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Lümanda Majaspaneb
Saaremaa
proovile
käivad hoogsalt
Esisetööd
ilse seisuga on Eestis koroonaviirusesse nakatunud 225
inimest, neist Saaremaal
viimastel andmetel 77.
Terviseameti labor tuvastas
kaks esimest nakatunud saarlast
11. märtsil ja sellest ajast on regulaarselt koos käinud ka valla kriisikomisjon. Kui 11. märtsi õhtul
otsustas kriisikomisjon viiruse leviku tõkestamiseks sulgeda nädala
lõpuni kõik valla koolid ja kaks
lasteaeda (Kuressaare Ida-Niidu
ja Tuulte Roosi lasteaiad), siis
nüüdseks on vabariigi valitsuse otsusega
kuni 1.
maini suletud
kõik
Pille Mägi
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Eestis, õigeminietonehitustööd
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läinud
üle kodukaugõppele.
kulgevad
majasehk
plaanipäraselt.

Rohu lasteaias
on valverühm
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taotlus tuleb esitada e-taotlusena
aadressil https://iseteenindus.
saaremaavald.ee/.
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Lääne-Saare Kultuurivara juhatuse kabinetis hakkab vastu võtma ka bid, mis Pille sõnul võimaldavad
liikme Pille Mägi sõnul ollakse kooliarst.
tulevikus kutsuda majja mängima
Kui pärast Lümanda sovhoosi professionaalset teatrit.
töödega ilusasti ajagraafikus.
„Lammutustööd on tehtud, uued tegevuse lõppu seisis osa ruume
Sama koha peale jääb ka jõusaal.
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mistlus-, pahteldus-, ventilatsioo- planeeritud. Alumisele korrusele litsooni (varem oli siin Lümanda
valitsusekontor)
poole üldtelefonil
452
ni- ning elektritööd. Pille sõnul on peauksest sisse tulles jääb vasa- sovhoosi
hakkab pääsema
5000
või
e-kirja
teel
vald@saareSaaremaa
valla
eriolukorra
teenused
abivajajatele
sisekujunduse peamisteks märksõ- kut kätt raamatukogu, kus maja eraldi uksest, mida varem kasumaavald.ee.
nadeks
ja retro
ning algusaastail olid arstikabinetid. tasid
raamatukogu külastajad.
Toidu-rahvuslikkus
ja apteegikauba
transport-teenus
Vallavalitsuse
teenistujate,
sh
Varem
asus
raamatukogu
hoopis
väljast
hakkab
maja
välja
nägema
Selles
osas on kolm
klassiruumi,
Registreerimine tel 5332 7274
teenuskeskuste
kontaktandmed
ülakorrusel.
nagu
algusaastatel,
– vajadusel
õpetajate tuba ning kodunduskTasumine
kauba 1980ndail
üleandmisel;
transport sularahaleiab kodulehelt.
Ka koolisöökla
valge
ja pastelselt
kollane.
automaadini
ja tagasi.
Kaubad tuuakse järgmisel
päeval. hakkab paik- lass. Viimane asub kunagises
nema allkorrusel.
sovhoosidirektori
ja hilisemas
Saaremaa vallavolikogu
esimees
Sooja
toidu teenus
karantiinis viibijatele
ja eakatele
Kõik
ruumid
kasutusse
Kõige
vähem muudatusi tehakse vallavanema
kabinetis
ningarst,
sel
Tiiu
Aro,
kes
on
ise
hariduselt
Registreerimine
kell
8.30–15
tel
5300
4653.
Tasumine
toimub
arve
Uue nimega Lümanda Majas saalis, mida hakatakse kasutama on
ka eraldi
sissepääs juhuks,
kui
töötanud
sotsiaalministri
ja
teralusel. Toit
tuuakse
järgmisel
päeval. nii kultuurimaja saali kui ka koohakkavad
pärast
hoone
valmimist
kodundusklassi
soovib kasutada
viseameti peadirektorina,
paneb
Sooja toidu
teenus abivajavatele
livõimlana. Küll aga tehakse uueks näiteks
paiknema
kultuurimaja,
raamatu- lastele
noortekeskus.
vallaelanikele
südamele, et kõigil,
Registreerimine
8.30–15 tel 5915
1673.
Sel nädalal
valguseja helipult,
mis tasuta!
oli pärit kaTeisele
kogu,
koolisöökla,kell
noortekeskus,
korrusele tulevad
ka
haigusnähtudeta
inimestel,
Toit tuuakse
järgmisel päeval.
jõusaal,
sporditegevused,
bändi- maja avamise ajast – aastast 1986. valla
haldusjuhi
tulebsotsiaaltöötaja
rangelt järgidajajärgmisi
käilisana on saali juurde kabinetid.
ruum
ja Lümanda koolijätkub
1.–3. klass
Koduhooldusteenus
lepingusOlulise
olevateuue
isikutele.
tumisjuhiseid:
planeeritud esinejate garderookoos
kodundusklassiga.
Kontakt:
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Liikuda rahvarohketes kohtades
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Kui aga viiruspuhangu algul kriisikomisjon planeerib toetuse
Eesti Rahvaerakonna
esindaja tellitud
(osalemise
soovist
arvatud
Toompeale.
kodus,bussiga
hädapärastel
käikudel
ennekõike desinfitseetestiti kõiki
viirusekahtlusega suunata
Kallase austamisüritus
on eelnevalt
teatada
529 2166)
sõiAsutava
toi- Oskar
katta nina
ja suutelmaski
või muu
rimisvahendite
ja näomaskide
inimesi,
siisKogu
nüüd valimised
võetakse proo14 endise Kaarma õpetajate detakse
kl 14.20
Nepsi sünnipaika
musid
5.–7.haigussümptomitega
aprillini 1919 kõikjal kl
käepärase
vahendiga.
ostmiseks.
ve ainult
Tammese
külla. Kl
Eestis
üldise jakuuluvatelt
ühetaolise hääleõiPidada meeles,
et tegemist
on
riskirühma
(nt üle seminari juures, kus on ka Oskar Kihelkonnale
Kohalemälestuskivi.
tulemise
15.30
kuni 16.30 tutvutakse
Kuresguse
aluselvanustelt)
ning salajasel
valimisel Kallase
piisknakkusega.
See tähendab
60 aasta
ja krooniliste
helista
Ülevaate
Oskar Kallase elust saare
Lahekülas
Nepsijaelupaigaga,
proportsionaalsuse
põhimõttel.
sagedast
kätepesu
pindade
haigustega inimestelt
ning ter- asemel
ja
tegevusest
annab
Triino
Lest,
mälestusi
jagab
Ella-MarieklaviaAeg.
Valimisõigus
oli
mõlemast
soost
puhastamist
(ukselingid,
vishoiu- ja hoolekandeteenuse
Valla kriisikomisjoni otsusel võOskar Kallase
sõnumist
16.45jms).
Kudjape
kalmistul
vähemalt
tuurid
Vältima
peabNepsi
näo
osutajatelt.20-aastastel kodanikel. noore
tab vallavalitsus
edaspidi
inimesi Kl
räägib Rasmus
esineb sõnavõtuga
Asutav
oli esimene
Eesti tänapäeva
puudutamist kätega.
Siiski Kogu
peab Saaremaa
vallavavastu Kuressaares
Lossi 1Vendel.
hoone matmispaigas
ja -kõne Riigikogu
liige Urve
Tiidus.
Kl 17
rahva
valitud
rahvaesindus.
„Need reeglid
ei ole
keerulised,
litsus poolt
oluliseks
toetada
ka teiste Mälestusküünla
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austamisüritused
aprillil Lümanda
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Mälestame Asutava Kogu liikmeid

facebook.com/saaremaavald
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Algab vastuvõtt
lasteaedadesse
Avaneb
projektiLapsevanemad, kes soovivad oma lapsele
toetuste
taotlusvoor
lasteaiakohta 2020/21.
õppeaastaks, saavad

esitada taotlusi Saaremaa
vallavalitsusele
Mittetulundustegevuse
toetamise
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aprillini.
toetuste 2019. aasta taotlusvoor on avatud 1.
Lapsekuni
lasteaeda
vastuvõtmiseks
esitab
vaaprillist
18. aprillini
kell 16.00.
Toetust
nem
taotluse
vallavalitsuse
hariduse
registri
antakse kogukonna ja valla arengule suunatud
kaudu https://haridus.saaremaavald.ee
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tegevuste/ürituste
toetamiseks ning samuti
paberil
allkirjastatuna kaudu
haridusja noorsooteiste
rahastamisallikate
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protöö osakonnale
või oma teeninduspiirkonna
jektide
omafinantseeringu
katmise toetamiseks.
lasteaeda.
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abil ellusaab
viiakse,
peaID-kaardi
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abil.
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on kinnitatud
oma teeninsuunatud
valla elanikele
ja/või esindama
valda
duspiirkond
ning
esmajärjekorras
võetakse
laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterlasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade
ritooriumi.
kohtade
olemasolul
võetaksetaotluse
lapsi kakohta
väljastMaksimaalne
toetussumma
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poolteurot.
teeninduspiirkonda.
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Ürituste läbiviimist toetatakse 85%
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esimeses
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seeringu toetamise korral 85% minimaalsest
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omafi
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sellele
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esitamist
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tuleb
taotlejal
märkida
lasteaiakoha
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mise alguse
aeg ja kinnitada,
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valdkondades:
kultuur;
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rinud
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teist
vanemat
taotluse
esitamisest.
võistlussport; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne,
Kui vanem esitab
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Taotlusi hakatakse
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15.
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võtab
temaga
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selle
või kohaliku omaalgatuse arengule kaasaaitalasteaia
direktor,
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on
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misega. Toetust ei saa taotleda vallavalitsuse
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hallatavad
asutused ja valla eraõiguslikud
Hiljemaltisikud.
kahe nädala jooksul teate saamijuriidilised
sest
on
vanem
kohustatud
teavitama
Projektitoetuse
eraldamise
otsustablasteaeda
vallavavõi
vallavalitsust
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määratud
litsus hiljemalt kolme kuu jooksul pärastlasteaia
taotluõppekoha
vastuvõtmisest,
sellest loobumisest
se
saamist valdkondlike
hindamiskomisjonide
või soovist jääda
lasteaiakoha
ootele.
ettepanekute
alusel,vaba
arvestades
sealjuures:
vasVanema
taotlus
lapse
lasteaiakoha
muutmitava valdkonna eelarveliste vahendite olemasseksprojekti
võetakseobjekti
uuesti menetlusse,
soovitud
olu;
või tegevusekui
sisalduvust
lasteaias
on
tekkinud
vaba
koht.
arengukavades ja olulisust valla üldise arengu
Lasteaiadprojekti
hakkavad
uusi lapsi
rühmadesse
seisukohalt;
eelarve
kulude
põhjendavastu
võtma
pärast
suvepuhkust,
mis jääb
tust; taotleja võimekust projekti elluviimisel
ja
enamasti
augustikuusse.
edasist jätkusuutlikkust; projekti elluviimiseks
Maiu Raun,sh
alusharidusnõunik
vajalike finantsressursside,
taotleja omafinantseeringu
olemasolu;
toetusest
kasusaajate
Päästeameti teavitus
arvu; tegevusvaldkondade mitmekesisust.
Haige
inimene
ja mitte
Taotlused
koospeab
kõigiviibima
nõutudkodus
lisadega
tuleb
käima elektrooniliselt
kaubanduskeskustes,
avalikes kohtaesitada
läbi taotluskeskkonna,
des! asub
See on
ainuke reaalne
võimalus viiruse
mis
aadressil
toetused.saaremaavald.
levikut
takistada
ningesitatud
uued nakatumised
ee.
Taotlus
peab olema
hiljemalt 18.
miinimumini
aprillil
kella 16. viia. Kohalik omavalitsus on
loonud
võimalused
COVID-19
diagnoosi
Täpsem
info on saadaval
Saaremaa
valla
saanutele, riskirühma kuuluvatele inimestele
kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/mittellida kohaliku omavalitsuse kaudu toitu või
tetulundusliku-tegevuse-toetamine.
poest vajalikke toiduaineid. Seega poodi miLisainfot
projektitoetuste
taotlemise
kohta
neku
vajadus
peaks olema väike
või olematu.
saab
Saaremaa
vallast
tel
452
5031,
veiko.viil@
Keelatud ei ole haigel inimesel käia jalutamas,
saaremaavald.ee
(Veiko
Viil) või tel 452 5169,
kui ta kaitseb ennast
isikukaitsevahenditega.
maire.kaarid@saaremaavald.ee
(Maire Käärid).
Värske õhk on paranemiseks vajalik.
Viil,
Terveid inimesi kaitseb kõigeVeiko
paremini
arenduse
peaspetsialist
isiklik hügieen! Lisaks võiks vältida rahvarohkeid kohti, lähikontakte nakatanutega.
Terve inimene ei pea kandma maske! Mask
on vajalik haigele, et ta haigustekitajaid ei
levitaks. Muid isikukaitsevahendeid kasutavad ennekõike tervishoiutöötajad või haiget
hooldavad töötajad.
Väikeste
saarlaste
ja sünnikirjade
Testimine
ei ravi!tervitamine
Tänane negatiivne
analüüs
üleandmine
toimub
sellest
aastast
sagedamini.
ei pruugi olla nii homme.
Pidulik vallavanema vastuvõtt Kuressaare kultuurikeskuses on senise kolme kuu asemel üle
kahe kuu. Sagedasemat ürituse korraldamist
Saaremaa
Teataja ilmub
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Monika Sarapuu,
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nüüd üle kahe
kuu tagant
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Saaremaa Teataja

Algab uus hoovialade
korrastamise toetuse
taotlusvoor
Kuressaare linn asus korteriühistute hoovialade korrastamist toetama 2007. aastal.
Projekti „Hoovid korda“ abil sai rajada või
remontida hoovialal asuva kõnnitee, rajada
mängu- või spordiväljaku, parkimisplatsi
või prügimaja.
Korteriühistute huvi projekti vastu on
aasta-aastalt kasvanud. Projektile on 13
aasta jooksul eraldatud kokku 325 000
eurot, ellu on viidud ligi 130 hoovikorrastamise ideed.
Eelmisel aastal esitati hoovialade heakorrastamise toetuse saamiseks 29 taotlust summas 64 045,13 eurot. Arvukaim
oli soov korrastada ühiseid prügikonteineriplatse, kalleimad taotlused olid hoovialade katete taastamis- ja remonditööd.
Mõnevõrra vähem sooviti parandada laste
õues mängimise võimalusi ja haljastuse
lahendusi või soetada uut väikeinventari
– pinke, piirdeaedu, pesukuivatusplatse.
Tunnustamist väärib asjaolu, et 2019.
aastal oli esmakordselt huvilisi ka väljaspool linna. Elavnenud on maapiirkondade
korteriühistute ühistegevus. Panustatud
aeg ja vahendid näitavad, et hoolitakse
ühisest avalikust ruumist ja soovitakse
kaasa aidata selle parandamisele ning
heakorrastatud õuesid tekib üha juurde.
Projekti eesmärk on muuta elukeskkond
atraktiivsemaks ja parandada seeläbi
elukvaliteeti. Korrastatud hooviala tõstab
kinnisvara väärtust ja paraneb meie kõigi
ühine väliruum. Toetus korteriühistule on
toetus elukeskkonna paremaks ja kaunimaks muutmiseks.

Hoovialade korrastamise
projekti ajakava:
*Taotlusvoor 1. aprillist kuni 1. maini
2020.
*Kavandatav tegevus tuleb ellu viia 1.
septembriks 2020.
*Oktoobri lõpuni kestab aruande koostamise aeg.
*Vallavalitsus rahastab projekti pärast
aruande esitamist.

1. aprillil algab uus, 2020. aasta hoovialade korrastamise toetuste taotlusvoor,
mis kestab 1. maini. Toetus on ette nähtud hoovialade haljastamiseks, puude,
põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede
soetamiseks ja istutamiseks; lillevaaside,
-amplite ja muude mahutite ostmiseks ja
paigaldamiseks, istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks; muru rajamiseks; laste
mängualade ehituseks ja korrastamiseks;
jäätmekonteinerite hoiualade väljaehitamiseks ja korrastamiseks ning pesukuivatusplatside rajamiseks ja korrastamiseks.
Toetusega soodustatakse projekteerimisele ja konkreetse rajatise säilitamisele, taastamisele või ehitamisele suunatud töö tegemist kuni 50% ulatuses töö maksumusest.
Toetust võivad taotleda isikud, kelle omandis või valduses oleva kortermaja kinnistu
hoovialal rajatised asuvad või neid isikuid
esindama volitatud korterelamu valitsejad
ja haldajad.

Piret Miller, arhitekt
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Uued nõuded lasteaia- ja koolitoidule
Tervisliku toitumise vähene väärtustamine ning
valede toitumisharjumuste kujunemine sillutavad
teed lapseeas algavatele
ning täiskasvanueas kasvavatele terviseprobleemidele.

Maiu Raun
alusharidusnõunik

Olgu neiks probleemideks siis ülekaalu tekkimine, vastupanuvõime
vähenemine haigustele, aga ka südame-veresoonkonnahaiguste ja käitumishäirete väljakujunemine. Kuna
laps veedab suure osa päevast haridusasutuses, on terve ja rõõmsa lapse
huvides kaaluka tähtsusega tervisliku
ja tasakaalus toidu pakkumine.
Eestis on lasteaia- ja koolitoidule riiklikult kehtestatud nõuded,
mis reguleerivad nii toitlustamise
korraldust kui ka lastele pakutava
toidu energia- ja toitainetesisaldust.
Haridusasutuste toitlustamist reguleerib sotsiaalministri määrus nr 8
„Tervisekaitsenõuded toitlustamisele
koolieelses lasteasutuses ja koolis“,
kuid teada on, et sotsiaalministeerium on koostamas uut ajakohastatud
määruse eelnõu.
Uus määrus toob haridusasutustele kohustuse üle vaadata pakutav
menüü just energia- ja toitainete sisalduse ning soolade, lisatud suhkrute

Vallavalitsus peab oluliseks, et kooli- ja lasteaiatoit oleks tervislik. Fotol Ristiku lasteaia poisid Tergo Mänd, Rasmus Varendi ja Keron Vakk hommikul putru söömas.
FOTO: Jaanika Matson

ning lisa- ja magusaineid sisaldavate
toitude osas. Toidu tervislikkus tuleb
saavutada töötlemata ja puhta toorainega kõikides toidugruppides.
Sellega seoses tellis Saaremaa vallavalitsus möödunud sügisel koolide
ja lasteaedade menüüde analüüsi, et
hinnata, kuivõrd haridusasutustes
pakutav toit vastab laste vajadustele
ning on kooskõlas kaasaegsete toitumissoovituste nõuetega.
Analüüsi käigus hinnati ühe lasteaia, ühe lasteaed-põhikooli ja ühe
gümnaasiumi menüüd, mille põhjal

said haridusasutused personaalset
nõustamist olemasoleva menüü osas
ja uusi mõtteid selle värskendamiseks.
Uue määruse valguses tellis vallavalitsus ka 6 nädala menüü, et kindlustada haridusasutuste valmisolek
uute nõuete täitmiseks. Oluliseks
eesmärgiks oli väiksemate asutuste
kokkade töö lihtsustamine menüü
koostamisel, et jääks aega toidu
valmistamiseks. Praeguseks on kõik
asutused saanud menüüdega tutvuda
ning võimalusel ja vajadusel seda ra-

kendada. Ehkki menüü rakendamine
ei ole praegu kohustuslik, on juhised
menüü koostamiseks tuleviku vaates
möödapääsmatud. Samas ei piira
menüü olemasolu asutuse oskusi oma
loovuse rakendamiseks.
Ehkki toit ja söömine on üks väga
eriline valdkond, mis pakub nii maitseid kui ka kõneainet, tuleb targalt
tegutseda, et uusi maitseid lastele
tasahaaval tutvustada. See omakorda
nõuab aga kannatlikkust ja harjumist
nii toidu valmistajalt kui ka sööjalt.
Head isu!

Aprillis alustatakse Saaremaa vallas sotsiaaltranspordiga
Lõppes Saaremaa valla korraldatud kordushange sotsiaaltransporditeenuse
osutajate leidmiseks. Esimesel korral
osutusid pakutud hinnad liiga kõrgeks ja
kõikides osades pakkumusi ei tulnud. Kordushankega läks paremini. Hanke juurde
registreerus seitse huvilist ja pakkumused
esitasid neist viis.
Pakkujateks olid kaks taksoteenuse osutajat, invatranspordi osutaja, sõitjate vedu
tegev firma ja Mandri-Eesti raviasutustesse
sõite teostav firma.
Kõik pakkujad on vähemal või rohkemal
määral kokku puutunud sotsiaaltranspordi
sõitudega. Maapiirkondadest pakkujaid ei
tulnud, kõik pakkujad on Kuressaarest.
Hankes küsisime pakkujatelt sõidutasu
(teenuskilomeeter) ja sõidualustustasu
maksumust osakaaluga 80/20.

Tänaseks on riigihanke tulemused Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/25
10.03.2020 kinnitatud ja pärast ooteaega
järgneb lepingute sõlmimine.
Eduka pakkumuse valiku aluseks oli majanduslikult soodsaim pakkumus.
Majanduslikult soodsaimad pakkumused
hankeosade lõikes, kellega sõlmitakse
raamlepingu alusel hankelepingud on:
• Arvi Hallik FIE – kuni 4 reisijakohaga
sõiduk;
• Saare Taksotellimiskeskus MTÜ – kuni 8
reisijakohaga sõiduk;
• Tehtal OÜ – üle 8 reisijakohaga sõiduk;
• Saaremaa Puuetega Inimeste Koda – invavõimekusega sõiduk;
• Siinorite Transportteenus OÜ – sõidud
mandri-Eestisse.

Kvalifitseerusid kõik, kes pakkumuse
esitasid, ja raamlepingud sõlmitakse kõigi
pakkujatega.
Kui nõudlus on suurem ja hankelepingu alusel ei ole võimalik tellimust täita,
on hankijal õigus tellida teenust teistelt
raamlepingu partneritelt, sõlmides hankelepingu.
Teenust hakatakse osutama sotsiaalministeeriumi korraldatava ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava pilootprojekti
„Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine“ raames.
Teenust osutatakse isikutele, kellel füüsilisest või psüühilisest erivajadusest tulenevalt esineb takistus isikliku või ühissõiduki
kasutamisel ja kes on valla sotsiaalosakonna
poolt suunatud sotsiaaltransporditeenusele, võimaldamaks neil kasutada vajadustele

vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste
kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks
vajalike toimingute teostamiseks.
Teenuse saamiseks tuleb endiselt pöörduda valla sotsiaalosakonna poole, kes teeb
otsuse teenuse saamise osas. Otsuses on
märgitud ka kontaktid (telefoninumber ja
e-post), kelle poole teenuse saamiseks
pöörduda. Vedude opereerijaks jääb vald.
Vastav töötaja võtab vastu tellimused ja
korraldab vedu.
Vajadusel ja võimalusel ühildatakse sõite.
Kui varem tegi vajaliku sõidu valla sotsiaaltöötaja, siis edaspidi teeb seda vastava
hankeosa võitja.
Vedudega tahame alustada aprillis.

Aare Voksepp,
sotsiaaltranspordi projektijuht

Saaremaa valla detailplaneeringud
Pihtla tee endise sõjaväeosa detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 140 lg 5 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 28.02.2020
otsusega nr 1-3/12 osaliselt kehtetuks
Kuressaare Linnavalitsuse 19.05.1998
korraldusega nr 414 kehtestatud Pihtla
tee endise sõjaväeosa detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ala
hoonetele teenindusmaade määramine, perspektiivsete ehitusvõimaluste
määramine, maa-alale aadresside ja
maakasutuse kitsenduste määramine.
Detailplaneeringuga planeeriti krundid
endises sõjaväeosas Kuressaare linnas
praeguse Arhiivi, Kaare, Sirge ja Marientali tänava ääres.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lg 1 p
2 alusel, kuna planeering on suures osas
ellu viidud ega ole enam aja- ega asjakohane ning ei määra detailplaneeringus
vajalikke tingimusi. Detailplaneering jäe-

takse kehtima Marientali tee 11 krundi
osas omaniku soovi alusel.
Otsusega saab tutvuda www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.

loobuda. Otsusega saab tutvuda www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud.

Tammuna külas Tuulepõllu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2020
otsusega nr 1-3/14 algatati Atla külas
Matise detailplaneering, mille koostamise eesmärk on katastriüksuse
jagamine kaheks, endise talukoha asukohale ehitusõiguse määramine elamute
ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude
ja liikluskorralduse lahendamine ning
ranna ehituskeeluvööndi vähendamine
planeeritud hoonestusala ulatuses.
Planeeringuala suuruseks on arvestatud
u 6,4 ha. Kuna planeeritav hoonestusala
asub ranna ehituskeeluvööndis, tuleb
ehitiste püstitamiseks vähendada ranna
ehituskeeluvööndit. Seetõttu tehakse
Matise detailplaneeringuga ettepanek
muuta Lümanda valla üldplaneeringut.
Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda www.saaremaavald.

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2020 otsusega nr 1-3/13 tunnistati kehtetuks
Tammuna küla Tuulepõllu detailplaneering, mis kehtestati Torgu Vallavolikogu
28.05.2012 otsusega nr 1-1/12.
Detailplaneeringu eesmärgiks oli kolme
elamumaa krundi planeerimine ning
ehitusõiguse määramine elamute ja
abihoonete püstitamiseks. Tuulepõllu
kinnistu omaniku esindaja esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna
ei soovi planeeringuga kavandatut ellu
viia. Vastavalt planeerimisseaduse § 140
lõikele 1 võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu
omanik soovib planeeringu elluviimisest

Atla külas Matise detailplaneeringu
algatamine

ee/algatatud-detailplaneeringud.
Tagaranna küla Uuekõrtsi-Tõnsu II
detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et
kehtestas 10.03.2020 korraldusega
nr 2-3/492 Tagaranna külas Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab Uuekõrtsi-Tõnsu
(48301:001:0120) katastriüksust.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksuse jagamine
elamumaa kruntideks, ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks,
liiklusskeemi, parkimise ja haljastuse
lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste
planeerimine, servituutide ja kitsenduste
vajaduse määramine.
Krundid positsioonidega 1, 2 ja 3 jäävad
ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusteks. Kruntidele
positsioonidega 4, 5, 6 ja 7 on planeeritud
hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks. Igale krundile on

lubatud ehitada kuni 3 hoonet (1 elamu ja
kuni 2 abihoonet), elamu on maksimaalselt 150 m² ja kokku on lubatud suurim
ehitisealune pindala 250 m². Hoonete
suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 8
m (2 korrust) ja abihoonel 5 m (1 korrus).
Juurdepääs planeeringualale on riigi
kõrvalmaanteelt nr 21101 (Tõlli-Mustjala-Tagaranna) ning sealt edasi kohalikult teelt nr 4830159 Tagaranna-Jaha-Merise planeeritava juurdepääsutee
kaudu. Planeeritud on puurkaevud ja
omapuhastid või kogumiskaevud.
Detailplaneering algatati Mustjala valla
Ninase poolsaare osaüldplaneeringut
muutvana ranna ehituskeeluvööndi
vähendamise ja kaitsehaljastuse juhtotstarbe muutmise osas, kuid kuna
keskkonnaamet ei nõustunud ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega, muudeti
detailplaneeringu lahendust nii, et see on
üldplaneeringuga kooskõlas.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise otsusega saab tutvuda www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine.

Saaremaa Teataja
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Jäätmevedu – infot
ei ole kunagi liiga palju
Kuna tänaseks on uus
korraldatud jäätmeveoperiood juba mõnda
aega käimas, aga on
näha, et inimesed ei
leia teed vajaliku infoni,
siis kordame olulisemad
küsimused veelkord
punkthaaval üle.

keskkonnaosakonna
juhataja

Kõik on jäätmeveoga
liidetud
Teiseks – jäätmeseaduse järgi
loetakse kõik jäätmevaldajad
korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks. Teisisõnu, kõik
hoonestatud kinnistud liidetakse
vaikimisi korraldatud jäätmeveoga, kui kohalik omavalitsus on
täitnud oma kohustuse ja viinud
läbi korraldatud jäätmeveo hanke.
Ehk kõik hoonestatud kinnistute
omanikud või kaasomanikud
on vaikimisi selles korraldatud
jäätmeveo klientide või kinnistuomanike nimekirjas, kui neil
ei ole varasemast ajast kehtivat
ajutist või aastaringset jäätmeveo
vabastust.
Varasemate valdade n-ö erand-

Jäätmeveost ei ole keegi vabastatud. Ka siis mitte, kui inimene vedaja saadetud lepingule oma allkirja
FOTO: Irina Mägi
ei anna.

piirkonnad, kus jäätmete ülendamise kohustust polnud, ei ole jäätmeveost automaatselt vabastatud.
Neis piirkondades on 1. märtsist
samuti korraldatud jäätmevedu.
Lepingu saadab jäätmevedaja kas
kinnistuomaniku e-kirja aadressile või lihtkirjana. Kui kinnistul on
mitu kaasomanikku, siis saadetakse leping ühele kaasomanikule.
Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri ütleb, et jäätmevedaja on
kohustatud sõlmima kirjalikud
jäätmeveolepingud kõigi jäätmevaldajatega, kes seda soovivad.
Jäätmevaldajale ehk kliendile ei
ole lepingu allkirjastamine kohustuslik, küll aga soovitatav. See, kui
inimene vedaja saadetud lepingule
allkirja ei anna, ei vabasta teda
jäätmeveost.
Seda põhjusel, et jäätmeseaduse järgi on kõik jäätmevaldajad
jäätmeveoga vaikimisi liidetud.
Talle saadetud lepingule allkirja
andmisest keeldumisega loobub
inimene võimalusest jäätmeveoleping endale paremini sobivate tingimuste järgi kohandada
ja jäätmevedu hakkab tal toimuma
ikkagi, aga vedaja poolt ette antud
tingimuste järgi.

Kuidas talitada
suvila puhul
Kolmandaks – kuidas käituda
olukorras, kus kinnistut kasutatakse lühikesel perioodil aastast,
näiteks suvilana, või ei kasutata
üldse? Kui hoonestatud kinnistu
on kasutuses suvilana, siis saab
vallast võtta perioodilise jäätmeveost vabastuse ehk prügiauto

tuleb siis ajal, kui suvilat reaalselt
kasutatakse. Minimaalne veosagedus maapiirkonnas on kord kvartalis. Juhul, kui inimene veedab
suvilas üksnes oma puhkuse, tuleb
prügiauto vaid üks kord aastas.
Kui inimesel on nii suvila kui
ka näiteks maja või korter Saare
maakonnas, saab ta vallast taotleda ühismahuti kasutuse ehk viia
jäätmed sinna, kus ta põhilise
osa ajast elab. Siis prügiauto teise
kohta ei tule. Kui hoone on päris
kasutuseta, saab võtta aastaringse
vabastuse kolmeks aastaks.
Kui kõrvuti kinnistutel on mitu
hoonet, millest kõik ei vaja oma
jäätmemahutit, saab samuti taotleda ühismahuti kasutuse. Seda
võimalust oleme soovitanud ka
maal elavatele üksikutele inimestele, kel tekib vähe jäätmeid – kui
võimalik, leppida mõne naabriga
kokku ja anda jäätmeid ära ühise mahutiga kohas, kus näiteks
juurdepääs on parem või suurem
tee lähemal.
Mujalt kui omanikelt endilt pole
vallavalitsusel infot, kes oma valdusi kui sageli ja kas üldse kasutab,
võimalik mõistlikul moel hankida.
Siin ootamegi inimestelt vastavaid
avaldusi, mida saab esitada läbi
vallavalitsuse kodulehe www.saaremaavald.ee/korraldatud-jaatmevedu, kohalikus teenuskeskuses
või keskkonnaosakonnas Tallinna
tn 10.
Saame hakkama ka inglise keelega, seega ka välismaalastest
kinnistuomanikud saavad oma
avaldused menetletud. Küll aga
ei maksa vastust oma kirjale või

avaldusele loota nädala jooksul.
Praegu laekub igapäevaselt
kirju ja avaldusi kümnete kaupa
ja nende läbi vaatamine ning vastamine võtab tavapärasest rohkem
aega. Kiirete küsimuste korral on
mõistlikum helistada kas keskkonnaosakonda või teenuskeskusesse.

Vallal on kohustused
ja elanike ootused
Vallal on ühelt poolt kanda riigi
poolt seadusega pandud kohustused, nagu kohustus organiseerida
korraldatud jäätmevedu, ja samas
elanike ootused, et selline kohustuslik teenus poleks liiga koormav
või ebamugav.
Liigse koormamise ohjes hoidmiseks on valla jäätmehoolduseeskirja
sisse kirjutatud õige mitmeid punkte, millest prügivedaja peab lähtuma
nii, et ühest küljest teenus toimiks,
seaduses toodud nõuded oleks
täidetud ning et prügivedu oleks ka
kliendi võimalikke soove arvestav.
Inimeste elu mugavamaks tegemiseks oleme aga lisanud mitmeid
vabatahtlikke n-ö mugavusteenuseid nagu pakendijäätmete,
vanapaberi ja biojäätmete kodust
ära andmise võimaluste loomine
oluliselt soodsama hinnaga kui
olmejäätmete vedu.
Ka on loodud ülalkirjeldatud
võimalused harvemaks prügiveoks
või sellest vabastuse saamiseks.
Seega on korraldatud jäätmeveo
uue perioodi tingimuste kujundamisel peetud silmas eelkõige oma
inimeste huve ja meie unikaalse
looduse ning ühise elukeskkonna
säästmise vajadust.

Ootame ettepanekuid kaasavasse eelarvesse
Sel aastal saab Saaremaa valla kaasavasse eelarvesse ettepanekuid
esitada 23. märtsist 5. aprillini.
Kõik valla arengust huvitatud inimesed on oodatud kaasa lööma.
Ideede elluviimiseks on 2020.
aastal 98 000 eurot.
Ühe ettepaneku minimaalne
suurus on 1000 ja maksimaalne
suurus 25 000 eurot. Väljapakutav
idee saab olla investeeringuettepanek, mis on rakendatav avalikes
huvides. Raha ei saa taotleda
valla hallatavate asutuste ega valla

KÜSIMUS

Kas koolid saavad
hakkama koduõppega?

Bert Holm

Esiteks – maapiirkondade avalikud pakendikonteinerid ei kao
uute korraldatud jäätmeveolepingute käivitumisega kuhugi. Ehk
kes tahab viia oma pakendijäätmed avalikku konteinerisse, saab
seda ka edaspidi teha. Samuti ei
kao ära valla avalikud vanapaberikonteinerid – ka neid saab edasi
kasutada, kui on soov vanapaberit
tasuta üle anda.
Küll ei vabasta see korteriühistuid vanapaberikonteineri
kasutamise kohustusest. 1. märtsist on lisandunud võimalus,
et inimene tellib endale kodust
pakendijäätmete ja vanapaberi
äraveo, mis on tasuline vabatahtlik
n-ö mugavusteenus. Seda üksnes
juhul, kui inimene tunneb, et tal
on sedasi mugavam ja muretum,
avalik konteiner jääb kaugeks või
ta ei soovi seda kasutada.
Sama on biojäätmete üleandmisega – kui inimesel puuduvad
võimalused või tahe komposteerida, siis on talle antud vabatahtlik
võimalus anda seda liiki jäätmeid
olmejäätmetest oluliselt odavama
tasu eest vedajale üle.
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enamusosalusega äriühingutega
seotud tegevusteks.
Ettepanek peab sisaldama järgmisi põhiaspekte: ettepaneku
nimetus; eesmärk ja olulisus;
lühike kirjeldus (kes, kus, millal
ja kuidas ettepaneku ellu viib);
sihtrühm (kes saavad otsest kasu);
hinnanguline maksumus; teave
kaasfinantseerijate kohta nende
olemasolul ja vajadusel muu oluline info.
Ettepanekuid saab teha veebikeskkonnas VOLIS või pöörduda

nende esitamiseks vallavalitsuse
infolauda (Lossi 1, Kuressaare)
või kohalikku teenuskeskusesse.

Esitatud ideid hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.
Kõik reeglitele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele
11.–24. maini. Hääletada saavad
Saaremaa valda registreeritud
elanikud alates 16. eluaastast.
Hääletustulemused kinnitatakse
juunikuu alguseks. Enim toetust
saanud ettepanekud viiakse ettepaneku esitajate poolt ellu lepingute
sõlmimisest ühe aasta jooksul.
Renate Pihl, arenduse ja
kommunikatsiooni peaspetsialist

Kõigi koolide üheaegne üleviimine distantsõppele on
kahtlemata suur muudatus
ja väljakutse, kuid Saaremaa
valla koolid on tublid ja leidlikud lahenduste otsimisel.
Parim, mis see keeruline
Õilme Salumäe
olukord meile annab, on võiüldharidusnõunik
malus teha asju teistmoodi ja
uuest õppida. Juba on näha, kuidas on elavnenud
erinevad nn piireületavad koostöövormid erinevate koolide ja valdkondade vahel. Jagatakse
soovitusi, seniseid kogemusi ja praktikaid, otsitakse võimalusi, kuidas ühist ressurssi kõige
otstarbekamalt jagada.
Massiline distantsõpe on alles uus ja koolid erineva ettevalmistusega ning loomulikult on erinev,
millises kooliastmes õppetööd korraldada. Praegu
on esiplaanil õppetöö ümberkorralduste organiseerimine ning suhtluskanalite sisseseadmine.
Esiplaanil on korraldusliku info jagamine
ja julgustamine, kuid ka meeldetuletus, et hea
tava ja viisaka käitumise reeglid kehtivad ka
virtuaalmaailmas ning viirused võivad levida ka
digikeskkonnas.
Koduõpe on ikka õppeperiood ning ka sellises
vormis on oluline organiseeritud tegevus, kavandatud päevaplaan ja erinevate tegevuste tasakaal.
Ei maksa unustada, et ka digitunnile järgneb vahetund ehk kasulik on ka kodus arvuti taga olles
aeg-ajalt püsti tõusta ja ennast liigutada.
Koolide kodulehekülgedele ja siseinfokanalitesse on ilmunud rohkelt viiteid erinevatele
õppematerjalidele ja kasulikele äppidele. Praegu,
kui erinevates veebikanalites on jagatud rohkelt
materjale ning kohati on juba üleküllus, on lapsele
ja vanemale toeks just oma kooli poolt antud soovitused ja juhised. Aga ka vastupidi, koolgi ootab,
et õppijad jagaksid oma häid kogemusi.
Koolide kodulehtedel on näha toredat julgustavat ja toetavat infojagamist, et leida üles need
võimalused, mida praegune aeg meile pakub.
Kihelkonna kool jagab oma kodulehel Liikuma
Kutsuva Kooli soovitusi ning ärgitab olema liikuv
ja aktiivne ka kodusõppimise ajal. Kui oled ühe
ülesande valmis saanud, tee liikumispaus – tantsi,
hüppa, tee kükke. Kui mõni õppetükk vajab pikemat arutamist, kutsu vanem või õde-vend kaasa
ning aruta õppetükke õues kõndides, kuid väldi
liigseid kontakte.
Kuressaare Kunstikool on rõõmsa meele hoidmiseks üles otsinud eriti erksad värvid ning teatab,
et hakkab saatma ülesandeid õpilaste e-postile.
Valminud töödest koostatakse virtuaalseid näitusi,
mida saab vaadata nii näoraamatus kui ka kooli
kodulehel.
Ülesannete teostamisel olge loovad nagu alati ja
kasutage käepäraseid vahendeid ning digitehnikat,
kõlab kooli üleskutse, mis on igati asjakohane
meile kõigile.
Kuidas kodusõpe tegelikkuses välja nägema
saab, me ausalt öeldes veel ei tea. Kärla kooli direktor Sirje Ellermaa jagab oma esimeste päevade
kogemusi: „Alustasime neljapäeva hommikul
kriisikoosolekuga, leppisime kokku distantsõppe
toimimise põhimõtted nii hästi kui oskasime ehk
olemasoleva teadmise põhjal ja korrigeerime neid
vastavalt vajadusele. Klassijuhatajad on aktiivselt
peredega kontaktis, püüame leida paindlikult ja
kiirelt lahendusi abivajajatele.
On hea meel, et ka tugikeskuse eripedagoog ja
sotsiaalpedagoog on aktiivselt nõu ja jõuga abiks.
Meil on õpetajatega blogi vormis online-kontakt,
kus saab päeva jooksul kohe probleemidest teada
anda. Esialgu annavad õpetajad ka iga päeva
lõpus lühikese tagasiside. Rõõme ja edusamme
on samuti hea teada. Võtame rahulikult ja päev
korraga, püüame kõigi osapooltega suhelda ja arvestada. Võtame seda kui väljakutset ja õppetundi;
tegelikult on ju põnev ka!“
„Sellises mahus koduõppe korraldamine on
meie kõigi jaoks uudne, õpime koos!“ julgustab
Kaali kool oma kodulehel.
Raskused liidavad, koos saame tugevamaks ja
targemaks. Jätkugu meil kannatust ja loovat uudishimu koos õppida ja üksteist toetada nii õpilastel,
õpetajatel, lapsevanematel kui ka kogukonnal.
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ARVAMUS
Nakkav
kaasav eelarve
Nakkavast viirusest tingitud
kriis on loodetavasti mööduv nähtus, avalik ruum
meie ümber jääb ja mõjutab
meid ruumi- ja keskkonnaKristina Reinsalu psühholoogide hinnangul
palju.
E-riigi Akadeemia
Paisjärve rannapromee-demokraatia
naadid, ülekäigurada tellivaldkonnajuht
tava fooriga ja õppeklassid
– need on vaid mõned näited kaasava eelarvega
ellu viidud ideedest Eestis.
Kaasav eelarve, mille kohaselt inimesed
saavad otsustada osa üle omavalitsuse eelarvest, on maailmas järjest populaarsem. E-riigi
Akadeemia tutvustas kaasavat eelarvet Eestis
2011. a, nüüdseks rakendab seda siinmail üle
20 omavalitsuse.
Kaasava eelarve võlu seisneb selles, et omavalitsusel on seda lihtne ellu kutsuda ning alati saab
kujundada protsessi just selliseks, nagu kogukond
soovib. On keeruline leida teist kohaliku tasandi
otsustusprotsessi, kus osaleks nii palju hääleõiguslikke elanikke.
Arvude armastajale – Reykjavíkis osaleb ideekorjetes-hääletustes ligi 40% hääleõiguslikest
elanikest, Pariisis 8%.
Tartu oma 9,3% on väga tubli tegija, eriti arvestades otsustatava summa mikroskoopilisust,
võrreldes mainitud linnadega, kus jagatakse sel
viisil miljoneid. Senine kogemus on näidanud, et
mida väiksem koht, seda tõenäolisemalt inimesed
kaasa tulevad.
Olulisem kui arvud on aga see, kuidas kaasav
eelarve on mõjutanud avalikku ruumi. Praktiliste
murede lahendamisest on jõutud ka lennukamate
ideedeni. Pärnus on valminud kaasava eelarve
toel ratturite seas hinnatud spordipaik – pump
track. Tartus on hoo sisse saanud liikuma kutsuvate koolihoovide rajamine.
Kaasava eelarve üks kriitikaid on olnud, et ellu
viiakse tegevused, mida üks omavalitsus niigi
peaks tegema (nt jupi kõnnitee parandamine,
pargipinkide korrastamine vms). Samas võimaldab inimeste antud signaal omavalitsuse tegevusi
paremini tähtsuse järjekorda seada.
Rahvalt laekunud ideed on ka heaks sisendiks
tulevastesse eelarvetesse. Valla-linnajuhid oleks
ju rumalad, kui ei arvestaks kaasava eelarve konkursil klaarunud soovidega edaspidiste eelarvete
koostamisel.
Minu arvates on kaasava eelarve suurim väärtus selles, et see muudab senise abstraktse kaasamise teema konkreetseks. Sisu on saanud seni
sõnakõlksuks olnud mõisted nagu koosloome,
rohujuuretasandi initsiatiiv jms.
Kaasavat eelarvet rakendades ei tasu kiiret
edu loota. Kõige aluseks on aga usaldus ja veendumus, et ideekorjet ei tehta lihtsalt ideekorje
pärast, vaid et sellega ka päriselt arvestatakse
või vähemalt selgitatakse, miks idee sellisel
kujul ei sobi.
Kogukonnale soovitan ühelt poolt nõudlikkust, et omavalitsuse kaasava eelarve mudel
hõlmaks laiemaid arenguplaanide ja -suundade arutelusid, mitte ainult ideede esitamist ja
hääletamist.
Teisalt soovitan aga ka kannatust ja mõistmist,
et kui ootate omavalitsuselt innovatsiooni, siis
peab andma neile ka võimaluse katsetada ja
riskida ning õiguse eksida. Seda kõike muidugi
koos kohustusega õppida.
Lõpetuseks – tõeline innovatsioon sünnib siis,
kui häda väga suur. Ehk on ka praegune karm ja
hetkel prognoosimatu kulu ning mõjuga kriis
millekski hea.
Omavalitsustel soovitan kriisi oma digipöördeks ära kasutada ja planeerida eraldi tegevused
selleks ka järgneva aasta kaasava eelarve protsessi.
Näiteks viia koos kaasava eelarve teavitusega enne
hääletamist läbi teavituskampaania ID-kaardi või
mobiil-ID kasutamisest e-hääletusel. Sellega suureneks nii e-teenuseid tarbivate kui ka hääletusel
osalevate inimeste arv.
Autor on nõustanud kaasava eelarve ettevalmistamist ja läbiviimist mitmetes omavalitsustes
Eestis (Tartu linn ja vald, Viljandi linn jne) ja
kaugemal (Gruusias, Lätis).
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Mida peab teadma,
kui hakkad ehitama
Kui on plaan ehitama
hakata, tuleb alustada
kohalikust omavalitsusest.
Maria Reimal

arhitekt

Varsti on kevad käes ja paljudel on
plaan ehitada uus elamu, saun või
mõni muu abihoone. Oluline on,
kas tegemist on tihe- või hajaasustuses paikneva krundiga, samuti,
mida kehtiv üldplaneering ette
näeb või kas kinnistul on muid
kitsendusi, mis ehitamist võivad
takistada. Ehk esmalt tuleb oma
ehitusplaanid vastava piirkonna
arhitektiga läbi rääkida, et vältida
hilisemaid halbu üllatusi.

Uue elamu ja selle
teenindamiseks vajaliku
hoone püstitamine
Loa taotlemise ning teavitamise
kohustus sõltub ehitise ehitisealuse
pinna suurusest. Ehitisealuseks
pinnaks ei loeta üksnes hoone vundamendi pindala, vaid selleks on
hoone maapealse osa ja maa-aluse
osa pinna projektsioon horisontaaltasapinnal. Täpsemad reeglid
ehitisealuse pinna arvutamiseks
on kehtestatud majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusega
nr 57 „Ehitise tehniliste andmete
loetelu ja arvutamise alused“.
Iga omanik peab hea seisma, et
ehitis vastaks ehitusseadustikust
tulenevatele põhimõtetele – heale
tavale, ohutusele, keskkonnasäästlikkusele ja asjatundlikkusele.
Ehitusseadustik ei sätesta kohustust kanda ehitisregistrisse neid
ehitisi, mille ehitamiseks ei ole vaja
esitada ehitusteatist ega taotleda
ehitusluba.
Seega, alla 20 m² suuruse ehitisealuse pinnaga kuuri või kasvuhoone ehitamise korral ei pea
omanik kohalikku omavalitsust ja
ehitisregistrit ehitise olemasolust
ega ehitise andmetest teavitama.
Küll aga peab ta olema veendunud, et ehitamine on kooskõlas
kõigi seaduste, kitsenduste ja alal
kehtivate planeeringutega.
Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala
on 20–60 m² ja kõrgus kuni 5
m (kuur, garaaž, panipaik, siseruumidega varjualune vms), on
vaja esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.
Ehitusteatis on riigilõivuvaba ja
see tuleb esitada omavalitsusele
vähemalt 10 päeva enne ehitamise
alustamist. Kui täiendavaid nõudmisi projekti kohta ei esitata, võib
alustada ehitamist, milleks on aega
kaks aastat.
Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on
üle 60 m² või 0–60 m² ja kõrgus
üle 5 m, on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa
taotlus ja -projekt. Siin tuleb võtta
aluseks detailplaneering või selle
koostamise kohustuse puudumise
korral projekteerimistingimused.
Ehitusluba kehtib viis aastat.
Kui ehitamisega on alustatud
(esitatud ehitamise alustamise teatis), kehtib ehitusluba seitse aastat
senise piiramatu tähtaja asemel
(piirang ei laiene enne 1. juulit
2015 väljastatud lubadele. Nendel
kehtib ikka pärast ehitamise alustamist piiramatu ehitusaeg).

Alla 20 m² suuruse ehitisealuse pinnaga kuuri või kasvuhoone ehitamisel ei pea omanik kohalikku omavalitsust ja ehitisregistrit teavitama.
FOTO: Irina Mägi

pädev isik koostama projekti. Isik
on pädev, kui tal on töö eripärale vastav kvalifikatsioon (ta on
registreeritud tegevusalal „proEhitusseadustiku § 4 lg 3 järgi
jekteerimine“ majandustegevuse
on ehitise ümberehitamine ehk Mitteelamu ümberregistris (MTR)).
rekonstrueerimine ehitamine, ehitamine ja laiendamine
Ehitusprojekt tuleb koostada
mille käigus olemasoleva hoone
Kõigi mitteelamute (nt kau- Eestis kehtivate projekteerimisomadused muutuvad oluliselt. bandus-, teenindushooned jms) normide, majandus- ja taristuÜmberehitamisena ei käsitleta ümberehitamiseks ja laienda- ministri 17.07.2015 määruse nr
olemasoleva hoone üksikute osade miseks tuleb taotleda ehitusluba 97 „Nõuded ehitusprojektile“,
vahetamist samaväärsete vastu.
ning koostada nõuetele vastav müranormide ning hea projekteeHoone ümberehitamine on ehitusprojekt.
rimistava järgi.
eelkõige ehitamine, mille
Sisekliima tagamiseta
käigus:
hoone/varjualuse püstita* muudetakse hoone piirmise puhul on nõuded veiIga omanik peab hea seisma, et
dekonstruktsioone;
di leebemad. Täpsemalt on
ehitis vastaks ehitusseadustikust
* muudetakse ja asendavõimalik tutvuda Saaremaa
takse hoone kande- ja jäitulenevatele põhimõtetele – heale
valla koostatud juhendiga
gastavaid konstruktsioone;
tavale, ohutusele, keskkonnasäästlik- www.saaremaavald.ee/et/
* paigaldatakse, muudeabihoonete-pustitamine.
kusele ja asjatundlikkusele.
takse või lammutatakse tehSamuti peab arvestanosüsteemi, mis muudab
ma hoonete omavahelisi
ehitise omadusi, sealhulgas
minimaalseid kauguseid
välisilmet;
Juhul kui soovitakse hoonet naaberkrundist.
* muudetakse oluliselt ehitise ümber ehitada või laiendada
Hoonestuse kaugus naabertööparameetreid või kasutatavat (soojustada, lisada vintskappe, kinnistu piiridest võib üldjuhul
tehnoloogiat;
tuulekodasid vms) ning kavan- minimaalselt olla neli meetrit
* viiakse ehitis kooskõlla kasu- datav ehitus ei suurenda hoone (pool tuleohutuskuja), kui naatusotstarbele vastavate nõuetega; algset mahtu rohkem kui 33%, berkinnistu omanikuga ei ole
* taastatakse osaliselt või täieli- ei ole projekteerimistingimuste kokku lepitud teisiti. Sellesse nelja
kult hävinud ehitis.
taotlus seaduse järgi tarvilik. Juhul meetri laiusesse ehituskeelualasse
Üle 60 m² ehitisealuse pind- kui hoone kavandatav laiendus ei tohi püstitada ka väikeehitisi,
alaga elamute (üksik-, korter-, suurendab hoone algset mahtu üle grillmaju ega lehtlaid. Samuti peab
ühiselamud jms) ümberehitamisel 33%, tuleb projekti aluseks võtta jälgima, et vahekaugus naaberkintuleb koostada nõuetele vastav projekteerimistingimused.
nistu hoonestusest on vähemalt 8
ehitusprojekt ja esitada see koos
meetrit.
ehitusteatisega ehitusregistri kau- Mida jälgida enne
Seda, millistel juhtudel on hooehitamise kavandamist?
du Saaremaa vallavalitsusele.
ne või rajatise ehitamiseks vaja
Enne projekteerimise algust taotleda lube või kohalikku omaElamu ja selle
tuleb
taotleda vallalt projekteeri- valitsust teavitada, tuleb vaadata
teenindamiseks vajaliku
mistingimused. Need on vajalikud ehitusseadustiku lisadest. Lisas 1
hoone laiendamine
ehitusloakohustusliku hoone või on tabel ehitusteatise, ehitusproEhitusseadustiku § 4 lg 2 järgi olulise avaliku huviga rajatise ehi- jekti ja ehitusloa kohustuslikkuse
on ehitise laiendamine ehitamine, tusprojekti koostamiseks, kui puu- kohta.
Kokkuvõttes soovitan alati
mille käigus muudetakse olemas- dub detailplaneeringu koostamise
olevat ehitist sellele juurde- ehk kohustus. Kohalik omavalitsus pöörduda enne ehitamise kavankülge-, peale- või allaehitamisega. annab projekteerimistingimused damist Saaremaa valla piirkonna
arhitekti poole, et veenduda, kas
Üle 60 m² ehitisealuse pindalaga hoone või olulise rajatise:
* püstitamiseks või rajamiseks; kõik kavandatav on seadusest
elamu laiendamise puhul tuleb
* laiendamiseks üle 33 protsendi tulenevate nõuete ning kehtivate
kontrollida ehitisregistrist hoone
olemasolevat mahtu (m³). Kui selle esialgu kavandatud mahust; planeeringutega kooskõlas (isegi
* ehitusloakohustusliku rajatise kui ehitamine teatise- või loakohoonet laiendatakse vähem kui
hustuslik ei ole). Arhitektide piir33% hoone ehitisregistrijärgsest rajamiseks.
Vastavalt väljastatud projek- konnad leiab www.saaremaavald.
mahust, tuleb esitada ehitusteatis
ja -projekt. Kui laiendatakse roh- teerimistingimustele peab selleks ee/ehitus-ja-planeerimine.

Elamu ja selle
teenindamiseks vajaliku
hoone rekonstrueerimine

kem kui 33% võrra, tuleb ehitusseadustiku järgi taotleda ehitusluba, tasuda riigilõiv ning esitada
nõuetele vastav ehitusprojekt.
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Rohkem ruumi linnas
jalakäijatele ja ratturitele!
JOONIS: Mark Grimitliht

Saaremaa veresoonteks on
teed. Asulates on nendeks
tänavad. Veresoontes veri
ja teedel inimesed omandavad olulist rolli organismi elus hoidmisel.

Mark Grimitliht
vallaarhitekt

Nii nagu veresoontes toob veri kõikidele kudedele hapnikku, viib
süsihappegaasi ära, osaleb soojusregulatsioonis, transpordib mitmesuguseid hormoone ja töötab
organismi kaitsjana, töötavad ka teed
koostöös inimestega soojuse, vee,
elektri, kommunikatsiooni ja kauba
transportijatena.
Veresoontel on organismis täita
tähtis ülesanne – kindlustada sisemine tasakaal pidevalt muutuvates
tingimustes.
Niisamuti on tänavatel ja teedel
ülioluline roll meie ühiskonnas siduja
ja tasakaalu leidjana. Tasakaaluks ja
professionaalseks aruteluks on Saaremaa vald koostöös inseneribürooga
Stratum koostanud Kuressaare linnale
liiklusanalüüsi.

Põnev jalutamisja avastamisruum
Kuressaare linn on ajalooliselt
kompaktsena kujunenud, puuduvad
suuremad eel- või valglinnastunud
alad, mistõttu kõik teenused on
15-minutilise jalutus- või rattasõidu
kaugusel. Kitsad tänavad suhteliselt
tiheda hoonestusega on loonud
meeldiva ning põneva jalutamis- ja
avastamisruumi. Kuressaare linna
head proportsioonid on meie eeliseks,
kuid arengu- ja mõtteruumi kindlasti
jätkub.
Saaremaal ja laiemalt Eestis on
tänavate projekteerimisel pikka aega
lähtutud autojuhi perspektiivist.
Autod on järk-järgult üha rohkem
lisaruumi tänavast enda alla võtnud. Projekteerimisel on püütud
eelkõige füüsilisi ja visuaalseid liikumispiiranguid vähendada, mille
tulemusel on paratamatult tõusnud
ka sõidukiirus. Kergliiklejad jällegi
on pidanud leppima sellega, mis on
jäänud autodest üle.
Keeleliselt me räägime küll ratturitest ja jalakäijatest, kuid mitte
autojuhtidest, vaid autodest, sest
autojuht, kes istub autosse, kaotab
on sotsiaalse funktsionaalsuse – kaob
kiiruse või füüsilise barjääri tõttu
silmside, kehakeel, inimmõõde. Autoga liiklemine võiks jääda valikuks,
kuid mitte harjumuseks või vältimatuks sõltuvuseks.
Nii nagu kohvikuid, koole ega
kodusid ei saa kokku panna projekteerimisstandardites ja seadustes
näpuga järge ajades, nii ei saa luua
ka ainult standardite ja seaduste
alusel head tänavat. Vaja on ruumi
terviktunnetust.

Püüa säästa ümbritsevat
keskkonda!
Tänavaid kujundades ei tegele me
ainult liiklusohutuse tagamisega,
vaid ka tugeva ühiskonna loomisega.
Mitmekesisust, elurikkust, turvalisust,
säästlikkust ja tervislikkust on lihtne

Tulenevalt Kuressaare kompaktsusest on enamik teenuseid üksteisest 15-minutilise jalutuskäigu või 5-minutilise jalgrattasõidu kaugusel.

saavutada läbi tänavate planeerimise.
Jalakäija ja rattur on kõige keskkonnasäästlikumad liiklejad. Samuti tagab liikumine hea tervise ja sotsiaalse
seotuse. Mida rohkem silmapaare
tänavat kasutab, seda turvalisemaks
ka keskkond muutub.
Nii lapsevankritega, ostukärudega,
jalutusraamidega kui ka rattaga liiklejad vajavad kõik ruumi. Kuid näiteks
sama laia rattatee läbilaskevõime
võrreldes autoteega on kümme korda
suurem.
Olen oma elus veetnud ummikutes
tunde, kuid pole veel kordagi kogenud

ega näinud ummikut Saaremaal.
Ummikute loomiseks oleks vaja
kriitilist (auto)massi ja halvasti planeeritud monofunktsionaalset linnaruumi. Saaremaal need õnneks
puuduvad ja tänavate läbilaskevõimetes on meil piisavalt suured varud.
Kui liita mõlema suuna tipptunni
autoliiklused kokku Pihtla teelt, J.
Smuuli ja Tallinna tänavalt ning suunata need kõik samal ajal ühesuunalisele tänavale, näiteks Pärna tänavale,
oleks liiklusummiku loomine endiselt
väljakutse.
Probleemid, sujuva liiklusvoo ta-

kistused võivad nii väikses linnas
ilmneda üksnes erandlike olukordade
puhul.

maalne, et tänavat kasutatakse suuremas ulatuses parkimisena ja tänava
läbimisel peab olema ettevaatlikum.

Vajame mõistlikku
kokkulepet

Koostatud liiklusanalüüs näitab
võimalusi, kuidas ilma suurema
eelarveta on teede ühesuunaliseks
muutmisel võimalik jalakäijatele ja
jalgratturitele rohkem ruumi anda.
Lihtsustada liiklemisskeemi ja
muuta väikse sammu võrra meie
ühist ruumi inimsõbralikumaks.
Analüüsiga on võimalik tutvuda
valla kodulehel http://uldplaneering.
saaremaavald.ee/.

Kesklinna tänavate liikluskoormus
ja parkimine tavajuhul liiklusprobleeme ei põhjusta. Probleemid võivad
tekkida näiteks suurürituste ajal. Kuid
parklate ja teede laiuste projekteerimisel ei tohiks erandlikest olukordadest
lähtuda, vaid leida ühiskonna mõistlik
kokkulepe.
Näiteks lõpuaktuste ajal on nor-

6

Saaremaa Teataja

18. märts 2020
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Mätja selts hoiab
vanu ja loob uusi tavasid
MTÜ Mätja Küla Selts on
loodud aastal 2009 sihiga aidata kaasa Mätja
ja Tareste külade külaelu
aktiviseerimisele, kogukonnale aktiivsete vaba
aja veetmise võimaluste
pakkumisele ning vanade külaelu traditsioonide
taaselustamisele ja säilitamisele.
Jaak Haamer
MTÜ Mätja Küla Selts juhatuse esimees

Seltsi tegevuses osaleb 50 liikme ringis, lisaks on toetajaid ka väljastpoolt
seltsi. Selts tegutseb oma eesmärkide
täitmiseks Mätja küla keskel asuvas
seltsimajas ja kasutab aktiivselt kahe
küla keskel olevat külaplatsi.
2011. aastal soetas külaselts Mätja
küla keskel asuva hoone, mis kunagi
on olnud kasutuses Roobaka mõisa
kõrtsina, hiljem eluhoonena ja aastal 1954, nõukogude ajal, kasutati
hoonet A. Puškini nimelise kolhoosi
viljakuivatina, mis kolhooside lõppedes anti üle kohalikule talunike
seltsile. 2011. aastal lõpetas talunike
selts tegevuse ja hoone soetas enda
kasutusse MTÜ Mätja Küla Selts.
Alates sellest hetkest on selts ja
seltsi liikmed andud suure panuse
seltsimaja arendusse ja korrastamisse.
Samuti on seltsimaja korrastamisele
hoogu juurde andnud LEADERi
projekt, mille raames oleme saanud
seltsimajale uue katuse ja köögi,
ning erinevad KOPi projektid, mille
käigus oleme korrastanud seltsimaja
ümbrust ning külaplatsi.

Kõrtsist kogukonnamajaks
Nüüd võime juba öelda, et sisuliselt on kunagine kõrts, mida praegu
nimetatakse seltsi- ja kogukonnamajaks, oma funktsiooni tagasi saanud. Majas on võimalik korraldada
erinevaid üritusi ja kasutada seda
kogukonna kokkusaamisteks. Samuti

Zetode kontsert Mätja-Tareste seltsimaja hoovil. Tantsu vihub tantsutrupp Lips koos külarahvaga.

on majas võimalus tegeleda keraamikaga tänu KOPi toetusele, millega on
soetatud seltsimajja väiksemat sorti
keraamikaahi.
Lähiajal loodame valmis saada ka
sauna ja pesemisruumid, mis annab
majale kasutusvõimalusi juurde.
Lisaks seltsimaja arendamisele on
külades suurt rõhku pandud ka külade
visuaalsele ilmele, millele kindlasti
aitavad kaasa taastatud kiviaiad,
korrastatud krundid ja värske ilme
saanud hooned.
Traditsioonid on meie jaoks olulised, püüame neid säilitada ja võimalusel luua uusi tavasid, mis kogu- ja
ümbruskonda ühendaks. Nii on meie
jaoks tavaks saanud iga-aastased talgupäevad, mille raames korrastatakse
üheskoos seltsimaja ja küla erinevaid
nurgakesi.
Talgupäeva lõppedes kosutab talgulisi alati talgusupp, mida nüüd on
võimalik valmistada seltsimaja köögis. Alates 1990. aastast korraldatakse
viie-aastase vahega Mätja ja Tareste
külade kokkutulekuid.

Jaanipäevade tähistamine on olnud
meie külade jaoks tähtsal kohal enne
külaseltsi loomist ja ka nüüd. Külaseltsi luues hakati jaanipäeva tähistama kahes osas. Hommikupoolikud
on jaanipäevadel seotud sportlike
tegevustega, mille käigus on ülipopulaarne tänavakorvpall ja rahvastepall,
samuti ei puudu tegevustest saapavise. Jaaniõhtute tava on autasustada
päevaseid parimaid ning vaadata ja
kuulata kohalike taidlejate etteasteid.
Selts tahab oma tegevusega pakkuda nii oma liikmetele kui ka ümberkaudsete külade elanikele ja väljastpoolt huvitatutele aktiivset vaba aja
veetmise võimalust. Seetõttu oleme
viimastel aastatel toonud seltsimajja
erinevaid Eesti paremikku kuuluvaid
muusikuid ja kollektiive. Nii on Mätja-Tareste seltsimajas oma kontserti
andnud Tanel Padar, C-Jam, Kõrsikud
ja Zetod.
Mätja-Tareste seltsimaja on võõrustanud ka 2017. aastal Saaremaa
III lõõtspillipäeva, mis oli suunatud
Teppo tüüpi pilli mängivatele ja sel-

lest huvitatud inimestele. Kohale oli
tulnud mängijaid ja muidu huvilisi üle
Eesti ja praeguseks on Mätja-Tareste
seltsimaja saanud mitmele lõõtsamehele juba tavapäraseks kohaks, kus
mängida mõnel sünnipäeval.
2019. aastal võtsime Saaremaa
toidufestivali raames osa uuest algatusest, mis tõi paljusid huvitatuid n-ö
külla külla. Mätja-Tareste seltsimaja
pakkus „Külla külla“ raames kohaletulnuile võimalust osaleda verikäki
töötoas. Töötoas valmistatud traditsioonilised verikäkid osutusid meie
külastajate hulgas väga populaarseks
ja soovijad said ka maitseelamuse
endaga koju kaasa võtta.

Jaaniajal taas külakokkutulek
Tänavu möödub järjekordne viis
aastat viimasest külakokkutulekust,
mis omakorda tähendab, et sel aastal
on aeg jälle kokku tulla. Viimasest
kokkutulekust on kõigile osalenutele
kindlasti eredalt meelde jäänud uuenenud küla lipu heiskamine. Külalipp
on ka üks asjadest, mis on ajaloopä-

FOTOD: Jaak Haamer

randina jäänud küladele juba 90ndate
algusest, mil esimene lipp joonistati
voodilinale markeriga.
Lipp oli kui omaette sümbol, mis
käis käest kätte koos külavanema
tiitliga. Mingil ajal on see olnud ka
peaaegu kadunuks kuulutatud, kuid
2000ndate alguses tuli lipp välja ja
selle järgi kujundati 2015. aastal meie
eesmärkidest lähtuvalt ka uus lipp,
millele on kantud sümboolselt seltsimaja ja külaplatsil asuv ohvrikivi.
Roheline taust näitab hoolivust meid
ümbritseva keskkonna suhtes.
Tänavu 23. juunil heiskame taas
külalipu! Tähistame jaanipäeva ja
korraldame Mätja-Tareste külade järjekordse kokkutuleku. Siit ka üleskutse kõigile, kes tunnevad end seotuna
Mätja või Tareste külaga, on kunagi
elanud siin või kelle esivanemad on
siit pärit – võtke see aeg ning külastage
kodukohta ja koduküla. Üheskoos
teeme enda elu huvitavaks!
Jälgige infot meie tegemiste ja järgmiste ürituste kohta Facebookis www.
facebook.com/MTKSelts/.

SAAME TUTTAVAKS
Kultuuritööspetsialist
Maria Ruubas
Alates 2. märtsist töötab vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna
kultuuritööspetsialistina
Maria Ruubas.
„O l e n i n i m e s t e
inimene, kes naudib suhtlemist. Hea
meelega käivitan tegevusi ning inimesi.
Leian, et parema
homse nimel tuleb
alustada iseendast.
Hindan väga vaheldust
ning üksluisust pigem
pelgan.
Armastan mõtestatud väljakutseid ning nendeni jõudmiseks olen
valmis palju panustama.
Pisikeses kaootilisuses on mu
kaaslaseks särav naeratus, mida ei

tasu alahinnata,“ kirjeldab Maria
iseennast.
„Olen pärit Tallinnast ning saareline elu on minu jaoks idüll ja luksus.
Hindan, et mul on võimalik elada
aeglaselt ja naudin eraldatuse
eksootikat. Enne kui Saaremaale kolisin, elasin
Hiiumaal, kus töötasin arenduskeskuses
turismikoordinaatorina.
Tegelesin sihtkoha
arenduse ja turunduse
temaatikaga, mis õpetas pealinna neiule targa
regionaalpoliitika olulisust. Eesti on liiga väike, et
lubada hoolimatust. Igas riigi nurgas
peab olema võimalus elada, töötada
ja näha arengut. Väikelinnades on
võimalus suuri asju ellu viia.“
Saaremaale kolis Maria kahe aasta

eest, mil alustas tööd TalTechi väikelaevaehituse kompetentsikeskuses partnersuhete koordinaatorina.
„Vahendasin Eesti meretööstuse
partnerlussuhted nii kodumaal kui ka
rahvusvaheliselt. Regionaalne kõrgharidus on piirkonna seisukohalt oluline
ja mul on hea meel, et meie saarel on
võimalus omandada kõrgharidust
ning teha teadust.“
Maria on õppinud Tartu Ülikoolis
kirjanduse ja kultuuriteaduste erialal,
spetsialiseerudes teatriteadusele.
Kõrvalerialaks valis ta majanduse.
„Usun, et distsipliinide-ülene õpe
toetab laiema tervikpildi kujunemist
ja arendab analüüsivõimet, mistõttu
asusin sügisel õppima sotsiaalteaduste
magistriõppes muutuste juhtimist
ühiskonnas. Seda samuti Tartu Ülikoolis.“
Kuna ta on ise aktiivselt kasutanud

vallavalitsuse loodud sündmuste kalendrit, siis aitab see Marial ta enda
sõnul paremini mõista, milliseid arenguid on vaja, et lahendused oleksid
võimalikult kasutajasõbralikud, ning
muuta sündmuste kalender korraldajale heaks tööriistaks.

Teespetsialist
Toomas Raun
Alates 9. märtsist
töötab vallavalitsuses teespetsialistina Toomas Raun,
kes viimasel kahel
aastal on töötanud
Saaremaa Halduses halduse peaspetsialistina, enne
seda samas ametis Lääne-Saare vallavalitsuses
ja Lääne-Saare Halduses ning

varem Kärla vallavalitsuses keskkonnanõunikuna.
„Kuna olen oma senistes ametites
kohalikus omavalitsuses töötades
olnud lähedalt seotud valla teede
temaatikaga, siis leidsin, et saan anda
oma edasise panuse läbi Lääne-Saaremaa teedevaldkonna edendamise ja
parendamise.
Korras teed on kindlasti
üheks eelduseks meie inimeste elukvaliteedi tõusul maapiirkondades
ja oluliseks teguriks
ettevõtluse arenemiseks maal,“ põhjendas
Toomas Raun oma
kandideerimist Saaremaa vallavalitsuse
teespetsialistiks.
Toomas Raun asus seda
tööd tegema pensionile siirdunud Tõnu Kuldsaare asemel.
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Mullune kultuuriaasta oli edukas
Ülevaade 2019. aasta rahva- ja kultuurimajade aruannete põhjal

FOTO:erakogu

Saaremaa vallas tegutseb eri piirkondades valla hallatavate
kultuuriasutustena
15 rahvamaja, üks
kultuurimaja Orissaares ja Kuressaares
Kultuurivara.

Anneli Teppo-Toost

Meie tugevus on
omanäoline kultuur

kultuuritööspetsialist

Nimetatud kultuuriasutused
on piirkondlikud kultuurielu
keskused, kus on korraldatud
rahvakultuurialane harrastustegevus, traditsioonilised
rahvaüritused, kontserdid,
etendused, huvitegevus ning
filmilevi ja näitusetegevus.
2019. aasta jooksul on toimunud kultuuriga tegelevate
valla hallatavate asutuste nii
nimetuste muutmine kui ka
struktuuride korrastamine.
Vastu on võetud rahvamajade
põhimäärused ja välja töötamisel on hallatavate kultuuriasutuste hinnakirjad.

1170 üritust
96 741 külastajaga
2019. aastal korraldati Saaremaa valla kultuuriasutustes
1170 üritust, külastajate kogu-

Saaremaa kultuurijuhid koos Narva kolleegidega Narvas Aleksandri kiriku ees jaanuaris 2020.

arv oli 96 741, neist etendusi ja
kontserte oma taidlejatelt anti
325 korral.
Külalisetendusi ja -kontserte
korraldasid Saaremaal professionaalid 108 ja taidlejad 116
korral.
Ürituste arv ja nendest kasusaajate arv on võrreldes 2018.
aastaga kasvanud, iseäranis on
kasvanud oma taidlejate antavate kontsertide ja etenduste arv,
mis on kasvanud poole võrra.
Näituseid korraldati kokku
57 korral ning kinoseansse

kultuuri- ja rahvamajades kokku 158.
Teiste poolt korraldatud üritusi kultuuri- ja rahvamajades
oli eelmisel aastal kokku 694,
millest suurema osa moodustasid valla teiste hallatavate
asutuste ja piirkonna MTÜ-de
üritused, samuti konverentsid,
koolitused, seminarid, infopäevad, peoõhtud, perekondlikud
üritused, müügid, laadad, laagrid ja muu.
Saaremaa kultuuri- ja rahvamajades tegutseb tänase

seisuga 107 rahvakultuurialast
taidlusringi 1536 osalejaga
ja 41 muud ringi (aeroobika,
käsitöö, tehnika jms) 473 osavõtjaga. Kui rahvakultuurialaste ringide arv on võrreldes
eelneva aastaga seitsme võrra
langenud, siis ringidest osavõtjate arv on suurenenud 65
inimese võrra.
Kultuuriasutused taotlesid
lisaks oma eelarvele sündmuste
korraldamiseks ja kultuurialaseks tegevuseks rahalisi
vahendeid kokku 76 479 eu-

Kuhu liigud, Saaremaa kultuur?

V

eebruaris kiitis volikogu heaks Saaremaa valla kultuuri arengukava
2020–2030.
Arengukava on möödunut
analüüsiv ja tulevikuplaane
sisaldav dokument ning üks
peamisi põhjuseid selle väljatöötamiseks on luua ühine
arusaam ja eesmärk, kus suunas edasi liikuda.
Eelmisel kevadel moodustati töögrupp, kuhu kuulusid
volikogu ja vallavalitsuse kultuurivaldkonna esindajad, kes
asusid meie järgmise 10 aasta
kultuuri tähtsaimat alusdokumenti koostama. Võtsime
eesmärgi luua tõeliselt praktiline, igapäevaselt kasutuses
olev dokument, mis ei jääks
sahtlinurka vedelema!

Ideekorje
eri piirkondades
Et iga Saaremaa piirkonna
elaniku arvamus ja mõtted
on meile olulised ning peavad
arengukavasse kirja saama, siis
kaasasime selle koostamisse
võimalikult palju inimesi saare
eri piirkondadest. Sügisel viisime läbi neli avalikku ideekorje
koosolekut – Kihelkonnal,
Orissaares, Salmel ja Kuressaares, et kuulda inimeste mõtteid
kultuuri hetkeseisu ja tuleviku
kohta. Kokku osales avalikel
koosolekutel üle 100 inimese
kõigist Saaremaa piirkondadest.
Koosolekutel arutlesime
neljal teemal:
• Millised on meie tugevused?
• Kust king pigistab ehk millised on meie nõrkused?

rot, millest osa hõlmas XXVII
laulu- ja XX tantsupeol „Minu
arm“ osalevatele kollektiividele
makstav riiklik toetus.
Riik väärtustab laulu- ja tantsupeoliikumise olulist mõju
kultuuri- ja hariduselus ning
ühiskonnas laiemalt. Laulu- ja
tantsupidude elujõulisuse tagamiseks peab riik oluliseks liikumise terviklikku ja sihipärast
hoidmist ja arendamist ning
juhendajatele ja eestvedajatele
loodud tugisüsteemi jätkumist.
Laulu- ja tantsupeol „Minu
arm“ osales 1326 saarlast, mis
on üle aegade suurim osalusarv.

Eelmise suve laulu- ja tantsupeo tule teekond on jõudnud
Kuressaarde.
FOTO: Irina Mägi

• Milline oleks „Unistuste
2030“ ehk milline võiks olla
meie kultuuri olukord kümne
aasta pärast?
• Millised on sammud unistuste poole liikumiseks ehk
tegevuskava eesmärkide täitmiseks?
Kuna saarlased hindavad
väga meie kultuuri, sai tugevusi kirja oluliselt rohkem kui
nõrkusi. Positiivse poole pealt
toodi erinevates piirkondades
välja järgmisi märksõnu: meil
on ajaloolist ja kultuurilist
identiteeti loov päranditaust,
meil on elujõulised ja värvikad
kultuuritraditsioonid, toimivad aktiivsed vabaühendused,
on palju üritusi ja tegevusi,
mille seast leida endale sobiv.
Väga hinnati meie rahvamaju ja nende eestvedajate
head tööd, samuti huviringide
juhendajate professionaalsust,
tugevaid koorilaulu- ja rahvatantsutraditsioone. Ja ennekõike – saarelist asukohta ennast.

Nõrkustena toodi välja meie
suurim probleem ehk elanikkonna vananemine. Samuti
on suur murekoht kultuuri
rahastamine ning tegijate motivatsiooni säilitamine. On ju
teada, et „lilled ja kommikarp“
ei ole täna enam piisav, et meie
tipptegijad saarele jääks või
tagasi tuleks.
Aitäh kõigile, kes osalesid
kultuuri arengukava koostamisel: võtsid osa avalikest
koosolekutest, saatsid oma
mõtteid kirjalikult, kritiseerisid või kiitsid – sellest kõigest
oli väga palju abi ja teie mõtteid
arvesse võttes on valminud visioon Saaremaa valla kultuurist
aastal 2030.

Meie saar aastal 2030
„Unistuste 2030“ kohaselt on
Saaremaast saanud armastatud
kultuurisaar ning Kuressaare
on tuntud kui kõige erksama
ja tänapäevasema kultuurieluga väikelinn Eestis. Saare-

maaga seotud väljapaistvad
kultuuriinimesed on kaasatud,
tagamaks värskemate trendide
eksponeerimist meie saartel
(kontsertide, näituste, aktsioonide, kohtumiste, välkloengute, installatsioonide,
tänavakunsti jmt kujul).
Vallas on uus kaasaegne
kõrgetele nõudmistele vastav
kultuurikeskus rahvusvaheliste ja üleriigiliste sündmuste,
kontsertide, näituste, etenduste
jm korraldamiseks, rekonstrueeritud ja heakorrastatud
tegusad rahvamajad, raamatukogud, külakeskused, kus
on mitmekülgsed võimalused
kultuuriga tegelemiseks kõigile
kogukonna liikmetele.
Meie ajalooline pärimuskultuur on kõrgelt väärtustatud ning vallas on tagatud
loodus- ja pärandkultuuri
objektide säilimine ning väärtustamine.
Toimub miljööväärtuslike
paikade ja kultuurisündmuste
interaktiivne tutvustamine
kultuuriturismi edendamise
eesmärgil.
Kultuuritegevuse kaudu on
võimalik luua olulist lisaväärtust nii regionaalses arengus,
turismis kui ka ettevõtluses, samuti mõjutab kohalik kultuuriruum elanike motivatsiooni
piirkonda jäämisel või sealt
lahkumisel ning turismisektori
kasvatamisel.
Kuidas teile tundub? Mina
elaksin küll sellisel saarel aastal
2030 hea meelega. Et see aga
võimalikuks saaks, siis hakkame nende unistuste poole nüüd
ühiselt sammhaaval liikuma.
Kristel Peel,
kultuurinõunik

Saare maakonna kultuuri
tugevuseks on väärtuspõhisus,
osaluskeskne tegevus, omanäolised kultuuriruumid ning
nende eripärad, identiteedid
ja inimesed, kes kannavad
edasi paikkondlikke kombeid,
murdekeelt ja elulaadi.
Riigi kultuuripoliitika põhialustest kuni aastani 2020
saame lugeda: „Rahvakultuur
innustab inimesi aktiivselt
kultuuris osalema. Vaimset
kultuuripärandit väärtustatakse ja toetatakse, pärimuse
kandjad ja kogukonnad on
tunnustatud. Kooriliikumine ja
rahvatants koos pillimänguga
ühendab rahvakultuurivaldkonda muusika, sõnakunsti ja
etenduskunstidega.
Laulu- ja tantsupidude tra-

Kõik Saaremaa kultuuri- ja rahvamajade ning
Kuressaare Kultuurivara üritused jäävad kuni
aprillikuu lõpuni ära.
Ka Kuressaare päevakeskuses ei toimu
üritusi ega ringitööd,
samuti on suletud saun
ega ole kohapealset
toitlustamist.
ditsioon on suure kultuurilise
ja majandusliku mõjuga, kohalike omavalitsuste ja riigi poolt
koos kodanikeühendustega
ning rahvamajade võrgustikuga toetatud ja hoitud protsess,
mis tipneb regulaarselt paikkondlike ja üleriigiliste lauluja tantsupidudega.
Rahvakultuurisündmused ja
vaimse kultuuripärandi nähtused arendavad kultuuriturismi
Eesti erinevais paigus ning
elavdavad seeläbi kohalikku
ettevõtlust.“
Saaremaa valla ühtne kultuuri- ja rahvamajade võrgustik
töötab eelpool toodut arvestades suurepäraselt, infovahetus
ja sündmuste korraldamine on
kooskõlastatud, sujuv ja kõikide vajadustele vastav.
Kriisid lähendavad inimesi,
loovad uusi võimalusi suhtlusvõrgustike arenguks ning aitavad
süviti mõista inimese põhiolemust elada nii, et elatud aastate
pärast ei pea piinlikkust tundma.

Valmis üldplaneeringu uuring
Hiljuti valmis Saaremaa üldplaneeringu raames uuring,
mis on Saaremaa vallavalitsuse projekt ja sai 10 000 euro
suuruse toetuse taotlusvoorust „Kohalik ja regionaalne
arendusvõimekus: üldplaneeringu uuringu koostamiseks
vajalikud uuringud ja analüüsid“.
Projekti käigus viidi läbi uuring Kuressaare linna liiklusohutuse ja -skeemi koostamiseks; liiklusloendus vajalike
algandmete saamiseks, tänavavõrgu ohutuse ja funktsionaalsuse analüüs, parkimisvõimaluste analüüs ning koostati
linna põhimõtteline liiklusskeem.
Uuringu/analüüsi „Kuresaare linna liiklusohutuse inspekteerimine ja liiklusskeemi koostamine“ viis läbi OÜ Stratum.
Liiklusuuringu tulemusi kasutatakse sisendina üldplaneeringu koostamisel.
Täpsemalt loe lk 5.

Külavanemad ja vanemate valimised
Vallavalitsuse 10. märtsi istungil kinnitati viieks aastaks Laimjala
piirkonna Audla küla külavanemaks Jana Pint.
******
Pihtla, Püha, Sutu, Ilpla, Kuusiku, Räimaste, Kiritu, Sauaru, Püha-Kõnnu külade ühine koosolek külavanema(te) valimiseks
toimub varem välja kuulutatud 22. märtsi asemel 10. mail kell 17
Pihtlas kohvikus Nõges.
Enampakkumine maa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
järgmiste Saaremaa vallas asuvate maatulundusmaa kinnistute
põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks:
Mustjala piirkond, Küdema küla, Massu kinnisasi (48301:001:0697,
kasutusala pindala 24,4 ha, maatulundusmaa), alghind 2977 eurot, tagatisraha 744 eurot.
Leisi piirkond, Leisi alevik, Kõrre kinnisasi (40301:001:0641,
0,6007 ha, kasutusala pindala 0,6007 ha; maatulundusmaa),
alghind 77 eurot, tagatisraha 19 eurot,
Mustjala piirkond, Ohtja küla, Soopõllu kinnisasi (48301:001:0703,
kasutusala pindala 7,39 ha; maatulundusmaa), alghind 902 eurot,
tagatisraha 225 eurot.
Pakkumiste esitamise tähtaeg 31.03.2020 kell 10.30.
Täpsem info www.maaamet.ee.

Head eakad juubilarid!
Seoses koroonaviiruse levikuga ei toimu kuni 1. maini juubilaride
(80-, 85-, 90-, 95-aastased) koduseid õnnitlemisi. Sünnipäevakaart Saaremaa vallavalitsuselt jõuab juubilarideni posti teel.
Õnne ja tervist!
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TRÜKIARV:
15 500

Saaremaa Teataja

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

18. märts 2020

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

