaare
Avaneb
projektilinna aukodaniku
ja
toetuste
taotlusvoor
teenetemärgi saaja

FOTO: Meriliis Metsamäe

Ümarlaud võeti omaks
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Mälestame Asutava Kogu liikmeid

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

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

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

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

facebook.com/saaremaavald

tellitud bussiga (osalemise soovist
eelnevalt teatada tel 529 2166) sõidetakse kl 14.20 Nepsi sünnipaika
Kihelkonnale Tammese külla. Kl
15.30 kuni 16.30 tutvutakse Kuressaare Lahekülas Nepsi elupaigaga,
mälestusi jagab Ella-Marie Aeg.
Kl 16.45 Kudjape kalmistul Nepsi
matmispaigas esineb sõnavõtuga
Riigikogu liige Urve Tiidus. Kl 17
tagasisõit Lümandasse.
Jaan Ammermanni auks süüdatakse küünal Aleksander Velvelti
sünnipaigas, kuna Uuemõisa (Tumala-Orissaare) vallas Saikla külas
sündinud Ammermanni täpne
sünnikoht pole teada.
Austamisüritustel osalevad vallavalitsuse ja volikogu esindajad,
võimalusel ka Riigikogu liikmed.
Heli Jalakas,
kultuurinõunik
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Ohtlikke jäätmeid
saab tasuta ära anda

Sünnikirju antakse
nüüd üle kahe
kuu tagant Saaremaa vallavalitsus

Jäätmeteemaline
infotund Astes

Väikeste saarlaste tervitamine ja sünnikirjade
üleandmine toimub sellest aastast sagedamini.
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Laheküla Aida katastriüksusele
liikluspindade moodustamine
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et
valminud on eelnõu Lahekülas Aida katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 129934,
katastritunnus 34801:005:0025) jagamisel
moodustatavate transpordimaa katastriüksustele liikluspindade moodustamiseks
kohanimedega Aida tee ja Aida põik ning
nende ruumikujude kinnitamiseks vastavalt
kehtestatud Aida kinnistu detailplaneeringule (Kaarma Vallavolikogu 20.04.2011
otsus nr 23).
Planeeringu eesmärgiks on Aida katastriüksuse jagamine üksikelamukruntideks,
ehitusõiguse määramine, teede- ja tehnovõrkude asukoha määramine.
Võttes aluseks Aida kinnistu detailplaneeringu põhijoonise ja riigihalduse ministri
15.01.2016 määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord“ § 4, tuleb kohalikul omavalitsusel määrata liikluspindadele
kohanimi ja ruumikuju.
Loe lähemalt www.saaremaavald.ee/et/
ehitusteated.

Järgmine Saaremaa Teataja
ilmub 5. märtsil!

20. veebruar 2020

VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Avaliku ürituse loa andmine
Saaremaa vallavalitsus andis 11.
veebruari istungil Kuressaare Kultuurivarale loa korraldada 24. veebruaril kell
10–11.30 Kuressaares Vabadussõja
ausamba juures Eesti Vabariigi 102.
aastapäevale pühendatud miitingu.
Miitingul osalevad Saaremaa Ühendatud
Meeskoor SÜM, Kuressaare linnaorkester ja Saaremaa ühisgümnaasiumi
poistekoor Kratid. Peetakse kõnesid,
toimub pärgade asetamine.
MTÜ Fän Clab sai loa noortelaagri
tegemiseks
Vallavalitsus andis mittetulundusühingule Fän Clab loa korraldada 52 noorele
28. juunist kuni 3. juulini Tehumardi
puhkekeskuses traditsiooniline noorte
projektlaager. Laagri eesmärk on üldine
noorte tervistav ja arendav puhkus.
Raha eraldamine
Vallavalitsus otsustas 11. veebruari
istungil kompenseerida MTÜ Lümanda
Sotsiaalkeskus valduses olevate Lümanda alevikus Pärna 4-1 asuvate ruumide
üürikulud 01.01.2020– 31.12.2020
summas 220 eurot kalendrikuus kulu-

dokumentide alusel; MTÜ Õnneonn valduses olevate Kuressaares Ravila 1 asuvate ruumide üürikulud 01.01.2020–
31.12.2020 summas 135,96 eurot
kalendrikuus kuludokumentide alusel
(ruume kasutatakse igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks).
Samuti otsustas vallavalitsus eraldada
Saare maakonna invaühingule sihtotstarbelise tegevustoetuse 1440 eurot
Kuressaares Suur-Sadama 49 asuva
maja jooksvate ülalpidamiskulude katmiseks 2020. aastal ning MTÜle Saaremaa
Lasterikaste Perede Ühendus ühekordse
toetuse 792 eurot 2020. aasta ruumirendi kulude katmiseks aadressil Rohu
tn 5, Kuressaare. MTÜ liikmeteks on
129 kolme ja enama lapsega peret üle
Saaremaa ning 2020. aastal tähistatakse
oma 25. tegevusaastat.
Vald toetab küünlaümbriste kogumist
Vallavalitsus otsustas 18. veebruari
istungil eraldada Saare Kena MTÜ-le
500 eurot kogumiskampaania „Teeküünlaümbris pole prügi“ läbiviimise
toetamiseks.
Saare Kena MTÜ taotluse kohaselt oli
kogumiskampaania eesmärgiks teavi-

tustöö ning kampaania kaudu tõsta laste
ja vanemate teadlikkust prügi sorteerimises, konkreetselt teeküünlaümbriste
prügist eraldi kogumises.
Kampaania oli suunatud otseselt
lasteaia- ja koolilastele ja selles osales
1072 noort Saare- ja Muhumaa vallast.
Toetust taotleti osalenud lastele tänuürituse läbiviimiseks, auhinnafondiks
ja ümbriste transpordiks kogumiskeskusesse.

osavallas, kusjuures vajadusel sõidetakse
mõningatele vanuritele ja puuetega
inimestele ka koju toitu viima.
FIE Toomas Nurja teeninduspiirkonnaks on Torgu, Salme, Leisi, Lümanda ja
Lääne-Saare piirkonnad. Kauplusauto
teenust kasutavad regulaarselt inimesed, kellel ei ole võimalik külastada
suuremates asulates olevaid kauplusi,
kas siis tervislikel või mõnel muul
põhjusel.

Kauplusautode toetamine
Vallavalitsus otsustas toetada sarnaselt eelmistele aastatele kauplusautode
tegevust hajaasustuspiirkonnas ja sõlmida sihtfinantseerimislepingud FIE-ga
Andrus Sunduk summas 350 eurot
kuus; Külakaubad OÜ-ga summas 600
eurot igas kuus; FIE-ga Toomas Nurja
summas 500 eurot igas kuus; Sõrlini
OÜ-ga summas 357 eurot kuus (Sõrve
Laadla poodi kauba toomise kütuse
kompenseerimiseks).
FIE Andrus Sunduk osutab kauplusauto teenust Kaarma, Pihtla, Valjala,
Orissaare ja Leisi piirkondades. Külakaubad OÜ autokauplus teenindab eakaid
toidukaupadega Kihelkonna ja Mustjala

Rendilepingu lõpetamine
MTÜ Vahuranna esitas Saaremaa
Vallavalitsusele avalduse sooviga lõpetada Saaremaa valla õiguseellase
Mustjala vallaga 12.10.2017 sõlmitud
rendilepingu, millega Mustjala vald andis
Vahuranna OÜ-le rendile Tagaranna külas
asuva Rannaaugu kinnistu.
Saaremaa vallavalitsus otsustas oma
18. veebruari istungil lõpetada Rannaaugu sadama rendilepingu poolte
kokkuleppel.
Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris
delta.andmevara.ee/saaremaa_vald.

Saaremaa valla detailplaneeringud
Ansekülas Vallimaa
detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020
otsusega nr 1-3/3 kehtestati Ansekülas
Vallimaa detailplaneering eesmärgiga
jagada olemasolev katastriüksus kaheks,
määrata ehitusõigus kämpingukompleksi
ning elamu ja abihoonete püstitamiseks.
Elamumaa (pos 1) sihtotstarbega
katastriüksusele on kavandatud elamu
ja 3 abihoonet ehitisealuse pindalaga
kuni 400 m². Maatulundusmaa ja ärimaa
krundile on planeeritud kämpingute
kompleks, millele määratakse ehitusõigus ühe administratiivhoone ja 10
kämpingu püstitamiseks ehitisealuse
pindalaga kuni 300 m².
Elamumaa krundi planeerimisel ranna
ehituskeeluvööndisse on tegemist ajaloolise talukoha taastamisega ning detailpla-

neeringuga tehakse ettepanek vähendada
nehituskeeluvööndit põhijoonisele kantud
elamumaa krundi ja juurdepääsutee ulatuses.
Tulenevalt eelnevast on tegemist Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringut
muutva detailplaneeringuga.
Detailplaneeringu ja selle kehtestamise
otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/et/detailplaneeringute-kehtestamine.
Kaunispe küla Kaunispe tehnilise vaatluse punkti maa detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsuse 04.02.2020
korraldusega nr 2-3/228 lõpetati Kaunispe külas Kaunispe tehnilise vaatluse
punkti maa detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneering algatati Torgu Vallavalit-

suse 5.02.2008 korraldusega nr 2-1/18
eesmärgiga muuta katastriüksuse sihtotstarvet, määrata ehitusõigus elamu ja
abihoonete püstitamiseks ning vähendada
ranna ehituskeeluvööndit. Huvitatud isik
(kinnistu omaniku esindaja) esitas vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu
koostamise lõpetamiseks, kuna ei soovi
detailplaneeringu eesmärki realiseerida.
Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/et/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.
Mõntu küla Mereranna detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020
otsusega nr 1-3/2 lõpetati Mõntu külas
Mereranna detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneering algatati Torgu Vallavolikogu 07.03.2014. a otsusega nr 1-1/5
eesmärgiga määrata ehitusõigus elamu ja
abihoonete püstitamiseks.
Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks
esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid
vastuväited detailplaneeringu koostamise
lõpetamiseks.
Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/et/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.
Mõntu küla Hellamäe detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020

otsusega nr 1-3/1 lõpetati Mõntu külas
Hellamäe detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneering algatati Torgu Vallavolikogu 28.12.2011. a otsusega nr 1-1/37
eesmärgiga määrata ehitusõigus veekogu
rajamiseks ja kalastusturismiks vajalike
ehitiste ehitamiseks.
Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud ning kinnistu omanik on
vahetunud, tegi vallavalitsus uuele kinnistu
omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul
puudusid vastuväited detailplaneeringu
koostamise lõpetamiseks.
Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/et/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.

17. veebruarist avanesid mitmed mittetulundustegevuse toetamise voorud
Sotsiaalvaldkonna
toetuste taotlusvoor
17. veebruarist kuni 13. märtsini
saab taotleda raha sotsiaalvaldkonna tegevuste elluviimiseks. Toetust
saab taotleda mittetulundusühing,
sihtasutus või seltsing. Taotlusfondi
suurus on 18 000 eurot. Tegevuste
ja ürituste elluviimise ja taotluse
kulutuste eest tasumise lõpptähtaeg
on 31.12.2020.
Prioriteetsed on erinevate sihtgruppide sotsiaalset kaasatust toetavad
jätkusuutlikud tegevused (nt tugigrupid, vaba aja veetmise ja suhtlemisvõimaluste loomine jne) lähtuvalt
Saaremaa valla arengukava sotsiaalse
kaitse strateegilistest eesmärkidest ja
alaeesmärkidest.
Saaremaa valla sotsiaalse kaitse
strateegilised eesmärgid ja alaeesmärgid on:
1. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoiuteenused toetavad inimeste heaolu,
tervist ja toimetulekut ning on kõigile
vallaelanikele vajaduspõhiselt kättesaadavad.
1.1. Sotsiaalhoolekanne on tagatud
kogu valla territooriumil kvaliteetselt
ja vajaduspõhiselt.
1.2. Tervishoiuteenused on kvaliteetsed ja kättesaadavad inimese igas
eluetapis.
2. Abivajajatele on tagatud vajadustest lähtuvad sotsiaalteenused ja
-toetused.
2.1. Laste ja vanemate suhted on

hoolivad ning vanemad tulevad toime
laste arenguküsimustega.
2.2. Toetused ja teenused võimaldavad väärikat vananemist.
2.3. Hoolekandesüsteem ja elukeskkond toetavad erivajadustega inimeste
iseseisvat toimetulekut.
2.4. Toimetulekuraskustes inimestele on tagatud esmavajadustele
vastav abi.
Lisainfo ja nõustamine: Gabriela
Rooso, sotsiaalnõunik, gabriela.
rooso@saaremaavald.ee, tel 506 8253.

Haridusvaldkonna
toetuste taotlusvoor
17. veebruarist kuni 13. märtsini
saab taotleda raha haridusvaldkonnaga seotud mittetulunduslike tegevuste ja ürituste läbiviimiseks. Kõik
head ideed on oodatud, ent eelkõige
on oodatud andekate laste ja noorte
arengupotentsiaali toetavad ning hariduslike erivajadustega laste ja noorte
toetamiseks suunatud tegevused ning
üritused.
Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada lühike
kirjeldus kavandatavatest tegevustest
või läbiviidavatest üritustest koos
planeeritud eelarvega.
Ürituse korraldamisel on toetus
maksimaalselt 90% ürituse eelarvest,
muul juhul on maksimaalne toetus
100% põhjendatud ja asjakohasest
eelarvest. Toetuse abikõlblikkuse

periood algab vallavalitsusele taotluse esitamisest (s.o alates 17.02.2020)
ning tegevuste ja ürituste elluviimise
ja kulutuste eest tasumise lõpptähtajaks on järgmise õppeaasta lõpp ehk
31.08.2021.
Saaremaa valla eelarves on haridusvaldkonna projektitoetusteks 2020.
aastal kavandatud 12 000 eurot.
Esitatud taotlusi hindab valdkondlik hindamiskomisjon nelja kriteeriumi alusel:
1) mõju piirkonna või Saaremaa
valla arengueesmärkide elluviimisel või elukeskkonna parendamisel
(30%),
2) mõju kogukonna koostööle ja
kaasamisele (30%),
3) tegevuse innovaatilisus, traditsioonilisus või prioriteetsus (20%),
4) taotluse eelarve kulude ja tulude
põhjendatus (20%).
Täpsem info: Helen Vainula, registrispetsialist, taotluste hindamiskomisjoni liige,
helen.vainula@saaremaavald.ee, tel
452 5064.

Kultuuri- ja spordivaldkonna
toetuste taotlusvoor
17. veebruarist kuni 13. märtsini
on avatud nii kultuuri- kui ka spordiprojektide taotlusvoor, kuhu saavad
teha taotlusi kõik Saaremaa vallas
registreeritud mittetulundusühingud,
sihtasutused ja seltsingud. Mõlema
vooru maksimaalne toetuse taotluse

piir on 3000 eurot.
Taotlusvoor on mõeldud üldiselt
ürituste korraldamise kulude katmiseks, kuid oodatud on ka tegevustele
suunatud projektide taotlused.
Nii kultuuri- kui ka spordiüritusi
saab käsitleda kui kogukonda hoidvaid tegevusi.
Kui ürituste korraldusliku poole
pealt on vaja nõu saada, siis võtke
ühendust oma piirkonna rahvamajade
juures olevate kultuurijuhtidega või
spordiprojektide puhul oma piirkonna spordijuhiga. Ka teenuskeskused
on kindlasti nõus aitama ühe või teise
ürituse läbiviimisel.
Voorud on jaotatud kahte gruppi.
Esimeses ehk kevadises taotlusvoorus
on eelarve kultuurivaldkonnas 30 000
ja spordis 20 000 eurot. Sügisesse
vooru jääb mõlemale valdkonnale
10 000 eurot.
Täpsemad tingimused on kirjas
Saaremaa valla kodulehel. Kui kellelgi tekib küsimusi voorude, toetuse
või mõne muu teema kohta, andke
sellest kindlasti teada kultuuri küsimustes Kristel Peel, kristel.peel@
saaremaavald.ee, tel 452 5071 ja
spordivaldkonna küsimustes Rasmus
Tüüts, rasmus.tuuts@saaremaavald.
ee, tel 452 5074.

Küla- ja alevikuraha
taotlusvoor
17. veebruarist kuni 1. septembrini
2020 on võimalik taotleda aleviku- ja

külaraha. Taotlusi saab esitada jooksvalt Saaremaa valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis
iseteenindus.saaremaavald.ee.
Aleviku- ja külaraha kasutamine
on paindlik ja küla saab ise otsustada, milleks seda kõige enam vaja
on. Aleviku- ja külaraha kasutamine
saab toimuda järgmistel eesmärkidel:
1) aleviku või küla heakorrakulude
osaliseks hüvitamiseks;
2) aleviku- või külaürituste läbiviimiseks;
3) küla- või alevikuliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiveerimiseks.
Aleviraha suuruseks 2020. aastal
on 500 eurot. Külaraha suurus oleneb
küla elanike arvust ning on arvestatud vastavalt sellekohasele mudelile.
Aleviku- ja külaraha on õigus taotleda
kehtivate volitustega aleviku- ja külavanemal.
Täpsemate küsimuste korral aitab
vastava piirkonna teenuskeskus,
Kaarma piirkonna puhul arendus- ja
kommunikatsiooniosakonnast Veiko
Viil (veiko.viil@saaremaavald, 452
5031).
Kõigis valdkondades saab taotlusi
esitada Saaremaa valla elektroonilises iseteeninduskeskkonnas https://
iseteenindus.saaremaavald.ee. Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi,
Smart-ID ja Mobiil-IDga.
Saaremaa Vallavalitsus
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Kaasav eelarve toob
kasu kogukonnale

KÜSIMUS
Mida peab teadma
energiamärgisest?

FOTO: erakogu

2019. aastal rakendati
kaasava eelarve menetlust Saaremaa vallas
esmakordselt.

Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni
peaspetsialist

Vallakodanike hääletuse tulemusena suunati elluviimisele
suisa viis ideed, mis kogukonna
poolt on ka teoks saamas. Pea
100 000-eurose auhinnafondi
jagasid maastikuvõimekusega tulekustutusauto, Metsküla seltsimaja
saal, avalik WC ja dušš Orissaare
sadamas, Kõljala külaplats ja Orissaare rand.
Enim hääli kogus MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla
Pritsumehed ja nende idee maastikuvõimekusega tulekustutusauto
soetamiseks. Eesmärk oli uue,
spetsiaalselt loodustulekahjudeks
kohandatud maastikuvõimekusega päästeauto ostmine ja
seeläbi parema päästevõimekuse
tagamine.
„Kaasav eelarve oli võimalus
oma ammust ideed ja unistust ellu
viia ja nii saigi võimalikuks uue
veoauto GAZ soetamine, mis on
praegu Pihtla vabatahtlike päästjate soovide kohaselt ümberehitamisel ja algavale suvele saab juba
uue masinaga vastu minna,“ sõnas
seltsi juhatuse liige Ursula Rahnik.

Metsküla seltsimaja
saal renoveeritud
Suurt poolehoidu pälvis ka
Metsküla Küla Seltsi idee Metsküla seltsimaja saali siseviimistlemiseks. Saali renoveerimisega
alustati kohalike eestvedamisel
juba mitu head aastat tagasi ning
etapiviisiliselt on püütud leida
ning leitudki lahendusi tööde
teostamiseks.
Kaasava eelarve toetus võimaldas renoveerida seltsimaja saali
seinad ja lae vastavalt varasemalt
tellitud sisekujundusprojektile
ning teha teoks vajalikud elektrija nõrkvoolutööd.
„Saali renoveerimisega nägime,
kuidas kogukonna abiga suudame
palju. Hetkel on kogu Metsküla
seltsimaja renoveeritud ning saali

Mis on energiamärgis ja miks seda vaja on?
Energiamärgis on hoone energiatarbimist
kajastav dokument, mis näitab, kui palju hoone
tarbib energiat köetava pinna ruutmeetri kohta.
Arvesse võetakse energia, mis kulub hoone
kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele,
ventilatsioonile, valgustusele, elektriseadmete
kasutamisele jms.
Energiamärgis võimaldab seega võrrelda
hoone energiatarvet teiste sarnaste hoonete
omaga ja näitab, kui energiasäästlik on soetatav
või olemasolev kinnisvara. Mida kõrgem on
hoone energiatõhususe klass, seda väiksemad on
energiaarved ning tõenäoliselt on seda kõrgem
kinnisvara väärtus.
Kes peavad oma majale energiamärgise
taotlema? Kas seda on vaja ainult uutele või
ka vanadele majadele ja korteritele?
Energiamärgiseid on kahte liiki – olemasolevale hoonele antav energiamärgis (põhineb
tegelikul energiatarbimisel) ja uue ehitatava
hoone (arvutuslik) tüüpkasutusel koostatav
energiamärgis. Olemasolevate hoonete või hoone osade puhul on energiamärgist õigus nõuda
hoonete või hoone osade (sh korterite) müügil
või üürile andmisel.
Uue ehitatava hoone (ka oluliselt rekonstrueeritava hoone) puhul peab projekteerija
tagama hoone vastavuse energiatõhususe miinimumnõuetele, mille tõenduseks tuleb ehitusloa
taotlemisel esitada kohalikule omavalitsusele
energiamärgis.

Enim hääli kogus Pihtla vabatahtlike pritsumeeste idee maastikuvõimekusega tulekustutusauto soetamiseks.

kasutatakse aktiivselt: lastehoiu
lastele sporditegevuste läbiviimiseks, koroonamängudeks, rahvatantsu treeninguteks ja mitmete
ürituste korraldamiseks,“ tõi seltsi
juhatuse liige Maarit Toompuu
välja olulisima. „Me oleme väga
tänulikud kõikidele hääletajatele.
See andis tunde, et kuigi Metsküla
on väike, on meie selja taga palju
inimesi, kes toetavad Metsküla
külaelu.“
Kultuuriselts Kevade eestvedamisel korrastati kaasavast eelarvest saadud toetuse abil Kõljala
külaplats ja nii said uueks külakiik,
tantsupõrand ja võrkpalliplats.
Kultuuriseltsi esindaja Veeve Kaasiku hinnangul on kaasava eelarve
näitel tegemist väga hea asjaga,
mis võimaldab oma ideede elluviimist kogukonna ühisel jõul. Ta
nentis, et suurimaks väljakutseks
protsessis oli rahvale idee vajalikkuse selgitamine ning nn ühise
jõu leidmine, tugevate eestvedajate

abi on siinkohal kindlasti märkimisväärne. „Hääletusprotsess on
lihtsaks tehtud, tuleb vaid oma
hääl kuuldavaks teha ning jõud
ühendada,“ ütles kultuuriselts
Kevade esindaja kokkuvõtlikult.

Kolmandik toetusest
Orissaare ideedele
Pea kolmandik 2019. aasta
kaasavast eelarvest läks Orissaare
piirkonna ideedele – Illiku laiul
avalike WC ja duširuumide ehitamiseks ning Orissaare ranna
korrastamiseks.
Ettepanekute elluviimisega
seotud MTÜ Piidivabrik juhatuse
liige Paap Uspenski hinnangul on
kaasava eelarve kaudu olnud hea
võimalus panustada Ida-Saaremaa
ühe olulisema puhkepiirkonna arendamisse. Juba möödunud aasta suvel said korrastatud
pesu- ja tualettruumid, sel aastal
jätkatakse Orissaare ranna-ala
korrastamisega.

„Esimene nimetatuist oli sadama ja kõigi sadama külaliste
jaoks n-ö elulise tähtsusega ning
teine puudutab rohkem üldist
heaolu ning andis väikese, kuid
siiski olulise tõuke edasiste laiu
arengusuundade kujundamiseks,“
sõnas Uspenski.
„Oma ettepaneku esitamisel
soovitame olla võimalikult täpsed
ning valida just see ettevõtmine,
mis puudutab kogukonda laiemalt. Kindlasti tasub arvestada
ka sellega, et üksnes projekti
esitamisega ei pruugi kogu töö
piirduda. Vajadusel tuleb end teha
nähtavaks ka sotsiaalmeedias või
käia ukselt uksele teavitustööd
tegemas.“
Juba märtsikuus saab tuule
tiibadesse 2020. aasta kaasav
eelarve. Seega tasub juba vargsi
mõtlema hakata, millised ideed ja
ettepanekud tahavad mängulauale
tulla. Täpsemalt juba järgmises
vallalehes.

Taas on tulekul huvihariduskonverents
16. ja 17. märtsil toimub Kuressaares üle-eestiline huvihariduskonverents „Mis on minu MIKS?“.
Konverents toimub kuuendat
korda ja on saanud aastatega
populaarseks diskussiooni- ja kogemustepagasi jagamise ürituseks.
Konverentsi eesmärgiks on
kaasa aidata noorsootöö kvaliteedi
tõstmisele, teha koostööd ja luua
uusi võrgustikke kureerimaks
paremini üle-eestilist ühtset mõtlemist huvihariduses.
Kuus aastat tagasi toimunud esimese konverentsi kutsus ellu tollane vähene tähelepanu noorsootöö
vastu. Palju räägiti haridusest, aga
huviharidusest vähe.
2014. aastal Kuressaare linnavalitsuse ja KG huvikooli Inspira
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koostöös esimene konverents
alguse saigi ning on tänaseks kasvanud ja arenenud oodatud ainukeseks omanäoliseks temaatiliseks
konverentsiks vabariigis.
2019. aasta juubelikonverentsil
tõdeti, et areng noorsootöö vallas
on olnud märgatav nii rahastuse
kui ka sihiseadmise poolest ja
keskenduda saab järjest enam
sisulisele tööle.

Mida on oodata 2020. aasta
huvihariduskonverentsilt?
Mitmeid põnevaid esinejaid,
üllatusi ja äratundmisrõõmu.
Kohtumispaik on uus – 2019.
aastal valminud, erinevaid tegevusi pakkuv kultuurikeskus Thule
Koda. Konverentsi modereerib
Villu Vatsfeldt.
Esimesel päeval arutame õppimise muutumise ja mitteformaalõppe üle, kuuleme Tartu lastekunstikooli praktikast, nutikast
noorsootööst ja saame nippe,
kuidas häkkida haridust. Päeva
lõpetuseks räägib Mihkel Raud
oma miksidest ja nendest vabanemisest.
Konverentsi teisel päeval kuuleme, milliseid retsepte kasutavad

Narva noorsootöötajad, avame
uusi mikse ja küsimärke, kuuleme
mitmikidentiteedist ja Ott Tänaku
fenomenist.
Registreerimisest
Ootame osalema kõiki huvilisi,
kes üht- või teistpidi huviharidusega seotud on.
Registreerimine, konverentsi
kava, esinejad, oluline info on
leitav huvihariduskonverentsi
kodulehelt https://haridus.saaremaavald.ee/huvihariduskonverents/, samuti Facebookist.
Kohtume konverentsil!
Marit Tarkin, huvihariduskonverentsi korraldustoimkonna
liige, KG eesti keele õpetaja

Kas on seatud ka tähtaeg, mis ajaks peavad
hoonetel energiamärgised olema?
Uutele projekteeritavatele ja ehitatavatele hoonetele antakse Eestis energiamärgiseid juba alates
2009. aastast. Varem ehitatud hoonete puhul seda
kohustust ja tähtaega pole seatud. Energiamärgist
on õigus nõuda, kui hoonet kavatsetakse oluliselt
rekonstrueerida, st tuleb ehitusseadustiku kohaselt taotleda ehitusluba või ehitusteatis. Samuti
on energiamärgist õigus nõuda, nagu eelnevalt
kirjas, hoone müügil või üürile andmisel. Mõlemal juhul peab energiamärgisega olema võimalik
tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee.
Kas kõigil uutel hoonetel, mida nüüd ehitatakse, peab olema energiamärgise klass A, mis
näitab liginullenergiahoonet?
Liginullenergiahoone (klass A) on äärmiselt
väikeste energiakasutuse kuludega hoone. Liginullenergiahoone tähendab üldjuhul seda, et
sellise hoone nõuete tagamiseks on lisaks hea
soojapidavusega piirdekonstruktsioonidele ning
energiatõhusatele kütte- ja ventilatsioonilahendustele vaja krundil või lähiümbruses toota
energiat taastuvatest energiaallikatest (nt päikesepaneelid vms). Liginullenergiahoonete nõuded
hakkasid uute ehitatavate avalike hoonete* puhul
kehtima juba alates 01.01.2019, teiste hoonete
puhul (välja arvatud alla 220 m² köetava pinnaga
väikeelamud) alates 01.01.2020.
Seega uute väikeelamute püstitamisel, kui
elamu on alla 220 m² köetava pinnaga, liginullenergiahoone nõuded ei rakendata. Selline elamu
peab vastama B-klassi – madalenergiahoone –
nõuetele.
Madalenergiahoone nõudeid on üldjuhul võimalik saavutada väga hea soojustuse, akende, soojustagastusega ventilatsiooni ja soojuspumbaga.
Kelle poole peab majaomanik pöörduma, et
energiamärgist saada?
Olemasolevatele hoonetele annab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgist
väljaandev ettevõtja. Ettevõtjate loeteluga saab
tutvuda majandustegevuse registris aadressil
https://mtr.mkm.ee/. Energiamärgise tohib väljastada energiamärgise spetsialist, kelle vastavat
pädevust tõendab kutseseaduse kohane kutse.
Spetsialistidele väljastatud kutsetega on võimalik
tutvuda kutseregistris www.kutsekoda.ee/.
Täpsustavat infot võib leida valla kodulehelt
www.saaremaavald.ee/energiamargis.
(*Avalik hoone – riigi, kohaliku omavalitsuse
või avalik-õigusliku juriidilise isiku kasutuses
olev hoone.)
Andres Abna, ehitusspetsialist

Saaremaa Teataja

ARVAMUS
Kas oleme rootslaste
saabumiseks valmis?
TS Laevade statistika kinnitab, et siseturismi osakaal on
kasvule pööranud. Samas on
soomlaste ja mitmete teiste
välissihtrühmade külastused
langustrendis. Mida me ise
Rainer Paenurk saaksime teha, et Saaremaa
SA Saare Arendusoleks välisturisti jaoks atrakkeskus juhataja
tiivne?
Soomlaste langustendentsi peamiseks põhjuseks on toodud, et noor Pekka ei tea, kes on
Georg Ots, tal ei teki seoseid ning ta võtab päikest
väiksematel laiuskraadidel. Ühisel jõupingutusel
EAS-iga on mitmed sihtkohad asunud seda trendi
murdma. Kas ka õnnestunult – seda näitavad
lähiaastad.
Üha enam kõlavad soovid: „Tahame siia rikast
skandinaavlast“. Rootslased on geograafiliselt küll
lähedal, kuid loogilisena näivad ajaloolis-kultuurilised sidemed ei kajastu külastusstatistikas.
Küsimus „miks meil neid ikkagi nii vähe on?“,
tingib kohe järgmise – „mida oleme selleks teinud, et see muutuks?“.
Tulemuste saavutamiseks on vaja selget sihti
ning selles suunas sammumisel järjekindlust ja
visadust. Tagasihoidliku ligimeelitamise asemel
on Saaremaa teinud konkreetsema käigu – kui
need svenssonid omal käel ei tule, siis lennutame
nad ise siia kohale! Nüüd nii ongi.
Alates 15. maist ja nii 36 korda ühel hooajal
järjest on meil võimalik oma lugu rääkida
ja teenuseid pakkuda kuni 72-le Kuressaare
lennujaamas maanduvale külalisele. Kinnitatud on fakt, et lennureisija jätab maha kõige
enam raha, sest teekonnal puuduvad muud
tarbimislõksud.
Brommast Kuressaarde lendav külaline peab
enne tagasilendu viibima siin kas kolm või koguni
neli ööd (lennud reedeti ja esmaspäeviti). Väike
arvutus näitab, et isegi lennureiside 50%-lise
täituvuse korral on Saaremaa valla välja käidud
panus koha peal tarbitavate teenuste ja toodete
näol sisuliselt ühe hooajaga kenasti ettevõtjatele
tagasi tulemas.
Püsiühendus toob saarlaselegi ülejäänud maailma lähemale – Brommast on otseühendused
Berliini, Helsingi, Riia, Oslo, Gotlandi ja paljude
Rootsi linnadega.
Bromma ja Arlanda lennujaamu eraldab vaid
u 40 minutit sõitu, mis avardab lennuvõimalusi
veelgi: Pariis, Amsterdam, Istanbul, London,
Moskva, Bangkok, Dubai jpt. Võimalike uute
investeeringute kontekstiski on Saaremaa positsioon varasemast oluliselt parem. Rootsi osalusega ettevõtteid tegutseb meil päris mitmeid
juba praegu.
Suur potentsiaal on taastuvenergeetikal ja
vesiviljelusel, kus toimumas mitmeid arenguid
ning arvestatav valdkondlik kompetents koondub justnimelt Skandinaaviasse, eeskätt Rootsi
ja Norrasse.
Kas me need rootslased Brommas nüüd ka
lennukile saame? Milliseks kujuneb tegelikult
lennureiside täituvus? Kas oleme selleks kõigeks
valmis ja kas Rootsi on üldse õige suund? Küsimusi ja mõtlemisainet jagub. Fakt on aga see,
et kui ei proovi, ei saagi teada. Kui me ei suuda
suvisel tipphooajal Saaremaa kasutuskogemust
kasvatada kasvõi poolega lennureiside täituvusest, peame väga tõsiselt oma väärtuspakkumised
üle vaatama.
Keskmine rootslane on väga teadlik tarbija.
Talle on oluline autentsus, väike ökoloogiline
jalajälg ning jätkusuutlikkus, mis läheb vägagi
hästi kokku meie saarelise looduskeskse olemuse, UNESCO biosfäärialal paiknemise ja tublide
väiketootjate mahe- ning ökosortimendiga.
Loomulikult on vaja talle ka raputust ja elamust, mille jaoks ta lihtsalt peab siia tulema.
Rootslane hindab head kvaliteeti ja laitmatut
teenindust. Võimalusel sooviks ta tooteid ja teenuseid tarbida oma emakeeles, vähemasti kodus
reisiplaane tehes ja sihtkoha infot ammutades.
Pöörame nüüd üheskoos näoga peatselt siiasaabuva rootslase suunas, teeme talle Saaremaa
teenuste, toodete, sündmuste ja elamuste spektri
kättesaadavaks ning anname kõik positiivse külastuskogemuse ja korduvkülastuse motivatsiooni
tekitamiseks.
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Uus kord avalike
ürituste korraldamiseks

31. jaanuaril 2020 kehtestas Saaremaa vallavolikogu oma määrusega uue Saaremaa valla avaliku
ürituse korraldamise ja pidamise korra. Järgnevalt
sellest, millised muutused toob uus kord kaasa
ürituste korraldajatele.

Aarne Põlluäär
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

See, et määrust on kohustatud täitma kõik füüsilised ja juriidilised
isikud, kes korraldavad avalikke
üritusi avalikus ruumis, ei ole
uudiseks ilmselt kellelegi. Avalik
üritus on avalikus kohas toimuv ja
avalikkusele avatud lõbustusüritus,
võistlus, etendus, kaubandusüritus
või muu sellesarnane inimeste
koosolemine, mis ei ole avalik
koosolek.
Määruse mõistes ei loeta ürituseks Saaremaa vallavalitsuse
hallatava asutuse põhimääruse
järgset, samuti valla või valla
osalusega eraõigusliku juriidilise
isiku põhikirja järgset tegevust
oma tegevuskohas nii hoones kui
ka territooriumil.
Avaliku ürituse korraldaja
peaks kindlasti meeles pidama:
• kõrgendatud turvariski nõudeid (määrus § 1 lõige 4);
• kohustust esitada vähemalt 30
päeva enne ürituse toimumist Saaremaa vallavalitsusele digitaalselt
allkirjastatud ürituse loa taotlus

koos kõigi nõutud lisadokumentidega Saaremaa valla kodulehe
www.saaremaavald.ee/iseteenindus kaudu digitaalses e-vormide
keskkonnas (määrus § 2 lõige 1);
• 30-päevast tähtaega ei kohaldata, kui kaasneb ürituse pileti
eelmüük. Sel juhul esitab ürituse
korraldaja ürituse loa taotluse koos
kõigi nõutud lisadokumentidega
arvestusega, et ürituse loa andja
jõuab ürituse loa taotluse menetleda enne piletite eelmüügiga
alustamist (määrus § 2 lõige 1);
• luba ei ole vaja taotleda ürituse
korraldamiseks taotleja territooriumil või selle osas (sh hoone
siseruumides), kui üritus vastab
valdaja põhikirjalisele tegevusele
ja ehitise kasutusloas määratud
kasutusotstarbele ja üritusega ei
kaasne kõrgendatud turvariski
(määrus § 2 lõige 3);
• üritustel alates 500 osalejast
peab olema tagatud meditsiiniline
teenindamine (tervishoiu litsentsi
omava isikuga/organisatsiooniga).

Luba väljastatakse
15 tööpäeva jooksul
Kogu protsessi menetleb ja loa
väljastamist korraldab Saaremaa
vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond (menetleja). Osakonnal
on kohustus peale allkirjastatud ja
lisadokumentidega varustatud taot-

luse laekumist taotlust menetleda ja
luba väljastada 15 tööpäeva jooksul.
Kui üritusele eelneb piletite
eelmüük, on ürituse korraldaja
kohustatud esitama avaliku ürituse
loa taotluse Saaremaa vallavalitsusele enne piletimüügiga alustamist.
Sellisel juhul väljastab menetleja
tingimusliku loa, millele märgitakse tähtajad, millal peavad olema
lisatud loa juurde kooskõlastused
ja taotlemise hetkel puuduolevad
dokumendid.
Ennekõike puudutab see määrusemuudatus traditsiooniliste sariürituste korraldajaid, kes alustavad
piletite müügiga juba aasta enne
ürituse toimumist, kuid ka neid,
kes müüvad pileteid kuu või kaks
enne ürituse toimumist. Lõplik
avaliku ürituse luba väljastatakse
15 tööpäeva jooksul enne ürituse
toimumist ja väljastamise aluseks
on kõigi tingimuste täitmine varasemalt väljastatud loal.
Juhul kui eelnevalt väljastatud
loa tingimused on täitmata või loa
taotlemisel esineb muid mõjuvaid
puudusi, mis takistavad loa väljastamist, on ürituse loa taotluse
menetlejal õigus loa väljastamisest
keelduda, informeerides sellest
loa taotlejat viie tööpäeva jooksul
kirjalikult.
Ürituse korraldaja on ürituse
korraldamisel ja pidamisel kohustatud tagama, et üritus toimub
vastavalt taotletud tingimustele.
Vaja on tagada üritusel osalejate
ohutus ja turvalisus ning avalik
kord. Eraldi on uues korras reguleeritud ka heakorra ja prügi
käitlemise nõuded, millised on
täitmiseks kohustuslikud.

Kui loa taotlus on sisse antud,
kuid ilmneb vajadus üritusest
loobumiseks, siis on vaja sellest
koheselt informeerida menetlejat
kirjalikult ning loa menetlemine
lõpetatakse kirjaliku teatise alusel.

Varem esitatud taotluste
puhul kehtib vana määrus
Oluline on teada, et Saaremaa
Vallavolikogu 24. mai 2018. a
määrus nr 26 „ Avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise kord“
on tunnistatud kehtetuks, kuid
enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust
menetletakse taotluse esitamise
ajal kehtinud määruse kohaselt,
mis tähendab, et enne käesoleva
määruse jõustumist välja antud
ürituse loale kehtib ürituse loa
taotluse esitamise ajal kehtinud
määrus.
Enne käesoleva määruse jõustumist avaliku ürituse korraldamise
loa saanud ürituste puhul toimub
avalik üritus avaliku ürituse korraldamise loas sätestatud tingimustel
ja korras.
Kui esmapilgul tundub uus
määrus keerulisem kui varasem,
siis tegelikkuses on läinud menetlusprotsess selgemaks, kiiremaks
ja paindlikumaks ning aitab ära
hoida varem mitmeid küsimusi
tekitanud probleemid.
Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakond menetlejana on valmis
igas küsimuses abi osutama, olge
vaid julged küsima. Tahame, et
meie üritused oleksid kõigile osalejatele turvalised ja meeldivad, sest
vaid nii saame rääkida toredast ja
turvalisest Saaremaast.

Vald plaanib toetust spordi esindusvõistkondadele
Saaremaa valla spordiosakonnal
on väljatöötamisel valla esindusvõistkondade toetamise kord,
mille eesmärgiks on reguleerida
vallas täiskasvanute esindusvõistkondade toetamist, edendada
saavutussporti ja kasvatada kogukonna ühtsustunnet.
Määruse kohaselt saavad toetust
taotleda võistkonnad, kes esindavad Saaremaa valda üleriigilistel
või rahvusvahelistel vastava spordiala alaliidu poolt läbiviidavatel
tiitlivõistlustel, on tegutsenud
vallas spordivaldkonnas vähemalt
12 kuud ja esitatud võistkond
mängib Eesti meistrivõistlustel

meistriliigas või I liigas.
2019. aastal vastasid antud tingimustele Saaremaa Võrkpalliklubi
MTÜ meeskond, Saaremaa Võrkpalliliidu naiskond ja meeskond,
FC Kuressaare jalgpallimeeskond
ja SK Anto. Toetust jagatakse üks

kord aastas Saaremaa vallavalitsuse kinnitatud taotluse vormil.
Taotlus esitatakse kalendriaasta
kohta hiljemalt 15. märtsiks
kultuuri- ja spordiosakonnale.
Esindusvõistkondade toetuse
kogusumma otsustab Saaremaa

vallavolikogu valla eelarve vastuvõtmisel.
2020. aastal on oodata taotlusi
järgmistelt võistkondadelt: Saaremaa Võrkpalliklubi MTÜ meeskond, Saaremaa Võrkpalliliidu
meeskond (I liiga), FC Kuressaare
jalgpallimeeskond (Premium
liiga), FC Kuressaare naiskond (I
liiga) ja SK Anto (I liiga).
Soovime, et valla toetus innustab veelgi enam meie täiskasvanute võistkondi treenima eesmärgiga
saavutamaks kõrgeid tulemusi nii
riigisisestel kui ka rahvusvahelistel
võistlustel.
Aivi Auga, spordinõunik

FOTO: Aarne Põlluäär
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LUGEJA
KÜSIB
Varem taotlesid MTÜ-d tegevustoetust ja projektitoetust erinevatel aegadel. Nüüd on välja
kuulutatud mitmed voorud. Kas ka tegevustoetuse taotlemiseks tuleb eraldi taotlusvoor?

Kui vee saab majja, ei pea enam ämbriga kaevul käima.

FOTO: Irina Mägi

Avatud on hajaasustuse
programmi taotlusvoor

M

aapiirkondades elavatele peredele avanes 17.
veebruarist võimalus
oma elutingimuste parandamiseks
taotleda hajaasustuse programmist toetust. Dokumendid tuleb
esitada Saaremaa Vallavalitsusele
allkirjastatuna paberil või e-posti
teel (digiallkirjastatuna) aadressile vald@saaremaavald.ee hiljemalt 17. aprilliks 2020.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht
rahvastikuregistris on 1. jaanuarist
2020 majapidamine, millele toetust küsitakse.
Majapidamine peab olema elamuna kasutatav hoone, mille
kasutusotstarve ehitisregistris on
elamu või peab olema väljastatud
ehitusluba elamu ehitamiseks.
Enne 2. juulit 1995 ehitatud hoonete puhul peab olema tegemist
õiguslikul alusel ehitatud ehitisega, mille ettenähtud kasutusotstarve on elamu.
Programmist toetatakse hoonete väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega (tingimusel,
et majapidamine ei ole liitunud
elektrivõrguga) seotud tegevusi.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id), kellele kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle

Hajaasustuse programmi 2020 taotlusvooru
perioodil nõustamine Saaremaa valla piirkondades
Kuupäev

Piirkond/
teenuskeskus

20.02.
21.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
2.03.
03.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
16.03.
17.03.
17.03.
18.03.
19.03.

Orissaare
8-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-15
Orissaare
8-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-18
Leisi
9-16
Kuressaare, Lossi 1
8-15
Orissaare
8-16.30
Kihelkonna
9-12.30
Lümanda
13-16
Kuressaare, Lossi 1
8-18
Mustjala
9-16
Kuressaare, Lossi 1
8-15
Orissaare
8-16.30
Valjala
9-16
Kuressaare, Lossi 1
8-18
Pihtla
12-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-15
Orissaare
8-16
Pöide
8-12
Laimjala
12.30-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-18
Salme
9-12.15

Tööaeg

majapidamine saab lisaks toetuse
taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab
rahaliselt projekti elluviimisse.
Taotlus esitatakse iga toetatava
valdkonna kohta eraldi. Toetuse
taotlemiseks vajalikud dokumen-

Kuupäev

Piirkond/
teenuskeskus

19.03.
20.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
06.04.
07.04.
08.04.
09:04
13.04.
14.04.
15:04
16.04.
17.04.

Torgu
13-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-11
Orissaare
8-16.30
Kärla
9-15
Lossi 1, kab 246
8-18
Orissaare
8-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-15
Orissaare
8-16
Orissaare
8-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-18
Orissaare
8-16:30
Kuressaare, Lossi 1
8-15
Orissaare
8-16.30
Orissaare
8-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-18
Orissaare
8-16.30
Orissaare
8-16.30
Orissaare
8-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-18
Orissaare
8-16.30
Kuressaare, Lossi 1
8-15

Tööaeg

did on:
1) taotlusvorm;
2) projekti eelarve koos hinnapakkumistega. Projekti eelarve
koostamiseks on vajalik taotlejal
võtta vähemalt kaks (võrreldavat)
hinnapakkumist. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad

tagama taotleja majapidamises
nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava
süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna
vajadusele vastava autonoomse
elektrisüsteemi olemasolu;
3) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti
valdkonnast;
4) omaosaluse tasumise garantiikiri (taotleja (ja kaastaotleja)
on nõus tasuma vähemalt 33%
projekti abikõlblikest kuludest);
5) veevarustussüsteemi valdkonna projekti puhul joogivee
kvaliteedi tõendav analüüs, kui
projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist
saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine
olemasolevast kaevust või sinna
pumba paigaldamine või uue
olemasoleva kaevu asemele uue
rajamine põhjusel, et olemasoleva
kaevu kvaliteet ei vasta joogivee
nõuetele.
Hajaasustuse programmist toetuse taotlemise oluline info ja
taotlusdokumendid on leitavad
Saaremaa valla veebilehel www.
saaremaavald.ee/hajaasustuse-programm.
Täiendav info: Maire Käärid,
tel 452 5169; 5302 2682; e-post:
maire.kaarid@saaremaavald.ee.

Transpordikulude hüvitamine huvihariduses ja -tegevuses
Transpordikulude hüvitamise
taotluste esitamise tähtaeg on 5.
märts, eelneval kolmel kuul tehtud
kulutuste eest. Toetus on mõeldud
Saaremaa valla 7–19-aastaste laste
ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.
Perekondadele makstakse 0,05
€/km kohta ning kuni 30 eurot
kuus, kui huvialaga tegelemise
koht on elukohast kaugemal kui
5 km. Hüvitamisele kuuluvad
isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud.
Taotluse juurde tuleb kindlasti
lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi
lehele või lehtedele) ja esitaja
kontaktandmed. Mitme õppuri
transpordikulude hüvitamiseks

tuleb esitada ühistaotluse vorm.
Allkirjastatud taotlused koos
kuludokumentidega tuleb esitada
tähtaegselt vallavalitsuse haridusja noorsootöö osakonda.
Täpsem info ja blanketid valla
kodulehel www.saaremaavald.ee/
huviharidus.

Huvihariduse ja
-tegevuse täiendava
toetuse taotlemine
Projektikonkursile on oodatud
7–19-aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja
koostöötegevuste innovaatilised
projektid Saaremaa valla piirkondades.
Prioriteediks on tegevused, mis
loovad osalemise võimalusi eel-

kõige maapiirkondades; kaasavad
põhikooliealisi õpilasi; toetavad
erivajadustega laste ja noorte osalemist; seovad mitteformaalõpet
ja formaalharidust ning lähtuvad
noorte tegelikest soovidest ja huvidest. Toetatakse ka vahendite
soetamist.
Toetust saavad taotleda: haridusja noorsootöö valdkonna tegevusi
pakkuvad juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Saaremaa
Vallavalitsuse hallatavad asutused
tingimusel, et tegevus on suunatud
Saaremaa valla lastele ja noortele.
Projektides ei ole nõutav omaosalus, küll aga on tingimus, et
tegevused peavad olema osalejatele võimalikult soodsad. Taotlus-

voorus jagatakse kokku 100 000
eurot. Toetust ei saa kasutada:
valla hallatavate asutuste puhul
oma eelarvest kaetavate kulude
asendamiseks; kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja
kasutusse võtmiseks; hoonete ja
rajatiste ehitamiseks; kinnistute,
hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.
Taotlused tuleb esitada elektroonilises keskkonnas toetus.saaremaavald.ee, erandkorras vald@
saaremaavald.ee või tuua vallavalitsusse Tallinna tn 10 hiljemalt 4.
märtsil kell 16.00.
Lisainfo www.saaremaavald.ee/
huviharidus.
Lindia Lallo, noorsootöö ja
huvihariduse peaspetsialist

MTÜ tegevusega seotud
kulude katteks saab toetust
taotleda avatud toetusvoorudest ja eraldi vooru ei
tehta. Möödunud aastal
muudeti mittetulundusKristiina Maripuu tegevuse toetamise korda
selliselt, et tegevustoetust
abivallavanem
ja projektitoetust eraldi
toetusliikidena enam ei eristata, vaid neid nimetatakse kokkuvõtvalt toetuseks.
Näiteks jaanuaris sai külaelu arengu I voorus
toetust taotleda mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud
tegevuskulude katmiseks ning kogukonna ja
valla arengule suunatud tegevuste või ürituste
toetamiseks. Toetust küsitigi igapäevase tegevusega seotud kulude katteks, investeeringuteks ja
ürituste korraldamiseks.
Külaelu arengu II toetusvoor on avatud 25.
maist 5. juunini. Praegu on avatud kultuuri, spordi, hariduse ja sotsiaalvaldkonna taotlusvoorud.
Toetust saab taotleda 13. märtsini. Täpsem info
toetusvoorude ja ajakava kohta on leitav tänases
Saaremaa Teatajas lk 2 ja valla kodulehel www.
saaremaavald.ee.
Mis on kalmistuvahi peamised tööülesanded
ning kas mitme kalmistu hooldamine on ühele
inimesele jõukohane?
Kalmistuvahil on kaks põhilist tööülesannet – tagada
kalmistu heakord ning leppida kokku lahkunu hauaplatsi
asukoht. Esimene neist on
töömahukam ning seda eelkõige suvel rohu kasvamise
Ainer Tiitson
ja sügisel lehtede langemise
Saaremaa
ajal. Töökoormus on muidugi
Halduse juhataja
igal kalmistul erinev (okaspuu
kalmistu töömahtu on keeruline võrrelda lehtpuu
kalmistuga) ning samuti sõltub see sellest, kui palju
hauaplatside hooldajad ise heakorrale kaasa aitavad ning oma lähedaste hauaplatsi ja selle ümbruse
eest hoolt kannavad. Tänavuse „talve“ näitel piisab,
kui kalmistuvaht mõnel päeval nädalas käib tuule
tõttu maha kukkunud oksi korjamas.
Teine tööülesanne vajab aga eelkõige inimlikku
suhtlemisoskust ja sageli on kalmistuvaht siin
ka ärakuulaja ja lohutaja rollis. Lisaks peab ta
vajadusel andma välja uue hauaplatsi ning tegema
vajalikud sissekanded kalmisturaamatusse.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et tööülesannete
sisu ja mahtu hinnates saame olla kindlad, et
ühele kalmistuvahile on jõukohane vajadusel
ka mitmel kalmistul ametis olla. Niisamuti saab
haldustöötaja lisaks kalmistuvahi tööülesannetele
panustada oma aega ka valla teistel objektidel.

HUVITAV FAKT

!

Kui palju sõidab maha prügiauto?

Paljud maapiirkonnas elavad inimesed tajuvad prügiauto olemasolu ainult läbi selle, et prügikonteiner,
mis kokku lepitud päeval sai sissesõidu juurde
veetud, on õhtuks tühi. Linnainimesed märkavad
ehk prügiauto liikumist linnapildis rohkem. Sellest
vaatenurgast vaadates ei pruugigi vallakodaniku
mõtted ristuda küsimusega, kui palju üks prügiauto
kuu jooksul keskmiselt maha sõidab.
Vastuseid otsisime kahelt prügivedajalt, kes
Saaremaa vallas mainitud teenust osutavad.
Prügimees OÜ oli valmis üsna avatult rääkima
oma autode läbisõidust, kuid Ragn-Sells AS oli
oma vastustes pisut krüpteeritum, jättes kõik
numbrid väga ligikaudseks, kuid mingid arvud
me saime ja enam-vähem tulemuse saab välja arvutada. Võrdsuse huvides avaldame ka Prügimees
OÜ andmed ligikaudsetena.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et ühes kuus vuravad
Saaremaa teedel kokku neli prügiautot ning üks
auto sõidab maha keskmiselt 3500 kilomeetrit
ja kõik prügiautod kokku ligikaudu 14 000 kilomeetrit.
Valmar Kass, kommunikatsiooninõunik
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SAAREMAA KANDID

Sakla selts hoiab traditsioone
Kodukandi maine on väga
tähtis. Külaliikumine ei
saa toimida ilma aktiivsete
eestvedajateta, kes viitsivad külaelu ärksana hoida
ning tunnevad rõõmu ühistest ettevõtmistest!

Põltsamaale. Saime uusi sõpru ja käisime külas vanadel tuttavatel. Suvel on
kavas tutvuda Leisi inimestega.
Sakla külaselts on olnud pikka aega
Saaremaa Kodukandi liige. Sellest
liikumisest on meil hea koostöö kultuuriselts Kevadega, Tiirimetsa Küünlaga, Karala ja Käesla külaseltsidega.
Tantsurühma sõprus Laimjala Kedrusega on kahekümneaastane. Palju
tuttavaid on Kaius, Türil ja Raplas.

Agnessa Sepp
Sakla seltsi juhatuse liige

Sakla selts loodi 1999. aastal eesmärgiga säilitada piirkonna ajaloolist
kultuuripärandit, hoida alal maaelu,
aidata kaasa külaelu arengule.
Seltsimaja renoveerimisega alustati
2003. aastal SAPARDi programmiga.
Suuremad ja ulatuslikumad investeeringud said hoo sisse viis aastat hiljem
PRIA projektidega muuseumi ehitusel. Muuseum asub seltsimajas, samas
keldris on ka väike kohvik. Muuseumi
väljapanekud on neljas osas: Eesti
hobusele pühendatud väljapanek, vanade raadiote ja televiisorite osakond,
kolhoosikorra püsinäitus, tagumistes
ruumides kohalikku elu-olu tutvustavad esemed.
Oleme püüdnud külamaja parendada ja muuta külaplatsi atraktiivsemaks
läbi erinevate rahastusallikate. Kergelt
see ei ole tulnud. Palju on olnud pusimist ja vabatahtlikku tööd ning väga
vajalik ja oluline on seltsi omapoolne
rahastus.

Uued tavad kõrvuti vanadega
Traditsioonilised üritused on olnud Sakla saialaadad, jaanipäevade
tähistamine, jõulusagina ürituste
korraldamine, külakokkutulekute
organiseerimine. Ajaloo meenutuseks
korraldame muuseumis põllumajandustöötajate – kolhoosnike – kokkusaamisi. Uueks traditsiooniks hakkab
kujunema osalemine avatud talude

Meie tegemisi on märgatud

Fotomälestus reisist Laimjala kanti 2018. aastal.

päevadel ja „Külla külla“ üritusel.
Sel aastal 8. augustil toimub järjekordne Sakla ja Väljaküla külade
kokkutulek Sakla seltsimaja külaplatsil. Püüame traditsioone hoida,
et lastel ja lastelastel tekiks ja säiliks
huvi kodukoha vastu.
Praegu kuulub seltsi 32 liiget,
juhatuses on kuus inimest. Seltsi liikmed on tublid talgulised. Suuremate
tööde tegemiseks korraldame aastas
kolm-neli talgut. Osavõtt on alati aktiivne, igaüks lööb kaasa vastavalt oma

võimetele. Talgud lõpetame ühise
supisöömisega. Sakla talgutraditsioon
on kantud vaimse pärandi nimistusse.
Põhituumiku hoiab koos rahvatantsurühm Viktooria, kes aitab
kaasa muuseumis pärimuskultuuri
säilitamisele ja arendamisele. Korraldame läbi aasta erinevaid töötubasid
rahvuskultuuri traditsioonide tutvustamiseks. Head koostööd teeme
Kallemäe ja Valjala põhikooli õpilaste ning teiste kollektiividega, kes
muuseumi külastavad. Oleme kala

FOTO: Eha Ennemuist

suitsutanud, vanaaegsete võimasinatega võid kokku löönud, saunavihtu
oleme õppinud tegema, kaltsuvaipu
kuduma, kohalikku toitu valmistama.
Heaks tavaks on saanud seltsi
liikmetele õppereiside korraldamine.
Oleme tutvunud Laimjala kandi vaatamisväärsuste ja toredate inimestega,
läbi sõitnud Sandla, Pihtla, Käesla,
Karala ja Lümanda piirkonna. Kaarma kant on samuti meid kostitanud.
Suurem reis toimus koostöös teiste
külaseltside ja Saarte Koostöökoguga

Igapäevaselt toimetame külamajas,
üürime saali erinevateks üritusteks,
korraldame käsitöökoolitusi ja erinevaid rahvakultuuriüritusi, pakume
majutusteenust. Võimalik on kasutada
külasauna.
Peame oluliseks tunnustuse avaldamist tublidele kaasalööjatele.
Seltsi juhatuse poolt on välja antud
palju tänukirju aktiivsetele seltsi
liikmetele. Ära märgitud on ka teised
kogukonnaliikmed, kes on toetanud
erinevaid projekte vabatahtliku tööga. 2017. a oli Sakla küla aasta küla
nominent. Tunnuskirjadel, neid on
30 ligi, leidub presidentide, ministrite,
vallavanemate ja teiste väärikate autogramme. Meie tegemisi on märgatud!
Sakla küla elanikel on mõned
mured ka: külavahetee on pime ja
valgustamata, bussipeatuse ümbrus
pehme ja sopane, kortermajade juures
häirivad majaelanikke poolmetsikud
kassikolooniad ja mõned omapäi liikuvad koerad tekitavad meelehärmi.
Kirgi kütab uus prügiseadus.
Seltsi tegevus on andnud palju tuttavaid ja sõpru külaliikumises. Maapäevadel saab tõdeda ja hoomata,
missugune tohutu vabatahtlike armee
aitab Eestimaal külaelu korraldada ja
hoida kodukanti ning Eestimaad korras.
Kolmas sektor on usaldusväärne
koostööpartner omavalitsustele!

SAAME TUTTAVAKS
Salme teenuskeskuse
juhataja Kaidi Ottis
„Kandideerima innustas mind
soov kaasa rääkida ja kaasa
aidata oma kodukoha piirkonna arengus, soov olla
abiks elanikele ja anda
endast kõik võimalik,
et rahva ja valla suhtlus
oleks koos töötamine
terve maakonna arengu
heaks. Samuti pakub Eesti
suurimas omavalitsuses töötamine küllaga arenguvõimalusi
ja väljakutseid,“ kirjutab Kaidi Ottis,
miks ta otsustas kandideerida Salme
teenuskeskuse juhiks.
„Olen pärissaarlane – sündisin ja
kasvasin Järve külas. Kooliteed alustasin Salmel, edasi tuli Kuressaare
gümnaasium, seejärel kutsekool ja
lõpetuseks Tallinna tehnikaülikool.
Olen töötanud õigusbüroos, kinnisvarabüroos, Eesti esinduskoori juures
ja rahvusvahelisse kontserni kuuluvas
elektroonikatööstuses.
Töövälisel ajal tegelen aktiivselt
harrastusteatriga, osalen Salme Vallateatris ja Taritu Tubateatris. Jäägitult
köidab mind tants, olen kümme aastat
olnud rahvatantsurühma Varbarööm
tantsija ja toimetanud kabareetrupiga.
Jõudumööda löön kaasa LC Kuressaare Piretis, kus toimetavad imepärased
head teha soovivad naised.“

Kaidi tunnistab, et pea paar nädalat
teenuskeskuse juhi ametis on olnud
eelkõige põnevad. „Probleeme ja muresid on kõigil palju ja erinevaid,
kuid siiski kutsun inimesi
vaatama igat asja mitmest
küljest, asetama end vahelduseks „teise mätta otsa“.
Ja olgem positiivsed,
laskem end muudatustel
kaasa viia ja võtkem neist
kaasa hea. Muudatused ei
pruugi alati olla halvad. Meil
on üks suur vald ja see on meie
vald,“ ütleb Kaidi ja lisab: „Tegelikult
meeldib mulle inimestega päriselt
kohtuda – nii et, tulge külla!“
Kaidi töötab Salme teenuskeskuse
juhina 3. veebruarist.

Kärla teenuskeskuse
juhataja Krisela Uussaar
10. veebruarist Kärla teenuskeskuse
juhina töötav Krisela Uussaar on ka
Kärlalt pärit – käinud siin lasteaias,
üheksa aastat õppinud Kärla
põhikoolis ja lastemuusikakoolis. Gümnaasiumis käis
ta SÜG-is ja pärast 12.
klassi lõppu asus õppima
Tallinna tehnikaülikooli,
kus omandas avaliku halduse erialal nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi.
Kooli kõrvalt alustas ta 2013.

aastal tööd põllumajandusministeeriumis maaelu arengu osakonnas.
„Minu tööülesandeks oli maapiirkonna väikeettevõtluse mitmekesistamiseks toetusmeetme väljatöötamine,“ ütleb Krisela. 2015. aastal läks
ta tööle maanteeametisse, kus töötas
kiiruskaameratega. „Kui põllumajandusministeeriumis oli töö sisuks
maaelu arendamine, siis maanteeametis tegelesin pigem tehnilisemate
ülesannetega. Ühisosa oli mõlema
ametikoha puhul aga riigiasutuse
töös oluline bürokraatia ja asjaajamise
pool.“
Krisela ei kuulunud oma sõnul
nende noorte saarlaste hulka, kes Saaremaale tagasi tulla plaanivad. „Olin
nii enda töö kui ka kolleegidega väga
rahul, soovisin maanteeametis jätkata
ning plaanisin Tallinnasse elama jääda. Otsus Kärlale tagasi kolida sündis
siis, kui perepoeg oli saanud peaaegu
1,5-aastaseks.“
Krisela tõdeb, et täiskasvanu jaoks
on Tallinnas väga mugav, kui viieminutilise autosõidu kaugusel on
seitsme erineva ketikauplusega kaubanduskeskus ja
spordiklubi, ujula, loomaaed.
Peres, kus kasvab ka
laps, on aga tema sõnul
oluline puhas õhk, turvaline ümbrus ja kokkuhoidev kogukond. „Meie

kolisime Kärlale tagasi, sest meie pere
jaoks pole paremat kohta elamiseks.“
Otsus Saaremaale tagasi kolida
sündis siiski enne otsust Kärla teenuskeskuse juhataja kohale kandideerida.
„Plaanisin jätkata tööd
maanteeameti Kuressaare esinduses. Kärla
töökuulutust nähes mõtlesin pikalt, kuid usun, et
minu varasem töökogemus ja oskused tulevad siin
kasuks. Tallinnas töötades olen
päris hästi õppinud tundma avaliku
sektori üldist korraldust. Just selle
teadmise tahan rakendada nüüd meie
piirkonna arendamisse.“

Transpordinõunik Kaarel Tang
3. veebruarist töötab Saaremaa
vallavalitsuse transpordinõunikuna
Kaarel Tang, kes on sündinud ja üles
kasvanud Kuressaares, lõpetanud Kuressaare Vanalinna kooli ja Kuressaare
gümnaasiumi.
„Õpingute jätkamine kõrgkoolis viis
mind mandrile,“ ütleb Kaarel. „Juba
õpingute kõrvalt tekkisid töökohad
Tallinnas ja seetõttu Saaremaale tagasitulek enam nii lihtne polnud.
Samas olen mandril elades kogu aeg
olnud kodusaarega seotud ja sisimas
tundnud, et ühel heal päeval soovin
siia tagasi tulla. Saaremaa on alati sel-

line eriline paik olnud, kus inimesed
on toredad ega ole Tallinnale omast
närvilist kiirustamist.“
Kaarel on lõpetanud Mainori
kõrgkooli projektijuhtimise
erialal ning hiljem Tallinna
tehnikaülikooli magistrikraadiga logistika ja transpordi planeerimise erialal.
Enne valda tööle tulekut töötas ta majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituses, mis tegeles ühistranspordi, autoveonduse ja kogu liikluse teemadega.
„Ministeerium andis hea ettekujutuse
riigi toimimisest, õigusaktide koostamisest ja rakendamisest ning uute
algatuste juhtimisest,“ tõdeb Kaarel.
„Tulenevalt haridusest ja eelnevast
töökogemusest, tundus Saaremaa
valla transpordinõuniku ametikoht
täpselt see õige võimalus mandril
omandatud teadmised ja oskused
kodukohas proovile panna. Transpordi teemad on mind alati kõnetanud
ja võimalus kohaliku kogukonna
tegemistele kaasa aidata on suur
privileeg. Lisaks on transport väga
kiiresti arenev valdkond ning selle
tempoga sammu pidades saab alati
midagi paremaks muuta. Seetõttu
usun, et mitmeid väljakutseid pakkuv
transpordinõuniku ametikoht saab
põnev olema.“
Saaremaa Teataja
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
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.
1. märtsil kl 16 „Minu elustiil –
taimetoit“. Mirge Arge jagab oma
taimetoitlaseks saamise ja olemise lugu. Laual on taimetoitlase
suupisted ja kaasa saab retsepte.
Tasuta.
6. märtsil kl 20 naistepäeva
pidu. Tantsumuusikat mängib
Valvo Valgur. Avatud on baar.
Suupisted ja joogid võta ise kaasa.
Pilet 5 eurot.
22. märtsil kl 13–16 laste baduudi
ja banngoogi bidu. Hästi pehme
pidu. Batuut on rahvamajas kell
13–15 ja seejärel saab pannkooke.
Tervislikud suupisted võivad lapsevanemad ise kaasa võtta. Pilet lapse
kohta 3 eurot. Rohkem kui kahe
lapse puhul ühest perest kehtib
perepilet 6 eurot.
27. märtsil kl 17 laste lauluvõistlus „Kihelkonna laululind“. Tasuta.
28. märtsil kl 12 Pihtla ja Kihelkonna
piirkonna pensionäride KEVADPIDU.

Esinevad Kihelkonna rahvamaja
taidlejad. Tantsuks mängivad Boris
Lehtlaan ja Are Jaama.
Kaetud on külm- ja kohvilaud.
Oodatud on ka kõik, kes varem nendes piirkondades elasid või töötasid.
Osalustasu on 8 eurot.
Info Pihtla piirkonna pensionäridele: registreerimine 23. märtsiks
Annely Õisnurmele tel 5302 5620
või sandla.kultuurimaja@saare.ee.
Busside sõidugraafik Pihtla piirkonnast Kihelkonnale teatatakse osalejatele pärast 23. märtsi.
Info Kihelkonna piirkonna pensionäridele: registreerimine 23. märtsiks
Sirje Tagelile Kihelkonna rahvamajas
või tel 5550 5281 või kihelkonna.
rahvamaja@saare.ee. Kui vajad
transporti, palun anna teada!
EESTI VABARIIK 102 Kihelkonnal
24. veebruaril kl 10.30 pärg a d e a s e t a m i n e Va b a d u s sõja 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
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!

PIHTLA
Sandla rahvamaja
7. märtsil kl 20 naistepäevapidu
ansambliga Sada Ja Seened ning
Taritu meesansambliga, juhendaja
Reet Laht. Pääse 10 eurot, kohtade
ja laudade broneerimine tel 5302
5620.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
20. veebruaril kl 18 EV 102. sünnipäeva kontsert-aktus. Esinevad
OG Sirtsud, Orissaare tütarlastekoor, Orissaare muusikakooli lauluklassi õpilased, Saaremaa
Ühendatud Meeskoor.
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“,
piletid eelmüügis kultuurimajas.
7. märtsil kl 15 lustlik lõõtsakontsert Saaremaa lõõtsamängijatelt.
10. märtsil kl 19 kino „Asjad, millest me ei räägi“.
19. märtsil kl 19 Salme Vallateater
„Pink“.

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 31. aprillini.
Kuressaare Raegalerii
Karel Koplimetsa fotod ja installatsioonid „Juhtum nr 11. Talsinki“,
avatud 13. märtsini

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse

Enampakkumisel hoonestusõiguse seadmine

ARENDUSE PEASPETSIALISTI

Saaremaa Vallavalitsus seab kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõiguse Lümanda küla Vallamaja kinnistule u 4100 m² ulatuses 10
aastaks aastatasuga 1500 eurot.
Hoonestusõiguse enampakkumise võitja võtab kohustuse investeerida hoonestusõiguse alal olevate endiste vallamaja ja tõllakuuri
parendamisse 30 000 eurot tähtajaga 01.05.2023.
Hoonestajal on peale investeerimiskohustuse täitmist tähtajaks
01.05.2023 õigus kinnistu väljaostmiseks ja hoonestusõiguse ennetähtaegseks lõpetamiseks pärast 10 aasta hoonestusõiguse tasu
maksmist.
Pakkumised esitada hiljemalt 28.02.2020 kell 11 kinnises ümbrikus
märgusõnaga „Lümanda vallamaja“ Saaremaa Vallavalitsusse Marientali
tee 27, Kuressaare.
Info vallavalitsuse kodulehel www.saaremaa.ee ja vallavara peaspetsialistilt – Tiit Põld, tel 452 5107 või 520 8011, tiit.pold@
saaremaavald.ee.

töökohale
Arenduse peaspetsialisti peamised tööülesanded on Saaremaa
Vallavalitsuse arendusprojektide ettevalmistamine ja elluviimise
korraldamine.
Kandidaatidelt eeldame:
• kõrgharidust;
• töökogemust vähemalt 2 aastat ametiasutuse või teenistuskoha
töövaldkonnas;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel, kasuks tuleb inglise keele ja
teiste võõrkeelte oskus;
• loovaid mõtteid ning soovi aidata kaasa Eesti suurima valla
arengule.
Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise võimalust;
• arenguvõimalust;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• kindlat palka.
Kandideerijal palume esitada:
• avaldus koos motivatsioonikirjaga;
• CV;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• kandideerija poolt vajalikuks peetavad muud dokumendid.
Dokumendid esitada hiljemalt 02. märtsiks 2020 Saaremaa Vallavalitsusele märgusõna all „Arenduse peaspetsialisti konkurss“
e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Täiendav info: arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
Karin Närep, tel 452 5030, e-post karin.narep@saaremaavald.ee.

Ootame sind eestkoste- ja hooldusperede
ning lapsendajaperede kohtumisele
17. märtsil kell 17–20
Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaskodu majas
(Kingu 6, Kuressaare).
MTÜ Igale Lapsele Pere esindaja tutvustab ühingu missiooni ja
tegevusi ning 2020. aastal pakutavaid tugiteenuseid.
Räägime kiindumussuhte häiretega laste ja nende hooldamise eripäradest ja kasuvanemate rollist lapse terapeutilisel hooldamisel.
Tutvustame järgnevates tugigruppides läbitavaid programme.
Soovite lapsendada, olete valmis lapse võtma hooldusele või
eestkostele? Kõikidel juhtudel on tegemist traumakogemusega
lapsega, kelle eripärasid ja olulisi vajadusi peab teadma.
Osalema ootame ka inimesi ja perekondi, kes alles soovivad alustada kasuvanema teekonda ning võtta perre vanemlikust hoolest
ilma jäänud lapse.
Kõik küsimused ja mõtted sellel teemal on oodatud.
Registreerimine vajalik hiljemalt 13. märtsiks: info@kasupered.ee.
Lähem info: Mare Poopuu, tel 525 7272.
MTÜ Igale Lapsele Pere ja sotsiaalkindlustusamet

Hoonestusõigusega koormatud
kinnistu müük kirjalikul enampakkumisel
Saaremaa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel hoonestusõigusega koormatud Tornimäe küla Meierei kinnistu (registriosa
nr 4110934).
Meierei kinnistu on koormatud alates 24.08.2016 tasuta hoonestusõigusega (registriosa nr 5217250) tähtajaga kuni 31.12.2043.
Hoonestusõiguse omanikul lasub kohustus omal kulul rekonstrueerida hoonestusõiguse alal asuv endine piimapunkti hoone hiljemalt
24.08.2021 kasutusloa väljastamiseni.
Hoonestaja ja omanik leppisid kokku, et omanik on kohustatud
hoonestusõiguse lepingu lõppemisel või hoonestusõiguse lepingu
ennetähtaegsel lõpetamisel tasuma hoonestajale hüvitist parenduste
ja/või ehitiste eest, mis jäävad kinnisasja omaniku omandisse vastavalt tehtava eksperthinnangu ja AS Arco Vara Kinnisvarabüroo poolt
27.10.2013 tehtud eksperthinnangu (13 750 eurot) vahele, millest
on maha arvatud amortisatsioon 3,5% aastas.
Enampakkumise alghind on 13 750 eurot, osavõtutasu 130 eurot
ja tagatisraha 1300 eurot.
Pakkumised esitada hiljemalt 28.02.2020 kell 11 kinnises ümbrikus
märgusõnaga „Meierei“ Saaremaa Vallavalitsusse Lossi tn 1, Kuressaare linn. Info vallavalitsuse kodulehel www.saaremaa.ee ja vallavara
peaspetsialistilt – Tiit Põld, tel 452 5107 või 520 8011.

Ootame teavet
nahkhiirte kohta
Eestimaa Looduse Fond
ootab inimeste abi – suviste
nahkhiirekolooniate kohta on
meil vähe infot, aga selleks, et
nahkhiirte olukorda paremini
mõista, on vaja teada, kus asuvad eri liikide kolooniate varjepaigad.
Eriti oodatakse teateid nahkhiirte poegimiskolooniate kohta hoonetes.
„Nahkhiiri saame tulemuslikult kaitsta ainult koos tegutsedes ja
omavahel suheldes,“ kommenteerib nahkhiireuurija Lauri Lutsar.
„Nahkhiireuurijad saavad nõu anda kõige paremini siis, kui inimesed ise
ühendust võtavad ja küsivad. Selleks võib pöörduda Eestimaa Looduse
Fondi või keskkonnaameti poole.“
Kuidas kindlaks teha, kas kodu lähedal tegutseb nahkhiirte koloonia?
Kui näete tegutsemas korraga juba mitut nahkhiirt, siis on kindlasti
soovitatav sellest nahkhiireuurijatele teada anda. Ekspertidega saate
kontakti nii Eestimaa Looduse Fondi, Facebooki nahkhiiresõprade
grupi kui ka keskkonnaameti või e-posti nahkhiir@elfond.ee kaudu.
Raul Kübarsepp, kommunikatsiooniekspert

Kuressaare Teater
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“.
1. märtsil kl 16 Kuressaare Teatri
etendus „Antigone New Yorgis“.
VIIMAST KORDA!
5. märtsil kl 19 VAT Teatri etendus
„Alias“.
7. märtsil kl 17 film „Ohvitser ja
spioon“.
14. märtsil kl 17 film „Emma“.
16. märtsil kl 19 Endla Teatri
etendus „Tantsutund“.
17. märtsil kl 19 Endla Teatri
etendus „Tantsutund“.
18. märtsil kl 18 Endla Teatri
etendus „Tantsutund“.
19. märtsil kl 14 väärikate kinoseanss „Emma“.
21. märtsil kl 12 Kuressaare Teatri
etendus „Naksitrallid“.
30. märtsil kl 19 ühenduse
R.A.A.A.M etendus „Praegu pole
aeg armastamiseks“.

EESTI VABARIIK 102 KURESSAARES
24. veebruari hommikul päikesetõusul kl 7.43 heiskab ELKS
Saaremaa osakond lennujaama
(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.
28.veebruaril avatakse Henrik
Hürdeni maalinäitus „Käärid“.
Saaremaa piirkondade 28. spordimängud
14. märtsil lauatennis Kärla spordihoones.
16. aprillil kl 19 mälumäng Valjala
rahvamajas.
Ootame infot piirkondades toimuvate ürituste ja sündmuste kohta
järgmisesse vallalehte 2. märtsiks.
Leht ilmub 5. märtsil!

Kuressaare Vanalinna kool kuulutab välja
avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

AJALOO JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA,
INGLISE KEELE ÕPETAJA.
Nõudmised kandidaadile
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.
Oled teretulnud meie kooli, kui
• oled rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega,
• oled valmis koostööks õpilaste, lastevanemate ja õpetajatega.
Kool pakub
• meeldivat töökeskkonda,
• toetavat ja sõbralikku koolikogukonda,
• võimalust olla aktiivne ja uuendusmeelne koolielu edendaja.
Tööleasumise aeg on 1. septembril 2020.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
palume saata 30.04.2020 digiallkirjastatult aadressil direktor@
vanalinna.edu.ee.

Külavanemad ja vanemate valimised
Vallavalitsuse 11. veebruari istungil kinnitati viieks aastaks Orissaare
piirkonna Kalma küla külavanemaks Tõnis Mägi.
18. veebruari istungil kinnitati viieks aastaks Pihtla piirkonna
Ennu, Kailuka, Vanamõisa, Väike-Rootsi ja Kasti külade külavanema
ülesandeid täitma MTÜ Vätta Külade Selts ning samuti viieks aastaks
Lümanda piirkonna Leedri küla külavanema ülesandeid täitma MTÜ
Leedri Küla Selts.
******
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.
Kiruma küla üldkoosolek toimub 14. märtsil kell 13 Lagendiku talus.
Päevakorras külavanema valimine.
Kõrkküla, Kogula, Tatterselja, Karida, Paevere, Vennati, Ulje
ja Hirmuste külade koosolek toimub 15. märtsil kell 12 Kõrkküla
seltsimajas.
Päevakorras külavanema valimine (kas külavanema kohuste täitmisega
jätkab selts või valime eraldi külavanemad).

Korteriühistute ümarlaud
Saaremaa korteriühistute ümarlaud toimub 26. veebruaril algusega
kell 18 vallavalitsuse saalis Tallinna tn 10. Teemaks on Kuressaare
veemajanduse hetkeseis ja esinejaks hr Aivar Sõrm.
Osavõtt EKÜLi liikmele tasuta, mitteliikmele 5 eurot.

Evi Ustel-Hallimäe, EKÜLi Saaremaa esindaja
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Saaremaa Teataja

20. veebruar 2020

Kuressaare päevakeskuses
Reedel, 21. veebruaril kell 13
Saaremaaga seotud apostlid (II).
Kõneleb Saarte praost Anti Toplaan.
Kolmapäeval, 26. veebruaril kell
13 luule pärastlõuna „Eesti tunne“.
Külas Saaremaa raamatukogu juhataja Anu Vahter.
Neljapäeval, 27. veebruaril kell
13 räägime sõprusest. Vestlusringi
juhib Elja Parbus.

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

mälumäng. Mängujuht Helmut
Sääsk.

Teisipäeval, 3. märtsil kell 13
Kuressaare Hoolekande juhataja
Ene Vahteri ümarlaud.

Kolmapäeval, 11. märtsil kell
13 naistepäevapidu üllatustega
Saaremaa seeniormeeste klubilt.
Avatud kohvibaar.

Kolmapäeval, 4. märtsil kell 13
näituse „Pastelne“ avamine. Juhendajad Aili Jung ja Endla Tuutma.
Esmaspäeval, 9. märtsil kell 15

Neljapäeval, 12. märtsil kell 13
„Kiri algab kirikust, rahvas algab
raamatust“. Kõneleb Laurentiuse
koguduse abiõpetaja Tiina Ool.

Reedel, 13. märtsil kell 13 laulureede. Laulame koos Mariniga
tuntud laule.

Neljapäeval, 19. märtsil kell 13
„Naised ja naiselikkus“. Vestlusringi
juhib Elja Parbus.

Teisipäeval, 17. märtsil kell 13
marimbakontsert. Esinevad Jarmo
Moilanen ja Anton Enn.

Reedel, 20. märtsil kell 13 filmireede. Videofilme näitab Aarne Tall.

Kolmapäeval, 18. märtsil kell
13 „Laulame neid laule jälle“ Elja
Parbuse juhtimisel.

Esmaspäeval, 23. märtsil kell
15 mälumäng. Mängujuht Helmut
Sääsk.
Kolmapäeval, 25. märtsil kell 14

Salme Vallateatri etendus „Pink“.
Lavastaja Maire Sillavee. Pilet 5
eurot. Eelmüük alates 16. märtsist
päevakeskuses.
Neljapäeval, 26. märtsil kell 13
dr Saima Tišleri loeng „Kevadväsimus. Kevadised vitamiinid“.
Reedel, 27. märtsil kell 13 laulureede. Laulame koos Mariniga
tuntud laule.

Maja Mändjalas ootab pere(meest), kes temast hoolib
Loo oma perele aastaringseks elamiseks hubane ja armastusväärne kodu, keset privaatset metsavaikust.
Või suvekodu, kuhu pageda linnakära eest, merelähedus ja männimets rahu pakkumas.
Või hoopis jätka edukalt sissetöötanud majutus- teenust – puhkajaid üle maailma!

Soodushind 149 000 €
Kiire tehingu korral antud hinnaga juurde ka 1ha naaberkrunt.
No et kõrval lageraiet tegema ei tuldaks :) Müüa koos sisustusega!
city24.ee/et/kinnisvara/pcgds7
Küsi lisa ja tule vaata ise! Tel 505 2910

TRÜKIARV:
15 500

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

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

