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Sama kirju, nagu on külade asetus valla kaardil, oli ka üldplaneeringu eskiislahenduse arutelu teenuskeskustes ja rahvamajades, kus toodi välja erinevad arusaamad ja ettepanekud, mis kõik tuleb üldplaneeringus omavahel kokku viia. Kollaaž: Mark Grimitliht

Üldplaneeringu arutelu tõi
välja saarlaste murekohad
neerimine. Esmasel kaardianalüüsil
loodus- ja riigikaitseliste piirangutega
alade ning elamute puhveralade välistamise tulemusel leidsime alad, kuhu
saaks tuuleparke planeerida.
Mitmetel avalikel aruteludel väljendasid kogukonnad arvamust, et oma
piirkonda tuulegeneraatorite püstiMark Grimitliht Katrin Kuusk
Kätlin Kallas
planeeringuvallaarhitekt
planeeringutamist ei soovita. Edasise töö käigus
spetsialist
spetsialist
soovime täpsustada planeeringulahenduses tuuleparkide alasid, samuaaremaa valla üldplaneeringu ja kesk- ti analüüsivad keskkonnamõju hindamise
konnamõju strateegilise aruande eelnõu eksperdid täiendavalt võimalike tuuleparkiavalik väljapanek toimus 30. juunist kuni de mõju (sh mõju linnustikule).
29. juulini. Avalikud arutelud toimusid 31. juuKuna riiklikes arengukavades on eeslist kuni 11. augustini erinevates teenuskeskus- märgiks võetud taastuvenergeetika osakaates ning rahva- ja kultuurimajades üle kogu lu tõstmine, siis tuuleparkide aladest Saavalla, kokku toimus 15 koosolekut. Täname remaa vallas praeguses planeerimisetapis
kõiki avalikel aruteludel osalemast ja ettepane- päriselt loobuda ei saa, kuid püüame leida
kuid tegemast! Koostöös peitub jõud, tekivad kõiki aspekte arvestades võimalikult sobiva
uued ideed, uued mõttearendused ja terviklik asukoha.
planeering.
Avalikel aruteludel pakuti ka mitmel korAvalikul väljapanekul ja avalikel aruteludel ral, et tuuleparkide asemel võiks planeerida
esitatud arvamused saab laias laastus jagada pigem päikeseparke. Arvestades aga päikejärgmiselt: motoringraja planeerimine Roomas- separkide energiatootmise suurt sesoonset
saarde; planeeritavad tuuleenergeetika arendus- kõikumist ja suurt pindalavajadust, siis väialad; kaitsemetsa ja lageraie keelu määramine; kesemahuliseks tootmiseks on päikeseparrohevõrgustiku määramine; täiendavad ranna gid väga sobilikud, kuid riiklike eesmärkide
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekud; saavutamiseks tuleb planeerida ka tuuleavalike teede määramised; väärtuslike maasti- energeetika kasutamist.
ke ja miljööväärtuslike alade käsitlus; elamutevahelise minimaalse vahekauguse määramine; Kaitsemetsast ja rohevõrgustikust
väärtusliku põllumaa määramine.
Laialdast vastukaja tekitas ka kaitsemetsa ja
Kõige tulisemat arutelu tekitasid kolm esi- lageraie keelu määramine asulate kaitseks
mest teemat. Avaliku väljapaneku käigus laekus õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu
vallavalitsusele mitmeid vastuväiteid motostaa- eest või tuleohu vähendamiseks või metsadioni Roomassaarde planeerimise vastu, samas tulekahju leviku tõkestamiseks.
ka näiteks ettepanek planeerida motoringrada
Esitatud arvamuste seas oli nii vastuseisu
endise Leisi valla territooriumile. Oleme telli- sellisele metsa majandamise piirangule, kui
mas uuringut „Saaremaa valla mürakaardi ja ka poolehoidu. Edasisel planeerimisel soomüra vähendamise tegevuskava koostamine“, vib Saaremaa vald teha koostööd asjaomasmille käigus analüüsitakse planeeritava moto- te isikute ja asutustega ning määrata üldringraja tekitatavat mürataset ning töötatakse planeeringuga piirangud lageraie tegemisel
välja leevendusmeetmed. Otsuse planeeritava langi suurusele ja raievanusele ning täpsusmotoringraja asukoha valiku kohta teeme pä- tada kaitsemetsa tingimusi. Lisaks määratakrast mürauuringu tulemuste selgumist.
se Kuressaare linnas metsaseaduse mõistes
rohealad.
Tuuleparkidest päris loobuda ei saa
Mitmed esitatud vastuväited puudutaTeine teravat arutelu tekitanud teema on sid rohevõrgustiku määramist ja selle kaitse
tuuleparkide rajamiseks sobilike alade pla- tingimusi. Näiteks esitati mitu ettepanekut
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konkreetse piirkonna väljaarvamiseks rohevõrgustikust, samuti paluti täpsustada seletuskirjas, mille alusel on rohevõrgustik määratud ja milline on rohevõrgustiku laius, mis
tagab selle püsimise ja toimimise.
Looduskaitseseaduse kohaselt on ranna või
kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeluvööndit võib vähendada üldplaneeringuga, millest
tulenevalt on vallavalitsusele laekunud mitmeid ettepanekuid ranna ehituskeeluvööndi
vähendamiseks.
Üldplaneeringusse kantakse ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekud juhul,
kui tegemist on sadamaga, olemasoleva või
ajaloolise hoonestusega (endine talukoht)
ning kui alale on kehtestatud detailplaneering, mille menetluses on ranna ehituskeeluvööndit juba vähendatud. Ettepanekud vaadatakse läbi asukohapõhiselt ja tehakse otsus
konkreetse ettepaneku arvestamise või mittearvestamise kohta.
Järgneb lk 5 
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aaremaa valla üldplaneeringu eesmärk
on holistiline valla kujundamine, mida on
võimalik ellu viia läbi nutika planeerimise.
Heas ruumis peavad toimima nii maapiirkonnad kui ka linn. Neil mõlemal on oma ruumilised
võlud.
Hajalinnastumine on vastandiks valglinnastumisele, mille käigus linn valgub üle piiride
ning kaotab linna ja selle ümbruskonna ruumiväärtused. Hajalinnastunud ruumis on arengukeskmes võrdselt nii linnaruumi kompaktsuse
suurendamine kui ka saarele omase hajaasustuse väärtuste hoidmine, mis tagab kokkuvõttes kvaliteetse ja mitmekesise elukeskkonna
kõikjal Saaremaal.
Saaremaa valla tuleviku kujundamisel on
keskseteks võtmesõnadeks inimkesksus ja
hoolivus ning tasakaalustatud ja jätkusuutlik
areng. Aastaks 2030 soovib Saaremaa olla
uutele tuultele avatud, traditsioone hoidev,
turvalise ja puhta elukeskkonna ja tugeva
kogukonnaga saar.

ärast seda, kui Saaremaa ja Läti vahelise
laevaliini esimene hange luhtus, alustati
veebruaris uue hanke eeltööd, kuid koroonaviirus sundis tegevused ootele. Abivallavanem Kristiina Maripuu tõdes, et COVID-19
leviku tingimustes ei ole praegugi kindlust,
kuid tulevat suvehooaega silmas pidades on
uueks hankeks tagumine aeg. „Rahvusvahelise
laevaühenduse taastamine kajastub ühinemislepingus, valla arengukavas ja maakonna arengustrateegias ning seetõttu on teema jätkuvalt
aktiivne. Tõsi, COVID-19 levikuga seonduv on
sundinud plaane ümber tegema, samas on lähiriikide külastamine aktiviseerunud,“ tõdes
Maripuu.
Turismi- ja turundusteenistuse juhataja
Helina Andruškevitšus kinnitas, et ka lätlaste huvi Saaremaa vastu aina suureneb ning
sellel suvel on olnud suurim kasv Leedu turistide osas. „Eestisse jõudis Lätist ja Leedust
jõukam sihtgrupp, kes tavaliselt oleks reisinud
Lõuna-Euroopasse, ning neile tuleb järgmisel
hooajal pakkuda juba midagi uut, et neist saaksid korduvkülastajad,“ sõnas Andruškevitšus.
„Ventspilsi linna üks sihtgrupp on samuti leedukad ning sealt oleks neil mugav oma reisi
jätkata just Saaremaale. Huvi laevaliini vastu
on tundnud ka sakslased ja soomlased,“ lisas ta.
Juba on käimas liini turundusstrateegia väljatöötamine ning seda rahastab riik maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA). Projektiperiood kestab 2022.
aasta märtsini ja see jätab tegevustes piisava
paindlikkuse käivitada laevaliin ajavahemikus
2021–2022.
Turundustegevuste projektipartneriks on
Turundusproﬀ OÜ ja sealne ekspert Anu-Mall
Naarits tutvustas 11. septembril projekti esimest vahearuannet. Liin äratab huvi ennekõike
Lääne-Lätis ja Lääne-Leedus, kuid Riia poolt
tulles ei annaks laevaliin enam soovitud ajavõitu. Uuringu käigus on läbi viidud enam kui
40 intervjuud ning küsitletud on nii Läti kui ka
Eesti reisibüroosid, ürituste korraldajaid kui
ka kaubaveoga seotud ettevõtteid. Ootuseks
on Kuivastu-Virtsu liiniga sarnane parvlaev,
alla nelja tunni jääv sõiduaeg ning mõistlik
hinnatase.
Vallavanem Mikk Tuisk sõnas, et juba alustatud strateegia koostamine annab kõigi turismitegevuste kavandamiseks kasulikku teavet.
„Ehkki liini taasavamise osas ei saa tänases
olukorras olla kindlust, oleme siiski lootusrikkad, et turismi- ja transpordisektori taastudes oleks laevaliinil piisavalt huvilisi. Lõunanaabrites huvi äratamisega tuleb tegeleda aga
pidevalt,“ ütles Tuisk. „Varem, kui see liin töötas, külastasin Ventspilsi ka ise ja sellest on väga
hea mälestus. Usun, et enim kasutaksid liini
autoga reisivad pered ja see tuli välja ka praegu
läbiviidavast uuringust,“ nentis vallavanem.
Saaremaa Teataja

Oktoobris toimub
külaelu ümarlaud

A

rendus- ja kommunikatsiooniosakond
valmistab ette järjekorras teist Saaremaa
külaelu ümarlauda ja kõik huvilised on
oodatud 28. oktoobril Lümanda majja. Abivallavanem Kristiina Maripuu selgitas, et programm veel täpsustub ja lähemalt saab ümarlaua
kohta lugeda 15. oktoobri vallalehest. „Kindlasti saame arutleda külade ja MTÜ-de toetamise
üle ning avaldada arvamust, kas külaelu ja mittetulundustegevusega seotud tegevused peaksid saama oma valdkondliku arengukava. Suur
tänu kõigile, kes veebruaris esimesel ümarlaual
osalesid – kokku oli meid täpselt sada,“ lisas
Maripuu.
Saaremaa Teataja
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SAAREMAA VALLA DETAILPLANEERINGUD
Kuressaares Marientali tee 1 ja 1a detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Marientali tee 1a katastriüksuse osas
Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 27.08.2020 otsusega nr
1-3/51 Kuressaare Linnavalitsuse 12.08.2008
korraldusega nr 470 kehtestatud Marientali tee
1 ja 1a detailplaneeringu osaliselt kehtetuks
Marientali tee 1a katastriüksuse osas.
Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kuressaare linnas Marientali tee 1 ja Marientali tee 1a
piiride muutmine eesmärgiga ehitada kergliiklustee linna maale. Krundid kergliiklustee
ehitamiseks on moodustatud ja kergliiklustee
välja ehitatud.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks Marientali tee 1a maaomaniku avalduse
alusel planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel.
Otsusega saab tutvuda valla kodulehel: www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Kuressaares Kase tänava detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 27.08.2020 otsusega nr
1-3/52 kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu
23.03.2000 otsusega nr 17 kehtestatud Kase tänava detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Kase tänava planeerimine väljaspool olemasolevaid
krunte, planeeritava ala kruntimine, sealhulgas
vaba maa liitmine ja vajalike ära- ja juurdelõigete tegemine olemasolevatele kruntidele ning
kinnistutele, juurdepääsud kruntidele, liiklusja parkimiskorraldus. Kase tänav on praeguseks välja ehitatud ja kruntide piire muudetud.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2
alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise
korraldaja või planeeritava kinnistu omanik
soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Allee tn 5//5a katastriüksuse osas esitati taotlus
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.
Taotluse läbivaatamisel leidis kohalik omavalitsus, et detailplaneeringu võib kogu planeeringuala ulatuses kehtetuks tunnistada, kuna Kase
tänav on välja ehitatud ja krundid moodustatud ning detailplaneeringuga ei antud ehitusõigust hoonete ehitamiseks.
Otsusega saab tutvuda valla kodulehel: www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Liiküla Merekivi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 1-3/95 algatati Liikülas Merekivi detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Saaremaa
vallas Liikülas Merekivi katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:006:0405).
Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja
abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse
taastamiseks, liiklusskeemi, parkimise ja haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste
vajaduse määramine ning Läänemere ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava
hoonestusala ulatuses.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek
tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses
u 50 m kaugusel tavalisest veepiirist. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Mustjala
valla külade üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas ja laiendatakse reserveeritud elamuala E1 Merekivi katastriüksusele.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja
§ 82 lg 5 teatame, et Merekivi detailplaneeringu

eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 02.–31.10.2020. Detailplaneeringu
materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (Kätlin Kallas,
katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094)
ning valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu toimub 10.11.2020 kell 16 Tallinna tn
10 II korruse suures saalis.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule
suunamine
Upa külas Kooli tee 3 detailplaneering võeti
vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr
1-3/48. Planeeritav ala jagatakse 4 üksikelamu
maa krundiks ja üheks transpordimaa katastriüksuseks. Elamumaa kruntidele on kavandatud eluhoone ja kaks kõrvalhoonet.
Planeeritavate hoonete maksimaalne ehitisealune pind planeeritaval elamumaa krundil on
400 m2, elamu kõrgus on kuni 8,5 m ja katusekalle 35–45 kraadi (kruntidel nr 3 ja 4 lisaks
0–10 kraadi). Väljaspool õueala ja rajatavaid
teid tuleb olemasolev puistu säilitada. Juurdepääsuks planeeritavatele kruntidele moodustatakse eraldiseisev transpordimaa katastriüksus, mille lõpus on ümberpööramise koht.
Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud
tsentraalselt vastavalt AS Kuressaare Veevärk
tingimustele.
Kooli tee 3 detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringut, kuna ühisplaneeringuga määratud asutuste ja üldkasutatavate hoonete ala juhtotstarve muudetakse
pereelamute ala juhtotstarbeks.
Kooli tee 3 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10–14.10.2020.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja
(Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel toas
308 ning valla kodulehel: www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud
ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu
avalik arutelu toimub 21.10.2020 kell 16 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II
korruse väikeses saalis.
Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26
detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu
27.08.2020 otsusega nr 1-3/47. Sadama tee
24 katastriüksusele planeeritakse ellinguhoone juurdeehitusena külmladu. Katastriüksuse
sihtotstarbed on 80% tootmismaa ja 20% ärimaa. Planeeringuga määratakse maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 1064 m2, maksimaalne hoonete arv on 2 ja kõrgus kuni 10 m.
Sadama tee 24a katastriüksusele hoonestust ei
planeerita, planeeringualast väljas oleval alal
kehtib ehitusõigus vastavalt eelnevalt ala kehtivale detailplaneeringule.
Sadama tee 26 katastriüksusele planeeritakse
laevaehitustehase tootmishooned ja seadustamisele kuuluv hoone. Maksimaalseks ehitise-

aluseks pinnaks on määratud 16256 m2, maksimaalne hoonete arv kuni 6 ja kõrgus kuni 25
m. Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut,
kuna detailplaneeringuga seatud eesmärkide
saavutamiseks on vaja vähendada ranna ehituskeeluvööndit.
Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul
01.10–14.10.2020. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare)
III korrusel ruumis nr 308 ning valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud
ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu
avalik arutelu toimub 21.10.2020 kell 17 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II
korruse väikeses saalis.
Sõrve-Hindu külas Neeme detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Sõrve-Hindu küla Neeme detailplaneering
tunnistati kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu
27.08.2020 otsusega nr 1-3/49. Sõrve-Hindu
külas Neeme detailplaneering kehtestati Salme
Vallavolikogu 24. novembri 2007. a otsusega nr
31. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Neeme
katastriüksuse (katastriüksuse katastritunnus
72101:003:0050) jagamine kolmeks elamumaa
krundiks ning elamute ja abihoonete püstitamiseks ehitusõiguse määramine.
Detailplaneeringuga planeeritud krundid on
praeguseni moodustamata. Kinnistu omanik
esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Neeme detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut ellu viia.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise
otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel:
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Kuressaare linnas Kohtu tn 29a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Kuressaare linnas Kohtu tn 29a detailplaneering tunnistati kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/50. Kohtu
tn 29a detailplaneering kehtestati Kuressaare
Linnavolikogu 23. jaanuari 2003. a otsusega nr
3. Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ehitusõiguse
määramine. Praeguseks on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus realiseeritud. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele
avalduse Kohtu tn 29a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut enam ellu viia.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise
otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel:
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.
Mändjala külas Rannamänni detailplaneeringu kehtestamine
Mändjala küla Rannamänni detailplaneering
kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 03.09.2020
korraldusega nr 2-3/1559. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevale maatulundusmaa sihtotstarbega maa-alale 5 ühepereelamu
krunti ja kinnistu piirkonna reoveepumplale.
Kinnistute suurused on vahemikus 2500 m2–
3000 m2. Igale ühepereelamu krundile on lubatud ehitada üksikelamu ja kuni kaks abihoonet
(ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2). Hoonete
lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on

8 m. Hoonete lubatud katusekalded on 20–45
kraadi.
Rannamänni detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub vastavalt ühisplaneeringu
maakasutuse kaardile planeeritaval pereelamute alal.
Detailplaneeringu ja selle kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtestamine.
Kugalepa küla Laratsi II detailplaneeringu
avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus võttis 08.09.2020 korraldusega nr 2-3/
1584 vastu Kugalepa küla Laratsi II detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
02.–15.10.2020.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Kugalepa külas ja hõlmab Laratsi katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0180, pindala
7,69 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks
ning kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete
tingimuste, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha,
hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse
määramine, keskkonnatingimuste seadmine
planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.
Detailplaneeringuga moodustatakse Laratsi katastriüksusest 2 katastriüksust, mõlemale antakse ehitusõigus 4 hoone ehitamiseks (1
elamu + 3 kõrvalhoonet, sh 0–60 m² ehitisealuse pinnaga hooned). Maksimaalne lubatud
ehitisealune pind on kokku 500 m2, sh elamu
200 m2 + abihooned 3x100 m2. Hoone lubatud
suurim kõrgus elamul on 9 m (2 korrust) ja
kõrvalhoonetel 6 m (1 korrus).
Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt Tõlli-Mustjala-Tagaranna riigimaanteelt
nr 21101 üle Kugalepa külatee. Moodustatavatele kruntidele juurdepääsuks on kavandatud rajada kruuskattega 3,5 meetri laiune tee,
mille lõppu on kavandatud kruuskattega ümberpööramiskohad pääste- jm rasketehnikale.
Krundile positsiooniga 2 juurdepääsu tagamiseks nähakse detailplaneeringuga ette juurdepääsuservituudi seadmise vajadus. Parkimine
lahendatakse krundil. Veevarustus planeeritakse lahendada rajatava ühise puurkaevuga.
Reovesi puhastatakse biopuhastites, kuna ala
asub kaitsmata põhjaveega alal, või kui kinnistu kasutamine on pigem hooajaline ja kinnistu
kasutusintensiivsus ei taga biopuhasti tõrgeteta
tööd, on lubatud reoveed koguda lekkekindlatesse sertifitseeritud reoveekogumismahutitesse.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
02.–15.10.2020 paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse
ruumis nr 308 (Kätlin Kallas, katlin.kallas@
saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning valla kodulehel: www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
22.10.2020 kell 16 Saaremaa vallamaja suures
saalis (Tallinna tn 10 Kuressaare).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta
arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult
aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10
Kuressaare või e-posti aadressil: vald@saaremaavald.ee.

LÜHIDALT

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

S

aaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 24.09.2020 kuni 05.10.2020 on
avalikul väljapanekul:
Praakli küla Lootuse maaüksuse detailplaneeringu alal asuva Eliste tee 7 kinnistu detailplaneeringujärgse hoonestusala tingimusi
täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu,
millega võimaldatakse Eliste tee 7 kinnistule
planeeritud hoonestusala suurendada kuni

10% selle esialgsest lahendusest.
Muratsi küla Sülla, Kadaka, Tammiku,
Väike-Kaardi ja Muratsi maaüksuste detailplaneeringu alal asuva Tamme tee 9 kinnistu
detailplaneeringujärgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste
eelnõu, millega võimaldatakse Tamme tee 9
kinnistule planeeritud hoonestusala suurendada kuni 10% selle esialgsest lahendusest ja

nihutada 5 m kaugusele loodepoolse naaberkinnistu Tamme tee 7 piirist.
Kudjape aleviku Malli maaüksuse detailplaneeringu alal asuva Malli tee 5 kinnistu
projekteerimistingimuste eelnõu, millega
täpsustatakse detailplaneeringuga määratud
tehnovõrkude lahendust.
Eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.ee ja

Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal Tallinna
tn 10 ruum 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10
Kuressaare 93819 või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.
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Mis saab
Kuressaare
turuhoonest?

K

uressaare muinsuskaitsealal asuv turuhoone on pikalt oodanud oma tähelendu. Hoone korda tegemist ja sellele sisu
andmist on korduvalt üritatud, ent terviklikult toimivana ei ole viimased aastakümned
seda maja näinud. Viimati sai sealt liha osta
või sellel suvel ka sushi’t. Maja täies ulatuses
on aga nukras tühjuses ja nii mõnestki kohast
amortiseerunud.
Arvatavasti 17. sajandil rajatud ehitismälestis, nn kadettidekool, on olnud kasutusel
maakohtuna, sõjaväelaste orbude varjupaigana, postijaama hoonena, mehaanikatöökojana
jne. Hoone kuulub nii vanuselt kui ka arhitektuurilt Kuressaare linnasüdame vanimate ja
ühtlasi ka tähelepanuväärsemate hoonetega –
raekoja ja vaekojaga – ühte gruppi. Viimane suurem remont tehti hoonele 1980ndatel
aastatel.
Maja aastaringseks kasutamiseks
Praegu on valla soov ja tahe maja korda teha
ning sellele aastaringselt toimiv sisu anda. Et
maja on seisnud pikemat aega regulaarse ka-

sutuseta, on vaja teha põhjalik remont, lisada
korralik ventilatsioon, soojustus jne.
Turuhoone on plaanis korda teha kolme
erineva projektitoetusvooruga, mis aga turuhoone vaatest on omavahel seotud. Töid tuleb
teha nii sees kui väljas. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks maja saama uue hingamise
umbes 2023.–2024. aastaks.
Turuhoone täpsema sisuga tegeleb töögrupp ja praegu on veel vara rääkida, mis täpselt kahe-kolme aasta pärast meile sealt vastu
vaatab. Et Saaremaa kuulub UNESCO „Inimene ja biosfäär“ võrgustikku, on kindel soov
rajada sinna biosfääri programmiala infotuba
ja ekspositsiooniala. See on aga vaid üks osa
suuremast.
Lääne-Eesti saarte biosfääriala kuulub
UNESCO võrgustikku alates 1990. aastast.
Täna on meil selle kohta teadmised üsna tagasihoidlikud, UNESCO märgi kasutamine
veelgi väiksem. Aga see on väärtus, mida oskavad hinnata paljud turistid, ja seda kvaliteedimärki saaksid edukalt kasutada kohalikud
ettevõtjad.
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Saaremaa = puhas –, saab aasta-aastalt ilmsemaks.
Hea lugeja, võta hetkeks aeg ja mõtle 2020.
aasta tarbimiselamustele. Kindlasti turgatab sulle pähe mitmeid suurepäraseid tooteid ja teenuseid, mis vajaksid tunnustamist
kui aasta 2020 parim „Saaremaa ehtne toode“. Rahulolevast kliendist parem innustaja
ettevõtjale on vaid rahulolev klient, kes sellest rahulolust ilmarahvale teada annab. Seega Sinu märkamisest võib sündida tõuge, mis
lennutab mõne toote aastast 2020 kaugele ja
kõrgele tulevikku!
Saarte Koostöökogu jätkab oma pidevat
tööd meie maakonna elu- ja ettevõtluskeskkonna edendamisel läbi märgise „Saaremaa
ehtne toode“ arendamise ka aastal 2021 ja
edaspidigi. Ja kui merega piiratus jälle rõhuma hakkab, hoia meie saarte tootjate tegemistel silm peal www.ehtne.ee või Facebookis lehel Ehtne Saaremaa ning mõistad, kui
suured ja ägedad me tegelikult oleme!
Loe ka Saaremaa Teataja 3. septembri
numbrist lugu „Tunnustame taas Saare maakonna ettevõtjaid“.
Koit Kelder
Saarte Koostöökogu tegevjuht

Kuressaare turuhoone
ootab uut elu.
Foto: Irina Mägi

Ka Saaremaa valla arengukavas on arvestatud biosfääri programmiga ja arengustrateegia näeb ette selle keskuse infopunkti loomise koos ekspositsioonialaga. See on võimalus
näidata külalistele, mida väärtuslikku ja erilist meil on. Olgu see siis kohalike tootjate
toodangu tutvustus, matka- ja loodusradade
teavitus, rahvapärimuse ja -kultuuri esitlused vms. See kõik ei pea turuhoonesse ära
mahtuma, aga siit võib saada see teadmine
alguse.
Soov on kaasata laia huvigruppi
Mis aga veel lisaks tuleb ja kuidas see kohalikke, turiste ja ettevõtjaid puudutab, sellest
kuuleb edaspidi, kui projektide taotlused on
saanud positiivse vastuse. Töögrupp teeb
sisu andmiseks järgemööda koostööd nii
erinevate valdkonnainimeste, koolide, muuseumi kui ka turismiinfoga jne. Soov on kaasata võimalikult laia huvigruppi, kes majast
hiljem rõõmu tunneks.
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist

Tunnustame Saare
maakonna ettevõtjaid
Kategooriad:

1. Saare maakonna aasta eksportĳa
2. Saare maakonna aasta startĳa
3. Saare maakonna aasta tööandja
4. Saare maakonna aasta investeering/investeerĳa/arendusprojekt
5. Saare maakonna aasta uuendaja/novaator/
rohetehnoloogia rakendus
6. Saare maakonna aasta turundustegu/koostööprojekt/turundaja
7. Saare maakonna aasta inimene või tegu
turismis
8. Saare maakonna parim toiduaine
9. Saare maakonna parim toode/teenus
10. Saare maakonna parim maksumaksja (kaks
auhinda: kuni 15 töötajat ja 15+ töötajat)
11. Saare maakonna aasta ettevõte
12. Haridusuuendus või noorte ettevõtlikkust
edendav tegu
Kutsume teid üles märkama ja tunnustama
Saare maakonna ettevõtjaid!
Esita oma kandidaat hiljemalt 20. septembriks aadressil: minusaaremaa.ee/projektid/
saare-maakonna-ettevotjate-tunnustamine-2020.

Lõppes kalade koelmualade puhastamine

E

namik kudejõgede taastamistöödest
tehti augustis, septembri esimese nädalaga said kõik kavandatud tööd ühele
poole.
Saaremaa Vallavalitsuse ellu viidud koelmualade taastamise ettevõtmise eesmärgiks oli
puhastada mitmete kudeveekogude suudmeid või lõike, mis füüsiliselt takistasid
kalade kudema siirdumist või noorjärkude laskumist merre. Nendeks veekogudeks
olid Kihelkonna jõe, Randküla jõe ja Oitme
jõe suudmealad, Riksu jõe kolm lõiku, Leisi
jõgi, Tori laht Vilsandil, Aenga lahte merega
ühendav kraav ning Aenga ja Põldealust lahte ühendav kraav.
Kudeveekogude paranenud tingimustest

Riksu jõe puhastustööd. Foto: Irina Mägi

saavad kasu peamised harrastuspüügi liigid,
nagu haug, ahven, särg, säinas, luts, hõbeko-

KÜSIMUS

Mida uut toob algav
õppeaasta huvihariduses
ja huvitegevuses?

Me oleme hoopis suuremad ja
ägedamad, kui endale tunnistame

aatamata erilisele aastale tuleb ka see
sügis Saare maakonna ettevõtete ja
ettevõtmiste tunnustamise ning märkamisega. Keerulised ajad nõuavad veel suuremat julgust ja nutikust – seda on maakonna ettevõtjad minu hinnangul selgelt ka üles
näidanud.
Olen aastaringselt seotud märgise „Saaremaa ehtne toode“ tegemistega ning pidevalt
kursis, mida uut ja põnevat teoksil. Seetõttu
saan rõõmuga justkui lõputult korrata, kui
mitmekesine ja rikkalik meie ettevõtluskeskkond on.
Eriti ilmekalt tuleb see esile, kui suhelda
teiste Eesti kantidega, kellel samuti sooviks
piirkondlikku ettevõtmist ühiselt esile tõsta
ning kohalikke tootjaid ja teenusepakkujaid
toetada. Täna ei ole Eestis mitte ühtegi teist
võrreldava mastaabiga tegijate võrgustikku,
mis koondaks sellisel hulgal ettevõtteid ühel
kindlalt ja selgelt määratletud alal.
Saaremaa ehtsa toote võrgustik koondab
üle 120 ettevõtte. Ainuüksi Ehtne Saaremaa
esinduspoest Auriga keskuses on aastaga
läbi käinud ligi 3000 toodet pea 80 tootjalt
ja me teame, et see pole kaugeltki kõik, mis
meil toodetakse. E-poes (pood.ehtne.ee) on
tänaseks üle 600 toote ja ka see arv kasvab
pidevalt.
Aasta 2020 on toonud turule uusi tegijaid
ja tarbijateni mitmeid uusi tooteid. Rõõm
on tõdeda, et nii tooted kui tootmine on
liikumas järjest enam keskkonnasäästlikkuse poole. See tähendab, et lubadus, mis
vaikimisi meie tootjatele omistatakse –
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ger. Ning loomulikult nii kutselised kalurid
kui harrastuskalamehed, kelle saagid võiksid tänu kalade kudetingimuste paranemisele
mitmes erinevas Saaremaa kudejões ja rannikumeres teatud aja pärast suureneda.
Kudejõgede taastamistöid teostas Rannainvesteeringute OÜ ja rahastas Euroopa Merendus ja Kalandusfond läbi PRIA. Selliseid
jõgesid, ojasid ja rannikujärvi, mis vajaksid järeleaitamist, jääb aga Saaremaale veel
küllaga.
Loodetavasti rahastatakse sedalaadi ettevõtmisi ka tulevikus.
Bert Holm
keskkonnaosakonna juhataja

S

eptember on taas käes –
hommikud lähevad
tasapisi jahedamaks,
lehed värvikirevamaks, sügislilled kaunistavad aedu
ja pole lahkemat aastaaega,
mis meile oma ande nii heldelt jagaks. Uue õppeaastaga
Lindia Lallo
avavad uksed ka vallas tegutnoorsootöö ja
sevad huviringid. Enamiku
huvihariduse
peaspetsialist
Saaremaal pakutavatest huvitegevustest leiab valla huvihariduse registrist: haridus.saaremaavald.ee/huviharidus/.
Siinkohal üleskutse ka vallas
tegutsevatele huvihariduse ja
-tegevuse teenusepakkujatele,
kes ei ole veel huvihariduse
registris – palun võtke ühendust ja teeme teie poolt pakuHelen Vainula
registrispetsialist tava ka nähtavaks!
Huvihariduse registrist on
võimalik leida infot kunsti-,
spordi- ja muusikakoolide, noortekeskuste, erahuvikoolide ja spordiklubide jt teenusepakkujate kohta: ringide toimumise ajad, juhendajad,
osalemise tasud, huviringide tegevuste sisukirjeldused jm olulise info. Registri kaudu toimub
ka registreerumine huviringidesse.
Huviringi registreerumise saab algatada lapsevanem või ringijuhendaja, esimesel juhul
peab lapse liitumise kinnitama ringijuht ja teisel
juhul lapsevanem.
NB! Igal õppeaastal tuleb üle vaadata ja vajadusel muuta enda ja lapse andmed registris ning
seejärel saabki hakata ringe valima!
Sel hooajal tahame huvilistele teada anda Maria Tantsustuudiost, mille kaheksa erineva grupi valikutest leiab nii klassikalise võimlemise
kui ka klassikalise balleti. Kui oleme noortelt
uurinud, millistest huviringidest nad nii-öelda
unistavad, siis ballett on küll olnud vaieldamatult esirinnas.
Huvihariduse ja -tegevuse
toetus väikese sissetulekuga peredele
Alates uuest õppeaastast võtab vallavalitsus
vastu huvihariduse peretoetuse taotlusi. Antud
toetuse puhul ei ole tegemist universaaltoetusega kõigile, vaid see on eelkõige mõeldud majanduslikult vähekindlustatud peredele, et lastel
ja noortel ei jääks pere sissetulekutest sõltuvalt
huvihariduses ja huvitegevuses osalemata.
Toetust makstakse 7- kuni 19-aastastele lastele ja noortele huvihariduse ja huvitegevuse
riiklikest vahenditest, kui pere sissetulek ühe
pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne
toimetuleku piir ehk 300 eurot. Vald tasub teenusepakkujale ühe huviringi õppetasu noore
eest kuni 50 eurot kuus teenusepakkuja arve
alusel kuni noore huviringis osalemiseni või
kuni õppeaasta lõpuni. Seega lapsevanemale
õppetasu arvet ei esitata ja vald arveldab otse
teenusepakkujaga.
Toetuse maksmise eelduseks on, et laps on
rahvastikuregistri andmetel Saaremaa valla elanik. Täidetud toetuse taotlus tuleb esitada isiklikult oma piirkonna sotsiaaltöötajale, kes otsustab toetuse määramise või mittemääramise.
Transpordikulude hüvitamist
saab taotleda neli korda aastas
Kui kodukoha lähedal ei pakuta huviharidust ja
huvitegevust ning kui huvialaga tegelemise koht
on elukohast kaugemal kui viis kilomeetrit, on
võimalik esitada transpordikulude hüvitamiseks taotlus neli korda aastas. Tähtajad on 5.
detsember, 5. märts, 5. juuni ja 5. september,
seda 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 praegu kuni 30
eurot kuus. Hüvitamisele kuuluvad nii 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 haridus- ja
noorsootöö osakonda.
Lisainfo ja toetuse blanketid www.saaremaavald.ee/huviharidus.
Rohkem infot huvihariduse ja -tegevuse kohta haridus- ja noorsootööosakonnast.
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ARVAMUS

Liblika
tiivalöök

K

ui 2008. aastal alustati
Salmel kergliiklustee
ehitust, ei teadnud
keegi selle pealtnäha rutiinse sammu olulisust Saaremaale. Kergliiklusteid on ju
Eestisse pärast Euroopa Liiduga liitumist ehitatud sadu
Valmar Kass
kommunikatsiooni kilomeetreid ning mitte
miski ei teinud seekordset
peaspetsialist
kopa maasse löömist erilisemaks eelnevatest. Ometigi vallandas just
see pealtnäha hall ja rutiinne samm sündmuste ahela, mis sunnib ka kõige skeptilisemaid teadlasi tunnistama, et Salme leid mitte
ainult ei kirjuta ümber viikingiajaloo esimest
peatükki, vaid ka selle esimese peatüki esimese lause.
Mõte, et meie väike saar globaalsel areenil
nii olulist rolli võiks mängida, on ju meeltmööda igale saarlasele. Nii ongi lihtne levima
kuuldus, et ühel üles kaevatud ohvritest oli
kolju deformatsioon, mis sarnanes just ühe
meie küla mehe omale. Äkki oli tegemist sugulasega? Äkki põlvneme me kõik viikingitest? Selleks, et me reaalsusest liialt kaugele
ei triiviks, vaatamegi kinnituste saamiseks
teadlaste poole, kes alates Salme laevmatuste
leiust on halastamatu detailsusega konstrueerinud sündmustikku, selgitanud välja meeste
päritolu ja loonud ettekujutuse selle seltskonna sotsiaalsest hierarhiast ning andnud ka
vastuse kõige põletavamale küsimusele: millal
see kõik toimus?
Kuna viikingitest on saanud globaalsed
popkultuuri ikoonid ja nende rüüsteretkede romantiseerimisele on kulunud ehk rohkemgi kilomeetreid filmilinti, kui Eestisse on
tehtud kergliiklusteid, vallandab iga infokild
hulgaliselt erinevaid lugusid ja müüte, mis
kõik hakkavad oma elu elama. See omakorda
loob reaalsuse ümber läbipääsmatu lugude
rägastiku, milles ei suuda ka enam lugude levitajad orienteeruda. Nii taandutaksegi sellele
popkultuurist pärinevale sarvedega metslase
stereotüübile.
Salme leiud annavad meie kujutlusvõimele
loa olla osa sellest maailmast, kuid kõige selle eelneva taustal ei tohi me unustada, kelle
lugusid me jutustame. Siinkohal tuletaksin
meelde ühte Aafrika vanasõna, mis ütleb, et
senikaua, kuni lõvi ei õpi rääkima, on kõik
lood jahimehe poolt jutustatud. Antud kontekstis oleme meie need lõvid, kes on ühtäkki
õppinud rääkima ja kuna siiani on kõik kõige
huvitavamad lood just jahimehe räägitud, siis
heameelega räägiks me ka neid huvitavaid jahimehe lugusid edasi.
Tõsiasi on aga see, et Saaremaast ei saa kunagi viikingite sünnipaika. Seda mitte ainult
sellepärast, et Skandinaavia on selle positsiooni läbi ajaloo, läbi sõna etümoloogia ning
läbi popkultuuri vankumatult endale haaranud. Viikingiteks ei sünnitud ja paljudel puhkudel oli see tänapäevases mõttes ikkagi n-ö
karjäärivalik. Paljud liitusid viikingite hordidega samal põhjusel, miks täna sõidavad
ehitustöölised Soome – pere on vaja üleval
pidada ning mägine ja graniidipinnane maa
ei olnud põllumajanduseks kas siis piisavalt
horisontaalne või piisavalt viljakas.
Kõik jahimehed, kes ellu on jäänud, tulevad
ka koju võitjana. Meie siin Saaremaal peame
jutustama ikka oma lugusid ja Salme laevmatuste leiud toovad saarlaste loosse lihtsalt
uued tegelaskujud – viikingid. Saarlaste vaatenurgast olid viikingid ikkagi sissetungijad ja
rüüstajad, täpselt nagu nad olid seda paljude
teise rahvaste jaoks meist ida ja lõuna pool.
Seega, kui me hakkame jutustama lugusid viikingitest, siis me peame esmalt endale ja seejärel ka oma publikule selgeks tegema, kelle
lugu nad kuulavad – kas lõvi või jahimehe.
Mida Salme kaevamised meile näitavad, on
see, et viikingid kandsid Saaremaal suuri kaotusi ja ega me ju täpselt tea, kui palju neid laevu meile siia maetud on. Kaks oleme leidnud.
Seega saarlased on viikingitest äkki gramm
kangem rahvas – tulest sündinud sitked kadakad, kes (nagu tõendid näitavad) andsid
viikingitele paraja nahatäie. Palju me ise kaotusi kandsime, on iseküsimus, kuid tõsiasi on
see, et meie oleme siin ja viikingid on ajalugu.
Meie räägime seda lugu.

Rajame Kuressaarde
Kahni keskuse!

Näide Louis Kahni loomingust: parlamendihoone Dhakas, Bangladeshis.

A

ugusti lõpus esitas Saaremaa vallavalitsus Riigikogu kultuurikomisjonile
ettepaneku lisada tähtsate kultuuriehitiste nimekirja Kahni keskuse rajamine Kuressaarde. Kahni keskuse puhul oleks
tegu eksklusiivse arhitektuurilise lahendusega
multifunktsionaalse kultuurikeskusega, mis
väärtustaks maailma ühe 20. sajandi mõjukaima arhitekti sünnikohta, Saaremaad.
Vajame multifunktsionaalset hoonet
Mida annaks Saaremaale ja
kogu regioonile uue
kultuurikeskuse ehk

Kahni keskuse loomine? Uue kaasaegse keskuse loomine annab Saaremaale võimaluse arendada kõrgkultuuri kohapeal ja tuua seda ka
saarele sisse. Strateegilised punktid vabariigis
on kontserdimajadega juba kaetud, aga Saaremaa vajab väga hoonet, mis oma multifunktsionaalsusega aitab muuta saare kultuurimaastikku, inspireerida ja kasvatada andekate noormuusikute järelkasvu, võimaldada
professionaalsetel muusikutel siin mängida
ning loomelaagreid teha, korraldada kõrgel
tasemel kunstinäitusi. Hoones oleks ühendatud nii Kahni pärandi keskus, kunstisaal- ja
hoidla, kontserdisaal, kammersaal, prooviruumid, black box, seminari- ja konverentsiruumid. Maja kasutusampluaa peab
olema võimalikult lai. Keskuse loomine
inspireerib saarele tööle ja elama tulema andekaid ja võimekaid inimesi eri
valdkondadest.
Nõudlus kõrgkultuuri järele
Keskuse rajamine avaldaks märgatavat mõju kogu regiooni majanduslikule arengule – ennekõike turismi seisukohalt. Kultuuriturism Saaremaal saaks uue tähenduse – Saaremaale oleks aastaringselt oodatud kultuurihuviline sise- ja
välisturist, mis annaks suure panuse
majutus- ja restoraniettevõtetele ning
kohalikele ettevõtetele tervikuna.
Saaremaa Ooperipäevade aastate-

pikkune traditsioon on näidanud, et nõudlus
kõrgkultuuri järele eksisteerib nii publiku
kui ka esinejate hulgas – olgugi et praegu ei
võimalda saarel mitte ükski saal vastu võtta
orkestri koosseise, ooperi- ja balletietendusi.
Võrdluseks on Eestis hea näide Arvo Pärdi keskus, mis on kindel sihtkoht kultuurihuvilistele üle maailma ning on andnud uue
hingamise ja melu kogu Laulasmaale.
Kahni keskuse ehitamine on Saaremaa
kultuuriruumi loomulik areng. Täna on
ainuke arvestatava suurusega saal Kuressaares pea 20 aastat tagasi renoveeritud Kuressaare kultuurikeskuses. Kuigi tänaseks
on see hoone jäänud väikseks, ei kaotaks
see jätkuvalt oma tähtsust Saaremaa kultuurikaardil, vaid muutuks asendamatuks
hooneks Saaremaa rahvakultuurile, luues
Kahni keskuse kõrval uue viljaka pinnase
rahvakultuuri arenguks.
Kahni keskuse loomine ei tooks kultuuri- ja turismialast tuntust ning majanduslikku kasu mitte ainult meie saarele, vaid
regionaalselt Lääne-Eestile ning terviklikult
kogu meie riigile. Lisaks avaldaks keskuse
rajamine ka positiivset turgutust kõrgkultuurile, aidates sealjuures üles kasvada uuel
viljakal põlvkonnal.
Kristel Peel
kultuurinõunik

Saaremaalt pärit maailmakuulus arhitekt

Louis Isadore Kahn sündis 20. veebruaril 1901 Kuressaares. Oma esimesed eluaastad veetis
ta Saaremaal, elas ja töötas ning suri aga 1974. aastal New Yorgis. Tema loomingu jooneks
on modernismi ühendamine iidsete monumentide raskuse ja väärikusega. Oma ideede algallikana on arhitekt ise korduvalt nimetanud just Kuressaare lossi ning siin nähtut ja kogetut.
Pliiatsĳoonistus Louis Kahnist. Foto: wikipedia.org, Sarbjit Bahga

Järgmine aasta on viikingiaasta
V
iikingite tähtsus Saaremaa ajaloos
mängib järjest rohkem ja rohkem
olulisemat rolli. On välja kujunemas
uus reaalsus – reaalsus, mis toob viikingite
ajaarvamise siia Saaremaale. See on fakt, mis
mõjutab kogu ajalugu. Loomulikult ei tõtta me ummisjalu tõestama oma õigusjärglust ning viskuma selle nimel ambrasuurile.
Saarlastena liigume me edasi rahulikult ja
tasakaalukalt ning selleks oleme välja mõelnud idee kuulutada välja „Saare maakonna
viikingiaasta 2021“.
Tegemist oleks ühe suurima turunduskampaaniaga Saaremaa ajaloos. Kuna sellega tegelevad vallavalitsuse kultuuri- ja
spordiosakond, arendus- ja kommunikatsiooniosakond, turismi- ja turundusteenistus,
ehitus- ja planeeringuosakond, rahandusteenistus, Saaremaa muuseum ja erinevad eksperdid väljaspool meie asutust, saame testida
oma koostöövõimekust.
Kuna idee on praegu algusjärgus, siis on ka

plaanid veel üldsõnalised, kuid hiljemalt kuu
aja pärast on täpne plaan koos ning siis saab
täpse kava paika panna. Mõte on kujundada
Saare maakonnas ühtne viikingite märk, millega saavad liituda meie ürituste korraldajad
ning oma sündmusi luues siduda need viikingiaasta kontseptsiooni ja visuaaliga.
Lisaks saavad kõik toitlustus- ja teenindusasutused tõmmata endale samamoodi
tähelepanu, kasutades selleks viikingiaasta
kuvandit. Meie huvi on kõik need mõtted
kokku võtta ning teha selle põhjal turundusplaan eesmärgiga tõsta Saare maakonna tuntust nii Skandinaavias kui ka Lääne-Euroopas, kasutades ära just sedasama viikingite
temaatikat.
Loomulikult ei ole meie huvi tuua siia inimesi, kes saaksid osa ainult Saaremaa suurepärasest loodusest ja võimalustest. Laiem
eesmärk on harida siia tulnud inimesi läbi erinevate viikingitemaatikat puudutavate tegevuste. Et kui huviline Kuivastus praami pealt

maha sõidab, siis oleks tal võimalik teha tiir
peale meie maakonnas ning tõsta enda ajalooteadlikkust. Sedasama teadlikkust aitavad
tõsta ka erialased rahvusvahelised seminarid
ja konverentsid, mis aasta jooksul toimuvad,
või siis temaatilised üritused üle terve Saaremaa. Aasta võiks lõpetada näiteks Salme
kõige ehtsam viikingiturg. Soovime hooajaks
kujundada Kuressaare linnapildi viikingiteemaliselt ning tõsta meie inimeste teadlikkust
viikingite ja üldse Saaremaa kohta.
Me soovime, et meie enda identiteet saaks
teistsugusema vaate. Samas jääme rahulikuks
ja saaremaiseks. Nagu meie esiisad juba tõdesid: kalale minnes tuleb võtta kaasa võrk, mis
oli kontrollitud ja usaldusväärne. Samamoodi
on ka meie ideega, kõigepealt teeme korraliku ettevalmistuse ja siis võtame kõik, mis sest
heast ideest võtta annab.
Rasmus Tüüts
„Saare maakonna viikingiaasta 2021“
projektĳuht
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Saaremaa vallal on rikas kultuuripärand
Selle rikkuse kaitsmiseks
ja hoidmiseks on vallavalitsusel kavas esitada
septembri lõpus Muinsuskaitseametile toetuste taotlused muinsuskaitsealuste ehitiste
parendamiseks.
Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

Soov on parandada Tõlluste kivisild
ja Kuressaare Suursild, jätkata Maasi
ordulinnuse renoveerimist, remontida Aderkasi kabelit, Kuressaare turuhoonet ning korrastada kalmistuid.
Väljatöötamisel on ideed, kuidas parandada liikumisvõimalust Papissaare munakiviteel ning rekonstrueerida
Tagavere endist koolimaja. Reaalselt
järgmisel aastal töösse minevad objektid selguvad pärast Muinsuskaitseameti otsust 2021. aasta kevadel.
Saaremaa vallale kuulub kokku
üle saja muinsuskaitsealuse kinnismälestise. Suur tänu Muinsuskaitseametile ja eriti Saaremaa piirkonna
nõunikule Keidi Saksale abi eest kokkuvõtte koostamisel. Suurema osa
vallale kuuluvatest mälestistest moodustavad kalmistud, II maailmasõja
ühishauad ja kalmed. Aga leidub ka
väga erinevaid objekte, mille kõigi
kohta leiab huvitavat infot Kultuurimälestiste registrist aadressil register.
muinas.ee.
Vallal on üks tuletorn
ja kaks mõisat
Saaremaa vallal on üks tuletorn –
1906. aastal ehitatud Laidunina tuletorn ehk Kahtla majakas, mis
asub Asva külas, Kahtla laiul. Selle
haruldase historistlikus stiilis originaalkujul säilinud tuletorni maakivist esimene korrus on kuusnurkse
põhiplaaniga, ümara kujuga ülaosa
on aga punasest tellisest. Kahjuks on
sees olev trepp lagunenud ja hoone
halvas seisukorras, mistõttu vaadet
merele nautida ei saa.
Laimjala piirkonnas asub ka üks
kahest Saaremaa vallale kuuluvast
mõisast. Laimjala mõisas tegutseb
praegu teenuskeskus ja raamatukogu. Peatreppi kaunistavad dolomiidist lõvikujud on Saaremaa kiviraidur Velleri töö 20. sajandi algusest.
Mõisa ansambel on rajatud 19. sajandi alguses von Nolckenite poolt.
Teine mõis asub Pihtla osavallas –
Ilpla mõis on Saaremaale iseloomulik
18. sajandi II poole mõisapeahoone
näide. Hoonet kasutati ka koolimajana ning praegu asuvad seal korterid.

Maasi ordulinnuse ehk Maasilinnuse renoveerimist on kavas jätkata. Fotod: Irina Mägi

Kaitsealustest koolimajadest on valla omanduses kolm – Tagavere, Tiirimetsa ja Kuressaare kadettidekooli
hoone, kus üheski kahjuks enam õppetööd ei toimu. Tagavere algkooli
hoone on ehitatud 1934. aastal, olles
hästi säilinud algupärase arhitektuuriga koolihoone Saaremaal. Praegu on
majas raamatukogu, kogukonnaköök
ja seltsimaja, kus on võimalik erinevaid sündmusi korraldada.
Kaks aastat hiljem ehitati Tiirimetsa kool, mis on üks väheseid algse
välisilme ja sisekujundusega funktsionalistlikus stiilis säilinud koolimaju Saaremaal. Kadettidekooli hoonet
tunneme tänapäeval aga hoopis Turuhoonena.
Pihtla kandist leiame veel ka ühe
kahest kaitsealusest kivisillast. Tõlluste mõisa juures asub väike ühe
suure kaarvõlviga rinnatiseta sild,
mis on ehitatud 19. sajandil kohalikust paest, sideaineks lubimört.
Tema suurem ja kuulsam vend on
Kuressaare Suursild, mis viib üle
Põduste jõe. Muinsuskaitseameti
kultuurimälestiste registri andmetel
on Suursild üks Eesti pikimaid kivisildu ning kõige pikemalt jälgitava
ehituslooga tehnikamälestis Eestis.
Silla kogupikkus on 105 meetrit.
Vana puusilla asemele rajatud kivist
Suursild ehitati 1813. aastal ja seda
on vähemalt üheksa korda remonditud.
Kolm maalinna –
Kaarma, Valjala, Pöide
Mööda Põduste jõge edasi liikudes
jõuame Kaarma maalinna juurde, mis
on üks neljast Saaremaa hilisrauaaegsest administratiivsest keskusest. Lisaks on valla omanduses veel Valjala

ja Pöide ehk Kahutsi maalinnad.
Valjala maalinn pärineb 13. sajandist ja on tuntud 1227. aasta talvel peetud lahingu järgi, kus alistati
viimased saarlased. Maalinna ümbruses on rajatud liikumisrada ja piknikuplats ning seega hea koht, kus
Saaremaa suurejoonelise ajaloo üle
mõtiskleda.
Pöide maalinn on kõige põhjalikumalt kaevatud maalinn Saaremaal. Sellel linnamäel avastati kaks
ehitusjärku, millest esimene hõlmas
eelviikingiaja lõppu ning viikingiaja
esimest poolt, teine aga 12. sajandi
lõppu ja 13. sajandit. Suhteliselt paks
kultuurikiht osutab, et linnuses elati

püsivalt kuni selle mahapõletamiseni
umbes 10. sajandil.
Maasi ordulinnuses
tööd jätkuvad
Väidetavalt viib Pöide maalinna juurest Pöide kiriku juurde maa-alune
salakäik. Seni ei ole seda veel leitud,
kuid säilinud on Levala munakivitee, mis viib Levala bussipeatuse
juurest Pöide kiriku juurde. Teine
vallale kuuluv muinsuskaitsealune
munakivitee väljaspool Kuressaaret
on Kihelkonna-Papissaare tee, mida
mööda saab Papissaare sadamasse.
Lisaks saarlaste enda tahtel ehitatud maalinnadele kuulub vallale ka

Maasi ordulinnus, mille rajas ordumeister 1345. aastal, asendamaks
Jüriöö ülestõusus saarlaste poolt hävitatud Pöide ordulinnust. Linnus
püsis veidi rohkem kui kaks sajandit
ning 1576. aastal Maasilinnus õhiti.
Tänu mitmele toetusmeetmele, sealhulgas Muinsuskaitseameti toetusele,
on olnud alates taasiseseisvumisest
saadik võimalik linnust jõudumööda
taastada. Aga tööd on veel rohkesti
ees.
Enamik kabeleid, mis asuvad valla
omandis, on Kudjape kalmistul. G.W
von Aderkasi kabel Pöide kalmistul
ehitati 1791. aastal kolme aadliohvitseri perekonna matusekabeliks. See
on oma rikkaliku dolomiidist raiddekoori poolest silmapaistvamaid
klassitsistlikke hauaehitisi Eestis.
Tagasihoidlikum on Kärla kalmistul
asuv kabel.
Dolomiidi kasutamise osas väärivad esiletõstmist ka Kuigu talu keldrid. Keldrid on rajatud mitmes jaos
arvatavasti alates 19. sajandi keskpaigast. Kaheksast keldriboksist koosnev kompleks on dolomiiditöötluse
tähelepanuväärne näide, mis on vahetult kuulunud dolomiidimeistrite
talule.
Kohalike meistrite kätetööst annavad tunnistust ka Angla mäel
asuvad Laose, Vilidu, Reinu ja Viite
talu pukktuulikud ja Tedre talu tuuleveski. Tedre talu tuulik on ehitatud
1927. aastal. Ehitusmeistriteks olid
Lõhmuse Artur ja Juhan Kärlalt. Reinu talu tuuliku ajalugu võib aga ulatuda enam kui 200 aasta taha.
Seega huvitavaid mälestisi, mida
külastada, jagub. Põnevat (taas)avastamist!

Kuressaare Suursild on üks Eesti pikimaid kivisildu.

Üldplaneeringu arutelu tõi välja saarlaste murekohad
 Algus lk 1

S

aaremaa vallas on hulganisti
erateid, mida tegelikkuses kasutab suur hulk inimesi. Üldplaneeringu eelnõusse kanti avaliku
kasutusega erateed lähtuvalt avalikust huvist. Üldplaneeringu alusel
on vallavalitsusel edaspidi võimalik
maaomanikega seada notariaalne
isikliku kasutusõiguse leping või
sundvaldus. Avaliku kasutusega teede asukohad täpsustatakse veel edasisel planeerimisel tulenevalt esitatud ettepanekutest.
Avalikkusele esitletud Saaremaa
valla üldplaneeringu eelnõus puudus väärtuslike maastike ja miljööväärtuslike alade käsitlus. Teemad
täpsustatakse ja lisatakse üldplaneeringu eelnõusse järgmises etapis.
Hoonestuslaad määrab
elamute vahelise kauguse
Mitme kodaniku pöördumises tunti muret, et uude üldplaneeringusse
ei ole üle toodud varasemates üld-

planeeringutes kehtestatud elamute
vahelist minimaalselt vahekaugust.
Erinevates kehtivates üldplaneeringutes on selline vahekaugus olnud
50, 75, 100 või 200 meetrit. Uues
üldplaneeringus sellist numbrilist
vahekaugust ei määrata, kuid üldiseks tingimuseks on, et kruntide
moodustamisel ja nende hoonestamisel tuleb arvestada piirkonna
hoonestuslaadi ja asustusstruktuuri. Ehk kus piirkonnas on elamud
ajalooliselt olnud tihedamalt koos,
saab uusi elamuid rajada sarnaselt
tihedamalt, kus aga elamud on olnud hajali, tuleb ka edaspidi uusi
elamuid rajades arvestada suurema
elamute vahelise kaugusega.
Mitmeid küsimusi esitati väärtusliku põllumaa määramise aluste
kohta ning tehti ettepanekuid konkreetse piirkonna väljaarvamiseks
väärtusliku põllumaa alast. Saaremaa valla üldplaneeringu eskiisis
on väärtusliku põllumajandusmaa
määramise aluseks Põllumajandusuuringute Keskuse poolt 2015. aas-

tal koostatud kaardikiht. Väärtuslikud põllumajandusmaad määrati
kogu põllumaa massiivi keskmise
boniteedi (alates 35 hindepunkti)
alusel.
Põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimuste määramisel on
võetud aluseks väärtuslikku põllumajandusmaad käsitlev seaduse
eelnõu („Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seadus“). Tingimuste seadmine aitab vältida hea
boniteediga põllumassiivide hävimist eesmärgiga hoida väärtuslikud
põllud põllumajanduslikus kasutuses ja tagada selle kaudu riigi julgeolek toidu tootmisel.
Muinsuskaitse
eritingimusi ei koostata
Lisaks eeltoodule esitati ettepanekuid ja arvamusi üldplaneeringu
eelnõuga määratud tiheasustusala
juhtotstarvete täpsustamise ja muinsuskaitsealade, sh muinsuskaitse eri-

tingimuste puudumise kohta. Üldplaneeringu edasisel koostamisel
täpsustatakse maakasutuse juhtotstarbeid ja nendega seotud tingimusi
ning käsitletakse muinsuskaitsealuseid objekte.
Avalikul väljapanekul olnud üldplaneeringu eskiisi osas on Muinsuskaitseamet olnud seisukohal, et
Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale või selle kaitsevööndisse ei
kavandata olulise ruumilise mõjuga
muudatusi, mis mõjutaksid väljakujunenud ruumilist olukorda või
muinsuskaitseala säilimist ja vaadeldavust. Seetõttu otsustas Muinsuskaitseamet, et Saaremaa valla üldplaneeringu raames ei pea koostama
Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale muinsuskaitse eritingimusi. Kui üldplaneeringu koostamise
käigus siiski ilmneb vajadus olulise
ruumilise mõjuga muudatuste tegemiseks, mis mõjutab vanalinna
muinsuskaitseala säilimist ja vaadeldavust, tuleb üldplaneeringu eritingimused siiski koostada.

Vallavalitsuse planeeringuteenistus ja keskkonnamõju hindamise
eksperdid töötavad planeeringulahendusega edasi, kaaludes esitatud
ettepanekuid ja tõstatatud murekohti. Samuti viime üldplaneeringu vormistuse riigihalduse ministri
17.10.2019 määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ vastavaks
ning korrigeerime kaardirakendust,
et see oleks paremini arusaadav.
Kokkuvõte avalikul väljapanekul
esitatud arvamuste kohta ja avalike
arutelude protokollid lisatakse valla kodulehele: uldplaneering.saaremaavald.ee/dokumendid hiljemalt
28.09.2020.
Mark Grimitliht
vallaarhitekt
Katrin Kuusk
planeeringuspetsialist
Kätlin Kallas
planeeringuspetsialist
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SAAME TUTTAVAKS

SPORT

Saaremaa vallavalitsuse infosekretär Kristin Raud

K
Saaremaa esindus suvemängudel. Foto: Erakogu

Meeleolukad suvepäevad

24.–26. augustil toimusid Tuksi tervise- ja spordikeskuses
juba 15. Eesti koolispordiliidu korraldatud suvemängud
„Meri ja päike“.
Kolmepäevase laagri raames said noored ja nende juhendajad panna oma võimed proovile Riigimetsa Majandamise Keskuse loodud nutiseiklusel, võtta osa tuletõrjeolümpiast, katsetada oma osavust kõrgseiklusrajal
ja tutvuda merepääste tehnikaga. Õpilased võistlesid ja
omandasid uusi teadmisi erinevates tegevustes: aerusurf,
rannajalgpall, kettagolf, võrkpall, korvpall. Läbiti ka merepääste- ja tuleohutusalased koolitused. Noortele kohaselt
lõpetati õhtud meeleoluka diskoga, kus plaati keerutas
lootustandev DJ Egert.
Suvemängude võistkonnad komplekteeriti erinevate
maakondade noortest ja nimetati metsloomade nimede
järgi. Võistkonnad valmistasid oma lipu ja plakati. Lõbusate ja meeskonnatööd eeldavate tegevuste käigus leiti
uusi sõpru ja omandati uusi teadmisi-kogemusi.
Saaremaad esindasid Karoliine Liigmann, Kärt Praks,
Kärt Tiitson, Kätri Kruusement, Kätriin Mägi, Keidi Keerberg, Klaudia Mägi, Kennet Puiestee, Andri Jürisson ja
Alexander Liigsoo, Virge Treiel ja Airike Kapp.
Pilte saab vaadata www.koolisport.ee/et/galeriid.
Kennet Puiestee

Kudjape ohutuspäev läks korda

Kooliaasta alguses, 6. septembril
toimus Kuressaare
külje all Kudjapel
järjekorras juba
k u u e s Ku d j a p e
ohutuspäev, mida
väisas ligi 80 last
ja noort. Eelkõige
pöörati tähelepanu
laste liiklusohutusalaste teadmiste
s uu re n d a m i s e l e
ning vaadati üle jalgrattad ja nende varustus.
Ohutuspäevale olid kaasatud politsei, päästeamet,
maanteeamet, naiskodukaitse, mobiilne noorsootöö
buss. Lastele õpetati, kuidas peab olema varustatud
liiklemiseks mõeldud jalgratas ning milline peab olema kiiver, mis last kaitseb. Lisaks õpetati, kuidas liigelda tavaliikluses ning mida teha õnnetusjuhtumi korral.
Peale selle tutvustati elementaarseid tuleohutusreegleid
olukordades, millega me igapäevaselt kokku puutume.
Et mitte piirduda ainult reeglite ja korraga, siis selle tasakaalustamiseks oli kohal ka mobiilne noorsootöö buss
(MoNo), kus noortele tutvustati erinevaid võimalusi oma
vaba aja sisustamiseks.
Kudjape ohutuspäeva toetab Saaremaa vallavalitsus,
kuid selle idee ja teostus on MTÜ Kudjape Arenguseltsi
korraldada. Tegemist on ainukese selletaolise üritusega
Saaremaa vallas ning see on äärmiselt vajalik, et õpetada
lastele ja noortele, kuidas käituda liikluses.
Rasmus Tüüts
sporditööspetsialist

ristin Raud (pildil) töötab Kuressaares Tallinna tänav 10 asuvas
vallamajas infosekretärina 1. septembrist, kuid tegelikult alustas ta samas
praktikat juba mitu kuud varem.
Kristin on sündinud Raplas ja kaks esimest eluaastat enne Saaremaale kolimist
elanud Kuimetsas. Kooliteed alustas ta
Saaremaa ühisgümnaasiumis, kus lõpetas põhikooli. Keskhariduse omandas ta
Kuressaare gümnaasiumis, mille lõpetas
eelmisel aastal.
„Pärast gümnaasiumi olin üks neist,
kes oli segaduses ega olnud endas päris
kindel, millega edasi tegeleda. Algselt
oli tahe minna ülikooli ajalugu õppima,
kuid selle idee matsin kiirelt maha, kui
ema soovitas mulle minna Tallinna majanduskooli sekretäri eriala õppima. Olin
sellest kohe huvitatud, kuna olen ennast
alati ette kujutanud kontoritööd tegemas,

seega olin imestunud, et selle idee peale
ise ei tulnud,“ kõneleb Kristin oma elukutsevalikust.
Nii alustaski ta mullu sügisel õpinguid
Tallinna majanduskoolis. „Tee Saaremaa
vallavalitsusse leidsin praktika kaudu.
Võtsin kohaliku omavalitsusega ühendust ja oldi lahkesti nõus mulle praktikakohta pakkuma.“
Praktikaga alustas Kristin Tallinna tänav 10 vallamajas toonase infosekretäri
Geili Heinmaa käe all. „Mäletan, et esimesel päeval oli hirm päris suur, kuna ei
osanud midagi oodata. Kuid see oli hea
hirm, sest see andis mulle teada, et astun
oma mugavustsoonist välja.“
Eriolukorra (koroonaviiruse) tõttu
praktika küll seiskus, kuid jätkus juunis.
„Juulis asendasin juba infosekretäri tema
tööülesannetes iseseisvalt. Ja kui sellele kohale tehti avalik konkurss, otsus-

tasin kohe
sellest osa
võtta, sest
töö ja ülesanded olid
juba üpriski
selged.“
Veel üheks otsustavaks teguriks
kandideerimisel osutus Kristini sõnul
see, et ta oli sisimas alati teadnud, et
soovib Saaremaale elama jääda, seda
rahulikkuse, tur valisuse ja looduse
pärast.
Kuna praegu on koolis käsil viimane
aasta, tuleb praegu veel iga kuu korra
sõita ka Tallinna vahet.
Kristin ütleb endast rääkides, et on
suur loomaarmastaja ja ka jooksusõber.
„Naudin õhtuseid jooksutiire ning alati
ootab kodus mind meie kass Kelly.“

Meremajanduse keskus hakkab väärindama meretooret

S

aaremaa valla ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös luuakse maakondade arengustrateegia elluviimise
toetusmeetme abil meretoorme väärindamise õppemoodulit. Arendusprojekti
raames sisustatakse sinimajanduse võtmes
merekeskkonna, biokeemia, mikrobioloogia, tootearenduse ja -innovatsiooni,
toidutootmise tehnoloogiate, toidutoote
ohutuse ja kvaliteedi õppeained ning vajalik õppelabor.
Ülikooli ja Saaremaa Vallavalitsuse poolt
eelmisel sügisel sõlmitud lepingu kohaselt
luuakse järgmise sammuna Kuressaares
meretoorme väärindamisele suunatud
teadusarenduslabor, mis keskendub tootearendusele.
Mereressursside väärindamise olulisust
Saare maakonnas rõhutab Eesti regio-

Väärtuslik meretoore – põisadru.

naalarengu strateegia 2014–2020 ning vajadust tootearendusoskuste ja -võimaluste
järele kinnitab ettevõtjate seas TalTech Eesti mereakadeemia Saaremaal asuva Mere-

majanduse keskuse poolt eelmisel aastal
läbi viidud uuring. Seetõttu on Saaremaa vald otsustanud toetada projekte
kaasrahastusega.
Euroopa Liidu sinise majanduskasvu
keskmes on vesikeskkonna bioloogiliste
ressursside kasutamise kestlikkus ja neile
suurema lisandväärtuse andmine. Vesiviljeluse kasvule majandusharuna loob Eestis
tugevad eeldused koostamisel olev Eesti
mereala planeering.
Projekt „Meretoorme väärindamise õppemooduli väljatöötamine“ kestab aprillist
2020 kuni augustini 2021, toetus riigieelarvest on 48 534 ja Saaremaa vallalt 16 178
eurot.
Veiko Viil
Eesti Mereakadeemia Meremajanduse
keskuse juhataja

Saaremaa kunstiteoste võistlus ootab osavõttu
Saaremaa Vallavalitsus tunnustab Saaremaa kunstivaldkonna loomeinimesi ja
kuulutas kevadel välja Saaremaa kunstiteoste võistluse. Võistluse teemaks on „Uus
reaalsus“, mis on pühendatud Saaremaa
koroonakarantiinile ja sellega seonduvale.
Tuletame meelde, et võistlustööd tuleb
esitada ajavahemikus 17.–27. november
2020 Kuressaare Raegaleriisse Tallinna tänav 2 tööpäeviti kell 10–17. Viimane aeg
töö esitamiseks on 27. november kell 17.
Osaleda võivad kõik Saaremaaga seotud
kunstnikud, loomingulised ühendused
ja kunstiharrastusega tegelevad noored
alates 18. eluaastast. Oodatud on kujuta-

va kunsti erinevates tehnikates taiesed:
maalikunst, graafika, skulptuur ja installatsioon. Üks autor võib võistlusele esitada
kuni kaks teost või ühe seeria, mis koosneb kuni neljast osast. Võistlusele esitatud
teosed peavad olema valminud viimase
kahe aasta jooksul, autori poolt signeeritud ja korrektselt vormistatud. Võistlustöö
juurde lisada kinnine ümbrik teose nimetuse, autori kontaktandmete ja Saaremaaga seotuse kohta.
Võistluse auhind koosneb Saaremaa valla tänukirjast ja rahalisest preemiast, mis
antakse üle kunstiteoste võistluse näituse
avamisel.

Võistlustööd eksponeeritakse avalikul näitusel Kuressaare Kultuurikeskuse
saalis Tallinna tn 6 18. detsembrist 2020
kuni 16. jaanuarini 2021.
Võistlustöid hindab žürii koosseisus
Helle Kahm, Lii Pihl, Mehis Tulk, Anneli Teppo-Toost, Reet Truuväärt, Margus
Kadarik ja Boris Šestakov.
Võistlusele esitatud teosed tagastatakse autoritele kohe pärast näituse
lõppemist.
Lisainfo tel 5856 9824.
Anneli Teppo-Toost
kultuuritööspetsialist

Eesti Rahvuskultuuri Fond jagab toetusi ja stipendiume
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal. Stipendiume ja
toetusi jagatakse 137 allfondist.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
toetab: üksikisikuid stipendiumidega
õppe- ja teadustööks ning loominguliseks

ja sporditegevuseks; organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise,
säilitamise ja edasikandmise seisukohalt
oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Esimest korda osaleb jagamisel kaks allfondi: Gunnar Toomemetsa fond on algatatud 2019. aastal Gunnar Toomemetsa

poolt eesmärgiga toetada eesti tantsuspordi arengut; Valter Lengi fond on algatatud
2009. aastal Valter Lengi poolt eesmärgiga
toetada eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.
Jagamise info, jagamisel osalevate allfondide nimekirja ning E-ANKEEDI leiate
sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee.

LÜHIDALT
Riigivara
põllumajanduslikuks
kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Saaremaa vallas
asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.10.2020.
Täpsemat infot saab Maa-ameti kodulehelt
www.maaamet.ee.

Korteriühistute ümarlaud

Saaremaa korteriühistute ümarlaud toimub 30.
septembril algusega kell 18 vallavalitsuse saalis
Kuressaares Tallinna tn 10. Põhiteemaks on renoveerimise, eeskätt ventilatsioonisüsteemide
väljaehitamise jms küsimused läbi praktiku sil-

made (Sergei Saglo, Pärnu mitme ühistu juht).
Osavõtt EKÜL liikmele tasuta, mitteliikmele
5 eurot.
Evi Ustel-Hallimäe
EKÜL Saaremaa esindaja

Raamatukogud
17.–19. septembril

17.–19. septembrini on suletud Abruka, Aste,
Kõrkvere, Kärla, Laimjala, Leisi, Lümanda,
Metsküla, Pihtla, Randvere, Sakla, Salme, Taritu,
Tornimäe ja Valjala raamatukogu.
Saare Maakonna Keskraamatukogu 17.–18.
septembril: kojulaenutus kl 10–18, lugemissaal
kl 10–18, internet kl 10–16, laste lugemissaal
suletud.
19. septembril Saare Maakonna Keskraamatu-

kogu: kojulaenutus kl 10–16, lugemissaal kl 10–
16, internet kl 10–16, laste lugemissaal suletud.

Hea santimise huviline!

„Hakkame santima!“ on 2018.
aastal alguse saanud koostööprojekt, mida korraldavad
Eesti Folkloorinõukogu ja
Eesti Rahvakultuuri Keskus.
Projekti eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust
Eesti sanditamiskombestikust ja inspireerida
inimesi minema kadri- ja mardisanti jooksma.
Selleks, et säiliksid meie enda mitmekesised
sanditamistraditsioonid just perede, noorte ja
teiste inimeste elavas kasutuses, ongi käesolev
aktsioon ellu kutsutud. 2018. ja 2019. aastal toimus „Hakkame santima!“ üle Eesti erinevates
kogukondades. 2018. aastal oli fookus mardi-

päeval, 2019. aastal kadripäeval ning sel aastal
tõstame taas esile mardisantide traditsiooni.
Aktsiooni käigus toimuvad üle-eestilised
mardi- ja kadrisantide koolitused haridusasutuste õpetajatele ja huvijuhtidele ning kogukondadele. Koolituste eesmärk on tõsta traditsiooni
tundmist ning huvigruppide kaasamist nende
pühade tähistamisel. Igas maakonnas toimub
koolitus kolmes sihtrühmas – lasteaiad ja algklassid, põhikool ja gümnaasium ning kogukonnad.
Saaremaa koolitused toimuvad 2. oktoobril kl
13 Kärla rahvamajas õpetajatele ja 3. oktoobril
kell 11 Sandla rahvamajas kogukondadele.
Lisainfo: „Hakkame santima!“ kuraator Saaremaal Krista Lember, krista.lember@rahvakultuur.ee, tel 5129 932.
www.hakkamesantima.ee, www.facebook.
com/hakkamesantima/

7

Saaremaa Teataja

17. september 2020

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja

1. oktoobril kl 19 „Kui mina hakkan laulemaie,
siis jääb küla kuulamaie“. Tähistame rahvusvahelist
muusikapäeva Kihelkonna segakoori minikontserdi ja tuntud laulude ühislaulmisega. Ainult kuulata
võib ka! Kostitame kohvi, tee ja maiusega. Tasuta.
2. oktoobril tähistame eakate päeva. Kl 14 Salme
Vallateatri seeniortrupi etendused „Klassikokkutulek“
ja „Ühe öö saladused“. Kl 15 on kaetud kohvilaud.
Palun anna oma tulekust ja transpordisoovist teada
esmaspäevaks, 28. septembriks. Osalustasu on 2
eurot. Helista Sirjele tel 555 05 281.

KÄRLA
Kärla rahvamaja

24. septembril kl 19 Kärla näiteseltsi esituses Tiia
Selli „Redel“. Pilet 5 eurot.

LÜMANDA
Lümanda rahvamaja

2. oktoobril kl 11 Kuressaare Teater „Naksitrallid“.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja

29. septembril kl 18 kino „Islandi amatsoon“,
tasuta

1. oktoobril kl 11 Kuressaare Teater „Naksitrallid“.
1. oktoobril kl 20 Karja rahvamaja näitetrupi lustakas lugu „90-ndad – (segaste) võimaluste aeg“.

Kavandi seltsimaja

29. septembril kl 20 Karja rahvamaja näitetrupi
lustakas lugu „90-ndad – (segaste) võimaluste aeg“.
Pilet 5 eurot.

PIHTLA
Sandla rahvamaja

24. septembril kl 19 Tornimäe näiteringi etendus
„Pisuhänd“. Pilet 5 eurot.
1. oktoobril kl 12–16 Pensionäride pidu. Peole on
oodatud Pihtla piirkonnas elavad või suvekodu omavad ning endises Pihtla vallas sündinud, töötanud ja
elanud pensionärid koos kaaslastega. Külas Margus
Muld ﬁlmiga „Eesti Vabariik 100 Saaremaal”, tantsuks mängib Ivar-Bänd, muusikaline kava SÜG-i ansamblilt Varsakabi, juhendaja Mari Ausmees, avatud
näitus Lapivaip 100 „Minu Eesti täna”. Osavõturaha
8 € maksta hiljemalt 27. septembriks Sandla, Pihtla
või Kaali kauplusesse. Samas anna teada, kas vajad
bussitransporti (Pihtla piirkonna piires).
Busside sõidugraafikud: I Haeska kl 11.15, Kaali
kl 11.20, Kõljala kl 11.25, Pihtla-Kõnnu teerist kl

11.35; II Suure-Rootsi kl 11.15, Kailuka kl 11.20,
Ilpla kl 11.30. Info tel 53025620 (Annely).
3. oktoobril algusega kl 11 „Hakkame santima” koolitus kogukonna inimestele. Registreeri:
hakkamesantima.ee/koolitus-kogukondadele/
Lisaks on võimalik koolitusel osta väike santimise aabits (5 €) ja tore vimpel (4 €) oma koduuksele, mis
näitab, et sandid on teie koju oodatud.
16. oktoobril kl 20 Sügispidu, tantsuks mängib Kairit&Toomas Duo. Pääse 10 €, müügil Sandla
kaupluses ja rahvamajas. Laudade ja kohtade broneerimine tel. 5302 5620.

Kuressaare Raegalerii

KURESSAARE
Ajamaja galerii

Kuressaare tervisepark

Enno Alliku maalinäitus „Mere süles“, avatud 30.
septembrini.
Kuressaare kultuurikeskus
3. oktoobril kl 15 „Vene, Valgevene, Ukraina muusika – Eesti linnades“. Kavas: ansambel Zlatõje Gorõ,
folklooriansambel Bõlitsa, Eduard Toman. Sissepääs
on vaba.
Kultuurikeskuse saalis Toomas Altnurme maalinäitus „Aja ja ruumi kangas“, avatud 20. septembrini.
Kultuurikeskuse I korrusel fotonäitus „Läbi looduseprisma!“, Kärla, Aste, Lümanda põhikooli õpilaste
tööd. Avatud 22. septembrini.

Siiri Talli akvarellid „Kummardus peaaegu
kadunud maailmale“, näitus avatud 10. oktoobrini.

Kuressaare Teater

24. septembril kl 19 Teater Nuutrum „Jutt jumala
õige“.
25. septembril kl 19 Teater Nuutrum „Jutt jumala
õige“.
3. oktoobril kl 12 „Naksitrallid“.
27. septembril kl 11 tule osale 17. südamejooksul! Täpsem info www.saaremaaspordikool.ee.

Kuressaare spordikeskus

Jõusaali ringtreeningud alustasid uue hooajaga 3. septembril. T kl 18–19, N kl 19–20. Broneeri aeg telefonil 45 20 375. Rohkem infot
www.spordikool.ee.
Jõusaali kuukaardi uus hind alates septembrist 35
eurot, õpilasele 28 eurot.
www.saaremaaspordikool.ee.
Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee.

TEATED

Kuressaare Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia
kutsub tasuta koolitustele elukestvas
õppes vähem osalenud täiskasvanuid:
KLIENDITEENINDUSE ALANE INGLISE KEEL
(maht 40 h)
algus 14. oktoobril 2020 kell 17.30. Koolitaja Riina Haljas, Kuressaare Gümnaasiumi inglise keele
õpetaja ja täiskasvanute koolitaja.
TOIMETULEK KONFLIKTIDEGA (maht 16 h)
algus 23. oktoobril 2020 kell 17. Koolitaja Kaja
Puck, psühholoog ja täiskasvanute koolitaja.

KOOLITUSED ON TASUTA!

Info ja registreerimine: tel 455 6576, 5551 1922 või
e-post osilia@oesel.edu.ee, www.oesel.ee/osilia

Kuressaare Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia
kutsub tasuta koolitusele elukestvas
õppes vähem osalenud täiskasvanuid:
ARVUTIÕPE ALGAJATELE JA VEIDI
OSKAJATELE (maht 32 h)
algus 19. oktoobril 2020 kell 17. Koolitaja Arvi
Tanila, Kuressaare Gümnaasiumi infojuht ja täiskasvanute koolitaja.

KOOLITUS ON TASUTA!

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli „Arvuti-, keele- ja
suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes (AKS)” raames (nr 2014-2020.1.06.18-0125)

Asendusõpetaja tööleping on tähtajaline ja sõlmitakse
aineõpetaja haiguslehel viibimise ajaks.

• Juriidiline või sotsiaaltööalane kõrgharidus ja lisaks peab
vastama ühele järgmistest ettevalmistusnõuetest:
- kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
- läbitud võlanõustaja täienduskoolitus;
• hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel;
• asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide
vorminõuete tundmine, oskus koostada dokumente ning
oma töövaldkonna üksikakte;
• kasuks tuleb B-kategooria juhilubade omamine.

Omalt poolt pakume:

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;
• erialast täiendkoolitust.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide
koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 22.
septembriks 2020 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare,
märgusõna „Sotsiaaltöö peaspetsialist“.
Lisainfo: Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee
tel 452 5056

Ootused kandidaadile: vastavus
kvaliﬁkatsiooninõuetele.
Kandideerimiseks esitada: haridust tõendavate
dokumen�de koopiad, CV, muud kvaliﬁkatsiooni
tõendavad dokumendid.

Saaremaa Teataja
Kontakt: Aste Pk direktor U. Valge,

Saaremaa Teataja

Nõuded kandidaadile:

Aste kool otsib
ASENDUSÕPETAJAT
Aste Põhikool võtab tööle ees� keele ja kirjanduse
asendusõpetaja 1,0 ame�kohaga (5.–9. kl) ajavahemikus
21. september – 22. november 2020.

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas välja avaliku
konkursi ehitus- ja planeeringuosakonna
planeeringuteenistuse

Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistuskoha eesmärk on
sotsiaal- ja võlanõustamine Saaremaa vallas.

Saaremaa Meeskoor SÜM alustab uut
hooaega esmaspäeval, 21. septembril Kuressaare Muusikakoolis kell 19. Tulemas on
põnev hooaeg eriilmeliste kontsertide ja kohtumistega
sõpruskooridega. Alati on oodatud uued laulumehed.

Info ja registreerimine: tel 455 6576, 5551 1922 või
e-post osilia@oesel.edu.ee, www.oesel.ee/osilia

Koolitused toimuvad Eesti Vabaharidusliidu projekti
„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“
raames (nr 2014-2020.1.06.16-0062)

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse
SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI
ametikohale
ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks
lapsehoolduspuhkuse ajal

Külavanemad ja vanemate valimised
Tumala külavanema valimise koosolek toimub 26. septembril kell 11 Tumala külas Kalju talus.

ARHITEKTI
vaba ametikoha täitmiseks.

Käesolevaga pikendatakse konkurssi kuni
30. septembrini 2020.

Arhitekti ülesanneteks on:

• töötab välja ruumialaseid kontseptsioone ja tingimusi;
• osaleb Saaremaa valla ruumilises planeerimises;
• ehituslubade, kasutuslubade, ehitusteatiste, kasutusteatiste
menetlemine arhitektuurses osas;
• projekteerimistingimuste menetlemine;
• kodanike nõustamine arhitektuursetes küsimustes.

Kandidaadilt eeldame:

• erialast kõrgharidust;
• erialase töö kogemust;
• oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja rakendamise
oskust;
• meeskonnatööoskust;
• algatusvõimet, loovust, esinemis- ja suhtlemisoskust;
• arvuti kasutamise oskust.

Omalt poolt pakume:

• eneseteostamise võimalust;
• arenguvõimalust;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• kindlat palka.

Ametikohale kandideerĳal palume esitada:

• avaldus koos motivatsioonikirjaga;
• CV;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• kandideerĳa poolt vajalikuks peetavad muud dokumendid.

Dokumendid esitada hiljemalt 30. septembriks 2020 Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.
ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819
Kuressaare, märgusõna „Arhitekt“.
Ametĳuhend on leitav Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee.
Täiendav info: vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 513 4049,
mark.grimitliht@saaremaavald.ee.

ulvi.valge@aste.edu.ee, mob 52 97 383.

Saaremaa Teataja
Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse
Kärla teenuskeskuse juhataja ametikohale
ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks
lapsehoolduspuhkuse ajal
Teenuskeskuse juhataja põhiülesanneteks on teenuskeskuse töö
juhtimine, teenuskeskuse pädevuses olevate haldus- ja majandusülesannete täitmine, teenuskeskuse halduspiirkonnas avaliku
võimu sekkumist vajavate küsimuste lahendamine ja vajadusel
nende edastamine Saaremaa Vallavalitsuse vastava valdkonna
struktuuriüksusele.

Kandidaadilt eeldame:

• vähemalt 2-aastast töökogemust ametiasutuse või töökoha
töövaldkonnas;
• keskharidust;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja
andmekogusid;
• teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
• asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide
vorminõuete tundmist.

Omalt poolt pakume:

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• arenguvõimalust;
• eneseteostamise võimalust;
• kindlat palka.

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri ja palgasoov;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 30.
septembriks 2020 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare,
märgusõna „Kärla teenuskeskuse juhataja konkurss“.
Lisainformatsioon: abivallavanem Jüri Linde, tel 501 5098, juri.
linde@saaremaavald.ee.
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MIHKLIKUU KURESSAARE PÄEVAKESKUSES

Reedel, 18. septembril kell 13 vanavanemate rollist ajaloos ja
tänapäeval. Vestlusringi juhib Saarte praost Anti Toplaan.
Kolmapäeval, 23. septembril kell 13 mälestusi Kuressaarest.
Fotod hävinud majadest. Pilte näitab ja tutvustab Maret Soorsk
Saaremaa Muuseumist.
Reedel, 25. septembril kell 13 laulureede. Laulame Mariniga
tuntud laule.
Esmaspäeval, 28. septembril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Kolmapäeval, 30. septembril kell 13 laulame neid laule jälle Elja
Parbuse juhendamisel. Artur Rinne 110.

Näitused:

7.–30. septembrini fotoringi näitus „Sügisele vastu“.

REKLAAM

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKĲA:
Printall

TOIMETAJA: Merike Pitk
Tel 452 5022, 521 6653; merike.pitk@saaremaavald.ee

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

