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Vallad hakkavad koostama energiamajanduse ja kliima arengukava

Valla noortekeskused ühinevad
üheks keskuseks

 Loe lk 4

 Loe lk 5

 Loe lk 2 ja 6

Kogukondlik tegevus saab
septembriks arengukava

Talve moodi talv! Kuressaare Linnamajanduse töötajad puhastavad lumest Uue tänava parkla sisemist kõnniteed. Minilaadur Avantit juhib Rene Põld, käsitsi
lükkavad lund Ivar Hallikäär, Varje Raamat ja Malle Kaal. Lumelükkamisega seotud kulud kaetakse valla eelarve reservfondist. Loe allpool olevat lugu valla
eelarvest! Loe ka lk 5, kus lugejate küsimustele vastab Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel.
Foto: Irina Mägi

Valla tänavune eelarve on 61 miljonit

V

alla 2021. aasta eelarve on volikogult
kinnituse saanud.
Eelarve lühike selgitus arvude keeles on järgmine.
Vald saab eeskätt maksude ja riigipoolsete toetuste
kaudu tulu ca 50 miljonit
Marili Niits
eurot. Selle arvelt tehakse
abivallavanem
kulusid ca 45 miljoni euro
eest vallale pandud ülesannete täitmiseks.
Kõige suurem osa, veidi üle poole sellest, läheb
haridusvaldkonnale, ligikaudu kolmandik kultuuri/
spordi-, sotsiaal- ja majandusvaldkondade ülalpidaAlo Heinsalu
tugiteenuste
miseks. Valitsemiskulud
osakonna juhataja moodustavad veidi üle
kümnendiku eelar vest.
Eeltoodud arvudest tulenev vahe kulub enamikus (ca 4 miljonit eurot) varem võetud laenude tagasimaksmiseks.
Laenamine ei saa olla mõõdutu
Lisaks tuleb vallal investeerida olemasoleva
taristu renoveerimisse või uue ehitamisse.
Seda tuleb teha paljuski laenu abil. Samas ei
saa laenamine olla mõõdutu: ühelt poolt on
seadusega pandud omavalitsuse laenamisele
kindel piir, teisalt tuleb arvestada, et laekuvate tulude arvelt oleks võimalik laenu tagasi
maksta. See on ka põhjus, miks ei ole võimalik kõike soovitut kohe realiseerida.
Valla investeerimispoliitika tugineb paljuski riigipoolsete toetusmeetmete maksimaalsele ärakasutamisele. Toetusmeetme üheks
osaks on aga valla omaosalus. Kuna vastavate

V

äljakutseterohke 2020.
aasta on s eljataha
jäänud. Tänu Saaremaa vallavalitsuse erinevate
osakondade, hallatavate asutuste, partnerite, ettevõtete
ja mittetulundusühenduste,
seltsingute ja külavanemate ühistele pingutustele ja
mõistvale suhtumisele oleme
jõudnud uude aastasse.
Tänavuses eelar ves on
muu hulgas taastatud külaja alevikuraha, külaelu projektivoor ning osaliselt kaa-

programmide mahud ja reeglid ei ole pikaajaliselt täpselt ette teada, siis peab ka vald arvestama omaosaluse tarvis teatud rahalise reserviga. Iga-aastane valla eelarve ongi koht, kus
tehakse valikuid investeeringuobjektide osas.
Mida siis 61 miljonit eurot võimaldab? Me
peame üleval 66 hallatavat asutust ligikaudu
1600 töötajaga. See hõlmab koolivõrku, lastehoidu, noorsootööd, rahvamaju, raamatukogusid, sportimist, hoolekannet ja vallavara
haldamist. Kõike seda põhilist, mida kohalik
omavalitsus oma elanike jaoks asutuste ja tema
töötajate kaudu esmajoones tegema peab.

Mittetulundustegevusele miljon eurot
Kuid raha peab jaguma ka muuks. Tooksime esile ainult mõned aspektid. Mittetulundustegevus saab oma toimimise toetuseks vallalt ligikaudu 1 miljon eurot. See läheb
jaotamisele mitmel eri moel, muu hulgas projektipõhiselt läbi valdkondlike taotlusvoorude või otsetoetusena aleviku- ja külarahana.
Hajaasustusprogrammi raames antakse
aastas toetust ligikaudu 100 perele elamistingimuste, eestkätt vee- ja kanalisatsioonivarustuse parendamiseks. Lisaks antakse
esmakordselt toetust erateedele.
Kui eelmainitu on eelarves ikka ja jälle, siis
investeeringud on alati selle kõige „uudsem“
osa.
Mida me siis aastal 2021 ca 12 miljoni toel
uuel moel näeme? Nimetada võib eeskätt Kuressaare Hariduse kooli hoonet, Kuressaare
Nooruse kooli ujulat, Valjala põhikooli, Mustjala päevakeskuse-pansionaadi hoonet ja Kuressaare Hoolekande juurdeehitust. Ja miks
mitte ka hõljukit meie väikesaarte tarbeks.
Unustada ei saa ka teid ja tänavaid nii maal
kui linnas. See, kokku ligi 4 miljonit eurot ehk

sav eelarve. Kokku jagatakse
mittetulundusühingutele ja
saarlastele läbi erinevate taotlusvoorude üle ühe miljoni
euro. Täpsemat infot voorude kohta saab Saaremaa valla
kodulehelt, Facebooki lehelt
ning Saaremaa Teatajast.
Sel aastal valmib Kuressaare Hoolekande päevakeskuse
juurdeehitus. Kahe järgmise
aasta jooksul valmib Mustjala päevakeskus-pansionaat
ning uuendatakse Pärsama
hooldekodu hoone vanema

tiiva ventilatsiooni.
Kuigi valdkondade arenguid on kõige lihtsam jälgida hoone valmimisega või
rekonstrueerimisega, siis
sama või isegi olulisemad on
inimesed ja tegevused neis
hoonetes. Mul on hea meel,
et sarnaselt viimaste aastatega kasvab jätkuvalt sotsiaalse
kaitse eelarve ka tänavu.
Marili Niits
abivallavanem
sotsiaalvaldkonna
ja tugiteenuste alal

kolmandik kõigist investeeringutest, ei ole
väike summa.
Rahaasjade planeerimisel kerkib alati
küsimus, kas elame jätkusuutlikult? Kas meie
tulud ikka laekuvad kavandatud mahus?
2021. aasta eelarve on kavandatud 2020.
aastaga samal tasemel. Eelmisel aastal valla
tulubaasi kardetud „auku“ ei tulnud ja eks
riigi täiendav toetus oli ka siin abiks. Sama
julgeme prognoosida ka selleks aastaks.
Lugejale võib tulla nüüd mõte: „Mida see
ametnik seal seletab? Minu tee on ikka korda
tegemata, minu sadam väärib paremat?“
Paraku kõike korraga ei saa. Aga me oleme
rahalises mahus Eesti suuruselt viies omavalitsus, seega võimsust on, et sammhaaval
elu vallas paremaks muuta.
PÕHITEGEVUSE TULUD
KOKKU
Maksutulud
Omatulu
Toetused
Muu tulu

49 476 969

PÕHITEGEVUSE KULUD
KOKKU (eurodes)
Valitsemine
Avalik kord
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba
Haridus
Sotsiaalne kaitse

45 621 343

27 237 000
3 741 583
18 298 386
200 000

5 603 379
53 345
3 584 744
2 051 457
430 000
28 000
4 849 210
24 686 246
4 334 962

SUURIMAD INVESTEERINGUD (eurodes)*
Kuressaare Hariduse kool
1 982 270
Aia tänava läbimurre
1 961 630
Valjala põhikool
1 123 600
Kuressaare Nooruse kooli ujula
1 001 847
Mustjala päevakeskus-pan819 000
sionaat
Kuressaare Hoolekande juur521 585
deehitus
Riigigümnaasiumi piirkonna
476 688
arendus
Leisi veevärk
300 000
Sääre tuletorni tehnohoone
300 000
* 2021. aastal tehtavad kulud (objekti
kogumaksumus võib olla suurem).

Sihiks on seatud, et septembriks valmib
Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu
arengukava. Selles töös on heaks ja toetavaks
partneriks Saarte Koostöökogu ning kaasatud
on ka väline ekspert Ivika Nõgel. Kogukondliku tegevuse arengukava koostamisel oleme
pidanud väga oluliseks, et tööga alustades oleks
võimalikult selge, millised on Saaremaa eri kogukondade arvamused, kogemused ja ootused,
ning selleks viidi läbi küllaltki detailne küsitlus.
Küsimustikus, mis oli avatud 3. veebruarini,
oli 21 küsimust nii kogukonna enda, laiema
koostöö kui ka Saaremaa üldise tasandi kohta. Küsitluste tulemustest saab kindlasti lugeda
18. veebruari Saaremaa Teatajast, kuid esimene
kokkuvõte saab tehtud 8. veebruaril toimuval
koostööseminaril.
Lisaks arengukava koostamise töögrupi liikmetele on arutelule kutsutud ka vallavolikogu
piirkondliku arengu ja külaelu komisjoni ning
Kuressaare linnakodaniku komisjoni liikmed, Saarte Koostöökogu ja Saaremaa Kodukandi juhatuse liikmed ning eri kogukondade
esindajaid. Seminari viivad läbi Ivika Nõgel ja
Margus Timmo ning kindlasti ootame, et iga
osaleja avaldaks oma arvamust, milline võiks
Saaremaa kogukondlik elu tulevikus välja näha.
Küsimustiku ja koostööseminari tulemusi
kasutatakse lisaks valla poolt algatatud arengukava koostamisele ka Saarte Koostöökogu uue
perioodi strateegia koostamisel ja tegevused
toimuvad Saarte Koostöökogu projekti „Hoo
andmine kogukondade koostöövõrgustikele!“
raames.
Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava koostamise käigus vajavad selgeid vastuseid, aga ka lahendusi mitmed küsimused, nagu väärtused ja tunnustamine, koostöö ja kaasamine, kogukondade toetamine,
külaplatside ja -majade haldamine ning lepingulised suhted vallavalitsusega.
Külamajade haldamise küsimus oli jaanuaris
arutlusel vallavolikogu piirkondliku arengu ja
külaelu komisjoni koosolekul ning üheskoos
otsustasime, et seegi temaatika vajab päris eraldi
ümarlaua kokkukutsumist. Ühinemiseelsel ajal
oli kasutusel erinevaid praktikaid ning seetõttu
on praegugi kehtivad lepingud üpris erineva sisu
ja tingimustega – kogukondade ootus on, et siit
kujuneks laiem tervikpilt. Ümarlauda kavandame koostöös majandus- ja haldusosakonnaga ja
see peaks saama teoks juba lähiajal.
Kristiina Maripuu
abivallavanem

Esitagem Kuressaare
linna aukodaniku ja
teenetemärgi kandidaate
Aunimetus „Kuressaare linna aukodanik“ antakse isikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena – sobiva kandidaadi esitamisel.
Teenetemärk antakse Kuressaare linna rahvastikuregistri järgsele elanikule Kuressaare linnale
osutatud väljapaistvate teenete eest. Igal aastal
võib anda kuni kaks teenetemärki.
Ettepanekuid aukodaniku aunimetuse või
teenetemärgi andmiseks palume esitada vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks kas kirjalikult
Kuressaare, Lossi tn 1 või e-kirjaga aadressil
raekoda@saaremaavald.ee.
Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust. Aukodaniku aunimetuse ja teenetemärgi andmise otsustab volikogu linnakodaniku komisjon.
Tunnustused antakse üle Kuressaare linnale
linnaõiguste andmise päevale pühendatud pidulikul üritusel.
Saaremaa Vallavalitsus

2

Saaremaa Teataja

DETAILPLANEERINGUD
Kugalepa külas Laratsi II
detailplaneeringu kehtestamine
Kugalepa külas Laratsi II detailplaneering (DP) kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 2-3/83. DP
koostamise eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja
arhitektuursete tingimuste ning liikluskorralduse põhimõtete
määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha
määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest
ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide
ulatuse määramine.
Laratsi katastriüksusest moodustatakse 2 krunti, kummalegi
krundile on lubatud ehitada kuni 4 hoonet kokku ehitisealuse
pinnaga 500 m2. Lubatud hoonete suurim kõrgus on 9 m (2
korrust). Veevarustus planeeritakse lahendada rajatava ühise
puurkaevuga. Reovesi puhastatakse biopuhastites või lubatud on paigaldada ka kogumismahutid. Parkimine lahendatakse
krundil.
DP on kooskõlas kehtiva Mustjala valla Ninase poolsaare
osa-üldplaneeringuga.
Planeeringu materjalidega saab tutvuda www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringute-kehtestamine.

Ninase küla Tongrite detailplaneeringu
algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg
6 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu
algatas 29.01.2021 otsusega nr 1-3/4 Ninase külas Tongrite detailplaneeringu (DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. DP ala hõlmab Saaremaa vallas
Ninase külas Tongrite katastriüksust (katastriüksuse tunnus
48301:001:0027).
DP eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine puhkeküla rajamiseks, selleks ranna
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside
ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste
seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest
ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide
ulatuse määramine.
DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse §
125 lg 1 p 1, § 125 lg 2, Ninase poolsaare üldplaneeringust
(ÜP) ning looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2. Detailplaneeringuga muudetakse ÜP ranna ehituskeeluvööndi ulatuse
osas.
DP algatamise ajaks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja
DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui
DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse
väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse
lisada.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata,
kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et DP kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning kavandatav
tegevus hoiuala kaitse-eesmärkidele mõju ei avalda.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
koostamise algataja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik
Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002);
koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik
Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094);
koostaja on DP Projektbüroo OÜ (kontaktisik Alar Oll, alar@
dpprojekt.ee, tel 511 7178);
kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit
Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda
tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Otsus
on kättesaadav Saaremaa valla avalikus dokumendiregistris
delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/dokument/4648284.

Kuressaare linnas Raekoja tn 1, Kitsas
tn 4 ja Uus tn 16 detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 otsusega nr 1-3/3 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Raekoja tn 1, Kitsas tn 4
ja Uus tn 16 detailplaneering (DP). DP kehtestati Kuressaare
Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 2. DP eesmärk
oli täpsustada Saaremaa Kaubamaja ümber- ja juurdeehituse
sobivust Kuressaare vanalinna miljöösse, kruntimine ja edasine
maakasutus.
Planeeringuga anti ehitusõigus olemasoleva kaubamaja laiendamiseks, kokku oli lubatud hoonete alune pind
2500 m 2. Planeeringuala hõlmab praegust Raekoja tn 1
katastriüksust (34901:013:0074), Raekoja tn 1a katastriüksust (34901:013:0533) ja Kitsas tn L1 katastriüksust
(34901:013:0069). Planeeringuga antud ehitusõigus on realiseeritud.
DP tunnistati kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lg 2 alusel, kuna planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu edasisest elluviimisest loobuda.
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Maapered saavad toetust hajaasustuse programmist
1. veebruaril avati hajaasustuse programmi taotlusvoor, millest maapiirkondades
elavad pered saavad taotleda abi veevärgi, kanalisatsiooni, juurdepääsuteede või
autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks.
Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi. See koosneb järgmistest
dokumentidest: 1. taotlusvorm; 2. projekti
eelarve; 3. kaks võrreldavat hinnapakkumust, 4. projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast: veesüsteemid,
kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid; 5.
oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri.
Taotlus tuleb esitada Saaremaa Vallavalitsusele allkirjastatuna postiga (Saaremaa Vallavalitsus, Lossi tn 1, Kuressaare
linn, 93819) või digitaalselt (vald@saaremaavald.ee). Taotluste vastuvõtt lõpeb 1.
aprillil 2021.
Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri
Alveri sõnul tuleb taotlejatel meeles pidada, et toetust saab taotleda püsivale elukohale. „Et saada programmist toetust,
peab taotleja olema toetatavasse majapidamisse hiljemalt selle aasta 1. jaanuari
seisuga sisse kirjutatud ning see peab olema ka tema alaline elukoht,“ selgitas Alver
taotlemise tingimusi.
Alaline elukoht on majapidamine, kus
isik veedab enamiku oma igapäevasest

puhke- ja uneajast. Kodust eemal õppiva
õpilase ja üliõpilase puhul loetakse alaliseks elukohaks tema leibkonna alaline elukoht.
Arusaamatuste vältimiseks soovitan
peredel, kel on plaan 2021. aastal toetust
taotleda, alustada selgitamisest, kas majapidamine asub hajaasustuse piirkonnas. Aastaga on muutunud maaperede arv tiheasustusaladel. Näiteks kui
2020. aastal oli tiheasustuse piirkonnas
elanike arv alla 50 ja pered said taotleda toetust, aga kui 2021. aastal on samas tiheasustuspiirkonnas rahvaarv üle
50, siis selle piirkonna maaperedel ei ole
võimalik taotleda toetust hajaasustuse
programmist.
Nende perede olukorra lahendamiseks
võeti Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli
2020 istungil vastu määrus „Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks“. Toetuse
andmise eesmärk on aidata neil maapiirkonnas alaliselt elavatel peredel parandada elutingimusi veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel. Toetust
antakse kuni 50% projekti abikõlblikest
kuludest.
Maapiirkondade perede elutingimuste
parandamise toetusmeetme taotlusvoor
on kavas avada maikuus. Taotlusvoor
kuulutatakse avatuks vallavalitsuse korraldusega ja see on avatud vähemalt 1 kuu.

Kohustusliku taotlusdokumendina tuleb
esitada ka vastavalt projekti tegevustele
ehitusluba või ehitusteatis (ehitusluba või
ehitusteatis vormistatakse riikliku ehitisregistri kaudu). Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, veeanalüüsid on abikõlblikud enne lepingu
sõlmimist.
Hajaasustuse programmi toetuse täpsemad tingimused ja taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad Saaremaa
valla kodulehel (www.saaremaavald.ee/
et/hajaasustuse-programm) ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel (www.rtk.ee/
toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm).
Selleks, et taotlejatel oleks lihtsam taotlusdokumente täita, on valla kodulehel ka
näidised koos täitmise juhistega.
Kontaktid: keskkonnataristu peaspetsialist Maire Käärid, tel 452 5169; 5302 2682;
e-post: maire.kaarid@saaremaavald.ee.
Kodanike nõustamine kohapeal (vajalik
on eelnev kokkuleppimine telefonitsi või
meili teel):
vallavalitsuse Lossi tänav 1 asuvas majas
(alumisel korrusel, sisenemine siseõuest)
kolmapäeviti ja reedeti;
Orissaare teenuskeskuses – esmaspäeviti, teisipäevi, neljapäeviti.
Maire Käärid
keskkonnataristu peaspetsialist

Valla noortekeskused ühinevad üheks keskuseks

S

aaremaa valla avatud noortekeskuste ümberkorraldamise ajendiks oli
2017. aastal läbi viidud kvaliteedihindamine, mille ühe kitsaskohana toodi
välja noorsootööd koordineeriva struktuuri puudumine ning noorsootöö teenuse kättesaadavus piirkondades, kus puudub noortekeskus.
Keskuse loomise vajalikkus on kirjas
erinevates arengudokumentides, kuid
tuleneb hallatavate asutuste noorsootöötajate ning juhtide initsiatiivist. Koosloomes on seda protsessi samm-sammult
ette valmistatud ning novembris toimus
asjaosalistele infopäev, kus oma kogemusi jagasid Setomaa Noorsootöö Keskus ja
Alutaguse vald.
Tutvustasime esialgseid mõtteid ja

ühendamise plaani ning osalejad said
küsida küsimusi, mis uue keskuse loomise valguses vastuseid vajasid. Koostöös
kaardistasime plussid, miinused, ohud ja
võimalused.
Luuakse Saaremaa
Noorsootöö Keskus
Tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et
veebruari ja märtsi volikogus otsustatakse
avatud noortekeskuste töö ümberkorraldamine ning kinnitatakse uus põhimäärus. Kuressaare Avatud Noortekeskus
Noortejaam baasilt luuakse Saaremaa
Noorsootöö Keskus, mille koosseisus jätkavad Kuressaare Avatud Noortekeskus
Noortejaam; Lääne-Saare Avatud Noortekeskused, mis tegutsevad kolmes piirkon-

nas – Kärlal, Astes ja Lümandas; Orissaare Avatud Noortekeskus ning Valjala ja
Tornimäe rahvamajade juures tegutsevad
noortekeskused.
Saaremaa Noorsootöö Keskus alustab tegevust uuest õppeaastast ning on Noortejaama õigusjärglane, mis tähendab, et
registrikood ja aadress jäävad samaks.
Keskuse eesmärk on korraldada ja arendada noorsootööd kogu vallas. Samuti on
eesmärk luua individuaalset ja sotsiaalset
arengut toetavaid tingimusi noortele ja
noortega tegelejatele, sh võimalusi koostööks, sidusvaldkondade lõimimiseks,
vaba aja sisustamiseks, huvitegevusega
tegelemiseks ja mitteformaalseks õppeks.
Jätkub lk 6

VALLAVOLIKOGU
29. jaanuari 2021 istungil
Enne päevakorra kinnitamist tutvustasid
rahandusministeeriumi ametnikud volikogu liikmetele Eesti mereala planeeringut.
Istungil:
• tegi Saaremaa Vallavolikogu avalduse maksta valla eelarve sotsiaalse kaitse
vahenditest 25 000 eurot erakorralist toetust õnnetuse tagajärjel halvatuks jäänud
Leino Johansoni raviks välismaal.
• võeti vastu Saaremaa valla 2021. aasta
eelarve kogumahuga 61 326 735 eurot. Lubati Saaremaa Vallavalitsusel rahavoogude
juhtimise eesmärgil võtta lühiajalist laenu kuni 1 500 000 eurot, mis peab olema
tagasi makstud eelarveaasta lõpuks, ning
investeerimislaenu kuni 5 500 000 eurot.
• anti nõusolek Saaremaa valla ning
PHG Holding OÜ vahel kehtiva Kuressaare
linnas asuva Golfiväljaku kinnistu hoonestusõigusega koormamise lepingu ja asjaõiguslepingu muutmiseks selliselt, et hoones-

tusõigus seatakse tähtajaga viiskümmend
aastat, arvates hoonestusõiguse muutmise
kandmisest kinnistusraamatusse.
• toimus „Välireklaami paigaldamise
eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamise
korra“ määruse eelnõu I lugemine ja suunamine II lugemisele.
• toimus määruse eelnõu, millega tahetakse tunnistada kehtetuks Kuressaare
Linnavolikogu 13.12.2007 määrus nr 28
„Reklaamimaksu kehtestamine“, I lugemine ja suunamine II lugemisele.
• ei võetud vastu Mustjala osavallakogu poolt esitatud „Saaremaa Vallavolikogu 21. oktoobri 2020. a otsuse nr 1-3/65
kehtetuks tunnistamise ja Pahapilli küla
Varese sadama detailplaneeringu kehtestamise“ otsust.
• tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Raekoja tn 1, Kitsas tn 4 ja Uus tn 16
detailplaneering.
• lõpetati Salme alevikus Sõrve mnt 5
detailplaneeringu koostamine.

• algatati Ninase küla Tongrite detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonna-mõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 30.
aprilli 2020 määrust nr 12 „Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede
elutingimuste parandamiseks“.
• kinnitati Kuressaare Nooruse Kooli
põhimäärus.
• anti nõusolek Kitsas 16 Kodu OÜ-s
Saaremaa vallale kuuluva osa nimiväärtusega 1275 eurot võõrandamiseks Ogremor
Holding OÜ-le kooskõlas meetme tingimustega pärast 20 aasta möödumist üürielamu kasutusele võtmisest.
• arvati ehitus- ja keskkonnakomisjoni
liikmeks Andres Tamm ja komisjonist välja Virge Pihel. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmeks arvati Toomas Tuuling.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

Avaneb külaelu arendamise toetuse esimene taotlusvoor
8.–25. veebruarini on avatud külaelu arendamise toetuse I taotlusvoor. Oodatud on
kõik Saaremaa valla külaelu edendamisega
seotud taotlused. Ainus piirang tulenevalt
mittetulundustegevuse toetamise korrast
on alkohoolsete jookide või kinnisvara
ostmise keeld. Maksimaalne toetus taotleja kohta on 1000 eurot. Toetusemäär on
sündmuste puhul maksimaalselt 90% ja
teistel juhtudel maksimaalselt 100%.
Toetust saavad taotleda mittetulundus-

ühingud, sihtasutused või seltsingud. Vastavalt valitsuse korraldusele on antud taotlusvoorus prioriteetsed külamajade või
-platside haldamisega seotud tegevused,
külamajade renoveerimine ja külaplatsil
olevate ehitiste rajamine või renoveerimine. Sihtgruppidest on eelis lastel ja noortel. Olukorrast tulenevalt on eelistatumad
väliüritused, kuna nende puhul on suurem tõenäosus, et neid on võimalik
korraldada.

Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.saaremaa.ee või vajadusel paberkandjal, saates
taotluse aadressile Lossi 1, Kuressaare,
93819.
NB! Küla- ja alevikuraha taotlusvõimalus küla- ja alevikuvanematele avaneb eraldi.
Lisainfo: Eda Kesküla, arenduse peaspetsialist, eda.keskula@saaremaavald.ee,
tel 452 5028.

4. veebruar 2021
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KÜSIMUS

29. jaanuari vallavolikogu
istungil oli arutlusel välireklaami paigaldamise eeskiri ja
reklaamimaksu kehtestamine.
Miks on vaja kehtestada ülesaaremaalist välireklaami korda ja reklaami maksustada?

T

2021. aastal planeeritavad taotlusvoorud.

Graafika: Risto Kaljuste

Selgunud on esialgne mittetulundustegevuse toetamise ajakava

V

allavolikogu kinnitas 29. jaanuaril Saaremaa valla 2021. aasta eelarve. Eelarvesse on planeeritud järgnevad toetuste taotlusvoorud (vt graafikut). Tegemist on
esialgse kavaga, mis võib aasta jooksul muutuda. Täpsem info taotlusvoorude tingimuste
kohta tuleb pärast voorude avamist valitsuse
korraldustega.
Vast av a lt v a l l a m itte tu lu nduste ge -

vus e to et amis e kor rale kontrollit akse taotlused viie tööpäeva jooksul alates
taotluse registreerimisest ning vajadusel antakse vähemalt viis tööpäeva aega puuduste
kõrvaldamiseks.
Otsuse projekti toetamise, osalise toetamise
või mittetoetamise kohta teeb valitsus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nõuetekohase
taotluse saamisest. Seejärel saadetakse hilje-

malt ühe kuu jooksul taotlejale sõlmimiseks
toetusleping. Pärast lepingu allkirjastamist
taotleja poolt kantakse toetus taotlejale üle
kümne tööpäeva jooksul.
Maakondlike voorude taotluste menetlemiste ajakava võib olla veidi erinev.
Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

Ümberkorraldused Saaremaa haridusmaastikul
Saaremaa valla hariduselu ootavad tänavu suvel ees suured märgilise tähendusega muudatused, milleks on ettevalmistusi tehtud juba pikema aja
vältel. Kuressaares Väljaku tänaval on kerkimas uus Saaremaa gümnaasiumi õppehoone ning lisaks uuele vormile käib tõsine sisuline ettevalmistus
nii õppekorralduse ülesehitamisel kui ka kooli personali värbamisel.
Samamoodi usinalt on
ümberkorraldusteks ettevalmistusi tegemas ka
Kuressaare gümnaasium
ja Saaremaa ühisgümnaasium, mis mõlemad jätkavad septembrist 2021 põhikoolidena.
Õilme Salumäe
Eelmisel aastal kinnitas
üldharidusnõunik volikogu mõlema kooli
ümberkorraldamise täpsustatud ajakava ning ka koolide uued nimed:
Kuressaare gümnaasiumist saab Kuressaare
Nooruse kool ning pärast pikka ja kirglikku
arutelu jõuti Saaremaa ühisgümnaasiumi uue
nime osas kokkuleppele – sügisest kannab
kool nime Kuressaare Hariduse kool.
Ehkki tegemist ei ole uute koolide asutamisega, vaid ümberkorraldamisega, vajavad ümbervaatamist ja uuendamist mitmed koolielu
alusdokumendid. Esimesena jõudis volikogu
jaanuarikuu istungile Kuressaare Nooruse
kooli põhimäärus ning märtsi istungile on
plaanitud Kuressaare Hariduse kooli põhimääruse kinnitamine.
Senised gümnaasiumid saavad
uued arengu- ja õppekavad
Kui põhimäärused annavad koolide tegevusele vormilise aluse, siis sisulises mõttes olulisema kaaluga on koolide arengukavad ja
õppekavad. Kuressaare Nooruse Kooli uus
arengukava sai valmis juba möödunud aasta
lõpul ning pärast eelnõu arutelu kooli hoole-

kogus, õppenõukogus ja õpilasesinduses kiitis
vallavalitsus arengukava eelnõu heaks ning
suunas avalikustamisele, mis lõppes just 28.
jaanuaril. Pärast laekunud parandusettepanekute läbivaatamist kinnitab arengukava vallavalitsus. Hariduse kooli arengukava on praegu veel koostamisel ning peaks kava kohaselt
jõudma vallavalitsusse märtsis.
Kooli muutunud vorm on heaks väliseks
tõukeks ka kõigi muude kooliga seotud dokumentide ja sümboolikaga seonduva uue pilguga läbivaatamiseks. Kuressaare gümnaasiumis on pikema aja jooksul käinud koos väga
erinevad töögrupid, alates lapsevanematest
kuni õpetajateni, kes on andnud oma sisendi
õppekava uuendamisse. Mõlema kooli uuendatud õppekavad saavad kinnituse veel enne
käesoleva õppeaasta lõppu.
Lisaks kohustuslikele dokumentidele on
koolid mõelnud ka oma välistele tunnustele
ja kuvandile. Kui Saaremaa ühisgümnaasium
ütles kohe alguses välja, et nemad jäävad põhimõtteliselt oma seniste värvide, logo ja muu
sümboolika juurde, siis Kuressaare gümnaasium läks teist teed ja avas avalikuks aruteluks
näiteks kooli tunnuslause. Alustamine uues
vormis on kooli jaoks olnud inspireerivaks
ajendiks vaadata veelkord üle oma senised
väärtused ja hinnata nende toimimist ning
kaaluda, kas saab paremini.
Saaremaa ühisgümnaasiumi välistele muudatustele annab omapoolse erilisuse plaanitav
kolimine asenduspindadele Upal, kus toimub
kooli õppetöö 2021/2022. õppeaastal, et siis

sügisel 2022 alustada renoveeritud koolihoones Hariduse tänaval.
Kui kõik eelnev on puudutanud kooli kui
institutsiooni uuendusi, siis loomulikult on
kooli jaoks kõige olulisemad inimesed. Kõiki
huvitab, kas ja milliseid muudatusi toob uus
sügis kaasa õpetajate osas, kuid siinkohal tuleb siiski varuda kannatust. Septembrist tööd
alustav Saaremaa gümnaasium on lubanud
oma esmased värbamistulemused teha avalikuks veebruarikuu lõpuks. Märtsis algab riigigümnaasiumis ka õpilaste avalduste vastuvõtt
ning seejärel vestlused.
Gümnaasiumiõpilased
sügisest uude kooli
Kõik tänased Saaremaa ühisgümnaasiumi ja
Kuressaare gümnaasiumi gümnaasiumiastme
10. ja 11. klassi õpilased, kes oma klassikursuse lõpetavad, saavad oma gümnaasiumiastme
lõpetada uues riigigümnaasiumis ning nende
dokumendid annavad koolid koos muu vajaliku asjaajamisdokumentatsiooniga riigigümnaasiumile üle pärast käesoleva õppeaasta õppeperioodi lõppemist juunis.
Uus suvi ja seda enam sügis on toomas Saaremaa haridusellu nii suuri muudatusi, millega on lähemast ajaloost võrreldav vast 1978.
aasta, kui Kuressaares valmis uus koolimaja
Nooruse tänaval ning ümber korraldati kogu
Kuressaare koolivõrk – suleti Garnisoni tänava koolimajas tegutsenud algkool, kuhu toodi
üle seni Pikal tänaval tegutsenud 8-klassiline
kool.
Tänase Kuressaare Vanalinna kooli kasutuses olevasse majja Pikal tänav aga asus
vene õppekeelega kool ning ka õhtukeskkool.
Muudatused ja ümberkorraldused on meie
ümber olnud alati, need on vajalikud ja vahel
ka möödapääsmatud. Oluline, et me oskaks
neid muutusi targalt ja teadlikult juhtida ning
neist õppida.

PRIA hüvitab koroonast tingitud kalanduse müügikäibe vähenemist
17.–25. veebruarini võtab PRIA vastu kalanduse valdkonna COVID-19 pandeemiast tingitud müügikäibe vähenemise
hüvitamise toetustaotlusi. Korraga on

avatud kaks meedet: „Vesiviljelusettevõtja
müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus“ ja „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja

müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise
toetus“.
Täpsem teave PRIA kodulehel www.bit.
ly/pria-covid.

änapäevane reklaam
on kolinud sotsiaalmeediasse, kuid välireklaami roll ei ole aastatega
kahanenud. Kuigi välireklaami peetakse üsna arhailiseks ja vähepopulaarseks
reklaamitüübiks, on see
Piret Miller
asendamatu infoedastamise
arhitekt
võimalus.
Reklaami eesmärk on edastada tarbijatele
kindlat sõnumit, ja sõnumi mõju sõltub suuresti kanalist, kus seda tehakse. Kavalalt väljendatud ning hästi teostatud reklaam pakub
alati selget tootlikkust.
Välireklaami puhul on nähtavus garanteeritud, seda ei saa kuidagi ära blokeerida ega vahele jätta. Tegu on ainsa reklaamitüübiga, mis
eksisteerib füüsilises keskkonnas ja võimaldab rõhuda kõigile viiele meelele, pakkudes
seeläbi lõputuid loovaid võimalusi reklaami
kujundamiseks. Rahvarohketesse kohtadesse
paigutatud reklaamiga saab tõsta võimalikult
suure hulga tarbijate teadlikkust, olgu selleks
siis lihtsalt sinu ettevõtte või mõne kindla
toote tutvustus.
Seni on Saaremaal reguleeritud vaid Kuressaare linna ja Pöide piirkonna välireklaami
kujundust ja paigaldamist. Välireklaami reguleerimine uue, kogu Saaremaad katva määrusega on tingitud eelkõige selguse ja reeglite
ühtlustamise eesmärgist. Selleks et vältida
ebamäärasust, on vajalik ühtsetes reeglites
kokku leppida.
Määruse eesmärk on eelkõige tagada, et välireklaam oleks korrektne ega segaks liiklemist.
Samuti kohustab määrus, et reklaamiga ei
tohi kinni katta arhitektuurseid väärtuslikke
elemente ega teisi reklaame.
Seni oleme Kuressaare linnas välireklaamide juures pidanud juhtima tähelepanu liialt
suurtele reklaamidele, mis liiklemist segavad,
või eramaale omavoliliselt paigutatud reklaamtahvlitele, mida ei ole maaomanikuga
kooskõlastatud. Lisaks on kasutatud ebasobivaid materjale, mis ei pea ilmastikule vastu
ja on muutunud inetuks. Samuti ei pea me
õigeks elusate puude külge kinnitatud reklaame, mis kahjustavad puid.
Ülevaade kogu Saaremaal toimuvast välireklaamist on olnud pigem kesine. Seni puudunud eeskiri on takistanud korrale kutsumast reklaamijaid ebakorrektse kuulutuse
eest või nõuda ammu suletud ettevõtte teenuskoha viida eemaldamist. Eelnõu eesmärk
ei ole edaspidi välireklaamiga suurt raha kokku ajada, vaid töötada välja Saaremaad kattev
kord ja võrgustik välireklaami paigaldamiseks.
Välireklaami kujundus ja paigaldus ning
ettevõtete viidad peavad vastama kogu eksponeeritava perioodi kõigile turvalisuse ja
esteetika nõuetele üle saare. Ka linnast eemal
ei ole lubatud suvaliselt eramaadele paigaldada plakateid või kasutada liiklusohtlikke
või ilmastikule mitte vastu pidavaid reklaamkandjaid. Asukohast lahkunud ettevõtja on
kohustatud eksitavad viidad eemaldama.
Eeskiri võib algul tunduda ahistav ja liialt
bürokraatlik, kuid eelkõige on soov meid
kõiki kaitsta ebasobiva ja eksitava reklaami
eest.
Eelnõu kehtestamise järgselt on välireklaami paigaldamine Saaremaa vallas lubatud
ehitus- ja planeeringuosakonna kooskõlastuse alusel. Välireklaami paigaldamise taotlemiseks esitatakse taotlus koos kavandiga (fotomontaaž ja asendiplaan). Vastav spetsialist
kontrollib esitatud dokumentide vastavust
nõuetele ja vajadusel kooskõlastab muinsuskaitse ning muude spetsialistidega. Kooskõlastus väljastatakse kirjaliku nõusolekuna.
Välireklaami taotleja on kohustatud tagama
välireklaami korrektse väljanägemise kogu
väljapaneku perioodil.
Maksustamisele kuulub kommertsreklaam,
välja arvatud erijuhud. Maksusoodustusi kohaldatakse lisaks reklaamiseaduses toodud
alustele heategevusürituste reklaami ja sotsiaalreklaami osas. Tasustamisele ei kuulu ettevõtete viidad hoonetel, kus ettevõte
paikneb.
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ARVAMUS
Kas Saaremaa vajab kõrgharidust andvat õppeasutust?

Ü

likoolide regionaalsed
kolledžid tekkisid valdavalt sajandivahetuse
ajal. Nende loomise oluline
tegur oli vastava regiooni
avalik toetus ja kogukonna
soov. Praegu on Eestis kuus
väljaspool Tallinnat ja Tartut
Tiit Land
asuvat avalik-õiguslike üliTallinna Tehnikakoolide regionaalset õppeülikooli rektor
asutust.
Kuressaare kolledž alustas Tallinna Tehnikaülikooli koosseisus 1999. aastal ning 2017 reorganiseeriti kolledž Tehnikaülikooli Mereakadeemia meremajanduse keskuseks. Kuressaares
asub lisaks väikelaevaehituse kompetentsikeskus, millel täitus äsja kümme tegevusaastat.
Meremajanduse keskuses saab õppida ettevõtluse ja elamumajanduse ning meretehnika ja
väikelaevaehituse rakenduskõrghariduse õppekavadel. Sel õppeaastal õpib Kuressaares natuke
alla 200 üliõpilase.
Kas regionaalseid keskuseid
on ülikoolidele vaja?
Viimastel aastatel on tekkinud nii ülikoolide
sees kui avalikkuses diskussioon regionaalsete
kolledžite jätkusuutlikkuse üle. Põhjuseks on
ennekõike kõrghariduse rahastusmudel, milles
riik ei rahasta ülikoolide regionaalseid õppeasutusi eraldi.
Samal ajal on kõrghariduse riiklik rahastus
viimase viie aasta jooksul tõusnud oluliselt
väiksemas mahus võrreldes elukalliduse ja SKT
tõusuga. Ülikoolid ootavad riigilt regionaalsete
kolledžite tegevuse jätkamiseks lisaraha, kuna
nende roll on lisaks õppeasutusele ka regionaalpoliitiline.
Käesoleva aasta riigieelarves eraldatakse esmakordselt ülikoolidele regionaalsete õppeasutuste kulude katmiseks lisaraha. Samuti on mitmed kohalikud omavalitsused asunud toetama
kolledžeid rahaliselt – leppides koostöölepingutes kokku tegevusi, mille kaudu enam siduda
õppeasutuste õppe- ja arendustegevust kohaliku
ettevõtluse ja omavalitsuse vajadustega.
Mida ootab Saaremaa vald
Tallinna Tehnikaülikoolilt?
Saaremaa valla ja Tehnikaülikooli vahel sõlmiti
2018. aastal koostööleping, milles on viieks aastaks kavandatud tegevused nii õppetegevuses,
teadus- ja arendustegevuses kui ka ettevõtluse
vajadustele vastamises ja ühiskonna teenimises.
2019 sõlmiti koostöölepingu lisa eesmärgiga
tugevdada Tehnikaülikooli positsiooni Saaremaal ning arvestada kohalike ettevõtete vajadusi, samuti arvestada Saare maakonna arengustrateegiat aastateks 2019–2030.
Oluline koostööpunkt on laevaehituse ja
meretehnika suuna arendamine. Ülikool tugevdab meretehnika ja väikelaevaehituse eriala ning astub samme, et suurendada lõpetajate
arvu sellel erialal. Viie aasta perspektiivis seab
ülikool eesmärgiks avada vastav rahvusvaheline magistriõppekava. Selleks on oluline edasi
arendada väikelaevaehituse kompetentsikeskuses valdkonna teadus- ja arendustegevust ning
siduda seda doktoriõppega.
Samuti on vald ja ülikool leppinud kokku
meretoorme väärindamise arendamises – nii
õppetegevuses kui teadus- ja arendustegevuses.
Sinimeremajanduse edendamiseks avab ülikool
Kuressaares meretoorme väärindamise täiendusõppe mooduli ning õppe- ja teadusarenduslabori. Kavas on lähiajal reorganiseerida ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekava, sidudes
need sinimeremajanduse fookusega. Ettevõtluse kõrval soovime tudengitele pakkuda ka süsteemselt ettevõtlusõppe, jätkusuutliku arengu
ning ringmajanduse aineid.
Kokkuvõtteks
Tallinna Tehnikaülikool on Saaremaal andnud
rakenduskõrgharidust enam kui 20 aasta jooksul. Ülikooli Kuressaare keskusel on selge regionaalne tähtsus ning saabuvate aastate jooksul
peab ülikool tegema enam sisulist koostööd
valla ja kohalike ettevõtetega. Saaremaa valla
ja Tehnikaülikooli vahel sõlmitud koostöölepe
annab selleks hea aluse.
Õppetegevuse ning teadus- ja arendustegevuse arendamisel on oluline käia ajaga kaasas ning
arvestada väliskeskkonna muutusi ja globaalseid trende, nagu jätkusuutliku arengu, digipöörde ja rohepööre eesmärgistamine. Samuti peab regionaalse keskuse poolt antav
õpe vastama tööjõuturu vajadusele ning valla
vajadustele.
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Tallinna Tehnikaülikooli väikelaevaehituse
kompetentsikeskus sai 10-aastaseks

S

eljataha jäänud tegevusaastatel on ligi
100 ettevõtet enam kui 500 korral SCCst abi saanud.
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus
(SCC) Kuressaares loodi 25. jaanuaril 2011
Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu otsusega.
Selleks ajaks olid vastavad koostöölepped ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja ülikooli
vahel sõlmitud ning ettevalmistused kestnud
enam kui kaks aastat.
Keskuse südameks olev 60 meetri pikkune
katsebassein nõudis eripäraste tingimustega
hoonet ning viis esimest aastat kulusid selle rajamisele, basseini toimimiseks unikaalse
tehnoloogia loomisele, oluliste seadmete ja
tarkvaraprogrammide soetamisele. Aga selle
aja sisse jäi ka õigete oskustega töötajate leidmine ning ettevõtetele vajalike teenuste osutamise algus.

Esimesed basseinikatsed
Aastal 2016 algas järgmine arenguetapp esimeste basseinikatsetega, ise targemaks saamisega ja ettevõtetele pakutavate teenuste
arendamisega. Samal aastal hakati keskuses
uurima pritsmeliistude mõju kiirete laevade meresõiduomadustele. Kuigi pritsmeliiste on maailmas kasutatud päris kaua, ei ole
nende toimet süstemaatiliselt uuritud, ehkki
veesõidukite uued ehitustehnoloogiad, kasutusfunktsioonide laienemine ja ressursitõhususe vajadused nõuavad mõjude tõendatust.
Pritsmeliistudega on eksperimentaalsetelt
katsetelt basseinis jõutud simulatsioonide ja
arvutusliku hüdrodünaamikani, jätkatakse
avaveekatsetega.
Teadustegevust on kasvatanud laevaehituse
professuuri sisseseadmine Saaremaal, aprillist
2018 tegutseb professor Mihkel Kõrgesaare juhitav uurimisrühm meretehnoloogia ja hüdrodünaamika valdkonnas.
Veebruaris 2019 jõudis keskus tähtsa verstapostini, kui Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitati SCC meretehnoloogia ja hüdrodünaamika taristu Eesti teadustaristu riiklikult tähtsaks objektis, seda esimese taolisena
väljaspool Tallinna ja Tartut.
Lisaks erinevaid tooteid arendavatele ettevõtetele on katsebassein vajalik mitmesuguse
teadus- ja arendustegevuse edendajatele ülikoolides. Lähiaastail laienevad võimalused nii

Katsemudeli ettevalmistamine laeva meresõiduomaduste katse läbiviimiseks, paremal SCC laborite juht
Tarmo Sahk.
Foto: Valmar Voolaid

teaduritele kui ettevõtetele, uute teenuste loomise ja olemasolevate parendamise eesmärgil
on heaks kiidetud teadustaristu arendamise
projekt maksumusega 2,2 miljonit eurot.
Meretehnoloogia magistriõppekava
Nii keskuse spetsialistid kui katsebassein ja
laborid on abiks meretehnika ja väikelaevaehituse üliõpilastele teadmiste ja oskuste
omandamisel. Kui poleks väikelaevaehituse
kompetentsikeskust, poleks põhjust arendada rahvusvahelist meretehnoloogia magistriõppekava, mille loomine tehnikaülikoolil
Saaremaal avamiseks juba käsil on.
Koostöös Meretööstuse Liiduga tuuakse
Eestisse värskeid teadmisi välisriikidest ja
tutvustatakse Eesti ettevõtete võimekust kogu
maailmale. Aastate jooksul on SCC oskuste ja
teadmiste kaasaegsel tasemel hoidmiseks läbi
viinud arvukalt täienduskoolitusi ja seminare.
Sellest, mida SCC-s tehtud on ja mida teha
võimalik, saab ülevaate kodulehel www.scc.
ee.
Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse loomist ja arendamist on alates 2010. aastast toetanud Euroopa Regionaalarengu Fond.
Täname kõiki, kes on teadmiste, oskuste,
nõu ja jõuga kaasa aidanud keskuse loomi-

Kui kuulmine teeb muret!
• Sa ei saa aru teiste inimeste kõnest.
• Sa ei reageeri korduvale kõnetamisele.
• Sa ei kuule telefoni või uksekella helinat.
• Sa pead teleri või raadio keerama valjemaks.
• Sa ei kuule linnulaulu.
• Kõrv ajab pilli (kohin, vilin, undamine vms
heli kõrvas).
Kuulmisnõustamise teenust on Saaremaa
Puuetega Inimeste Kojas osutatud 2006. aastast. Alates 2018. aastast rahastab teenust
Saaremaa vald. Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimestele, nende pereliikmetele
ja teistele abilistele osutatav teenus.
Kuulmisnõustaja töövaldkonda
kuuluvad järgmised tegevused:
• informatsiooni andmine kuulmisabi- ja
kuulmisrehabilitatsiooniteenuste kohta:
a) erinevate abivahendite kohta
b) kuulmiskeskuste kohta
b) võimalike toetuste kohta;
• kuulmispuudega inimeste ja nende pereliikmete nõustamine;
• kuuldeaparaatide ja teiste abivahendite
õige kasutamise ja hooldamise õpetamine,
remondivõimaluste tutvustamine;
• koostöö kuulmispuudega inimeste

Kuulmisabivahendeid.

Foto: Irina Mägi

tööandjate, koolitajate, omavalitsuste sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide ja kuulmisrehabilitatsioonikeskustega.
Lisaks sellele kuulmisnõustaja
• registreerib inimesi, kes soovivad Tallinna

sele ja edenemisele Saaremaal, ning liigume
vapralt edasi, et panustada Eesti meretööstuse
ettevõtete ja teaduse rahvusvahelisse konkurentsivõimesse.
Kümmet tegevusaastat tähistame veebiseminariga meretööstusest ja SCC tegemistest
5. veebruaril algusega kell 10, programm ja
registreerimine www.scc.ee.
Väikelaevaehituse
kompetentsikeskuse meeskond

Teedrajav arendus
Aastatel 2018–2019 viidi keskuses ERFi
toel läbi arendusprojekt, mille tulemusena
sündis SCC, MEC Insenerilahendused OÜ ja
Composite Plus OÜ spetsialistide koostöös
Eesti esimene autonoomne veesõiduk NYMO.
Projekti käigus töötati välja sobiv platvorm,
valmistati katamaraanmudel, loodi manööverduskatse metoodika ja tehnoloogia ning
viidi läbi avaveekatsed.
NYMOt esitleti Hamburgis messil, seejärel alustasid tehnikaülikooli teadurid NYMO
edasist arendamist nutikate ülesannete täitmiseks, mida omakorda testiti mudelkatsebasseinis.

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse teenust
saada kohapeal;
• teatab registreerunutele vastuvõtu kuupäeva ja kellaaja;
• tutvustab teisi kuulmisabivahendeid;
• laenutab äärmise vajaduse puhul asenduskuuldeaparaate;
• jagab kuulmisalaseid brošüüre, Eesti
Vaegkuuljate Liidu infolehte „Auris“;
• annab infot Saaremaa Vaegkuuljate
Ühingu tegemistest ja üritustest.
Kuulmisnõustaja võtab Saaremaa Puuetega
Inimeste Kojas (Kuressaare, Pikk tn 39) vastu
igal NELJAPÄEVAL kl 13–15 ja REEDEL kl
11–13.
Helistada saab samadel kellaaegadel tel
4555697.
Hetkeolukorrast (koroonaoht!) tingituna palume kanda vastuvõtule tulles maski.
Desinfitseerige käed kohapeal!
KODUKÜLASTUSI PRAEGU EI TOIMU!
HAIGENA PÜSI KODUS, NII HOIAD KA
TEISI TERVENA!

Veronika Allas
Saaremaa Puuetega Inimeste Koja juhataja
Eha Põld
Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu esinaine

Projekt „Kodud tuleohutuks“ tuleb jälle
2021. aastal avaneb taas „Kodud tuleohutuks“
taotlusvoor. Eelneva kolme aastaga on projekti raames korda tehtud üle tuhande kodu üle
Eesti, neist 2020. aastal 425 kodu.
Uues taotlusvoorus on fookuses erivahendid (häiresüsteemid vaegkuuljatele, raskesti
süttiv voodipesu, temperatuuriandur, pliidivalvur, automaatne elamu sprinklersüsteem
(tulekustutussüsteem), mis aitavad ära hoida
otsest tuleohtu.

Taotluse saab esitada kohalik omavalitsus.
Toetust vajavad kodud valitakse välja koostöös päästeametiga.
Inimene, kelle kodus hakatakse projekti raames töid teostama, peab olema kinnistusraamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal.
Projekti sihtrühma kuuluvad toimetulekuraskustes leibkonnad; lastega, eelkõige lasterikkad pered; puuetega inimesed;

eakad, eelkõige üksi elavad eakad.
Toetuse kasutamiseks ei sobi omavalitsuse
sotsiaal-, munitsipaal-, rendi- ja elamiskõlbmatud pinnad.
Toetust taotlevas majapidamises peab
päästeamet olema eelnevalt läbi viinud kodunõustamise.
Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist
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Saaremaa Teataja

Vallad hakkavad koostama energiamajanduse ja kliima arengukava
Muhu, Saaremaa ja Ruhnu vallavolikogud võtsid eelmise aasta lõpus
vastu otsuse algatada Saare maakonna energiamajanduse ja kliima
arengustrateegia koostamine.
Kokku on kutsutud strateegia koostamise juhtgrupp
ja töögrupp ning esimesed sammud tegevuskava
koostamiseks on astutud.
Vallavolikogud on strateegia koostamiseks andnud aega selle aasta aprilliVirge Pihel
kuuni, selle aja jooksul on
energiaplaanis veel mitmel moel
majanduse
avalikkust kaasata, et võinõunik
malikult suur osa elanikest
saaks samuti oma sõna öelda, kuidas ühiselt
edasi minna.
Strateegia koostamise juht- ja töögrupi esimesel ühisel koosolekul jõutigi loogiliselt selleni, et kuna teemadering on väga lai, peaks
selles strateegias valima pigem kitsama fookuse, vältima dubleerimist (nt maakasutus ja
planeerimine kajastuvad pigem üldplaneeringus), vajadusel viitama dokumentidele, mis
juba on vastu võetud, ning esmajärjekorras
keskenduma prioriteetsematele küsimustele: varustuskindlus (kaugemas plaanis ehk ka

K

Rohepööre koos digipöördega
2015. aastal toimunud Pariisi kliimakonverentsil COP21 (ÜRO kliimamuutuste
raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste
konverentsi 21. istungjärk) võtsid 195 riiki
vastu globaalse, õiguslikult siduva kokkuleppe kliima soojenemise pidurdamiseks.
Kokkuleppe põhieesmärgid on kliimamuutuste leevendamine ja heitkoguste
vähendamine. Selle saavutamise viis on
globaalse keskmise temperatuuri tõusu hoidmine tuntavalt alla 2 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga.
Euroopa Liit on üheks eesmärgiks seadnud rohepöörde läbiviimise koos digipöördega. ELi tasandil soovitakse saavutada
2050. aastaks kliimaneutraalsus, 2030. aastaks soovib Euroopa Komisjon vähendada
kasvuhoonegaase 55% võrreldes 90ndatega.

Tuult on Saaremaal ammust aega kasulikuks abimeheks peetud.

energiaautonoomia), taristu ja biomajandus.
Veel leiti koosolekul, et kindlasti peaks lisaks eri katusorganisatsioonidele (Eesti Taastuvenergia Koda, Saaremaa Arenduskeskus
jm) kaasama võimalikult palju ettevõtjaid,
turuosalisi ja teisi huvitatud isikuid, et valitud

Foto: Peeter Kukk

kitsamad teemad laiapõhjaliselt läbi arutada
– vaid nii saame jõuda selleni, et valminud
strateegia arvestab võimalikult paljude saarlaste, muhulaste ja ruhnlaste huvidega, leides
ühise tee energiatõhusate ja süsinikneutraalsete saarteni.

Ettevalmistamisel on nn Euroopa kliimaseadus, et anda eesmärkide saavutamisele
õigusakti tasandil toetus.
Ka Eesti on võtnud sihiks kliimaneutraalsuse poole liikumise. 2017. aastal kiideti
heaks kliimapoliitika põhialused. 19. detsembril 2019 valminud Eesti riiklik energiaja kliimakava aastani 2030 nimetab peamiste
eesmärkidena Eesti kasvuhoonegaaside heite vähendamist 80% aastaks 2050 (sh 70%
aastaks 2030).
Jagatud kohustuse määrusega kaetud sektorites (transport, väikeenergeetika, põllumajandus, jäätmemajandus, metsamajandus, tööstus) tuleb vähendada aastaks 2030
võrreldes 2005. aastaga kasvuhoonegaaside
heidet 13%; taastuvenergia osakaal energia
summaarsest lõpptarbimisest peab aastal
2030 olema vähemalt 42%; energia lõpptarbimine peab aastani 2030 püsima tasemel
32-33 TWh/a; primaarenergia tarbimist tuleb vähendada kuni 14%; vajalik on tagada
energiajulgeolekut, hoides imporditud energiast sõltuvuse määra võimalikult madalal.
Samuti tuleb püüelda elektrivõrkude riikide
vahelise ühendatuse miinimumkriteeriumitele vastamise poole ning hoida majanduse
konkurentsivõimet teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kasutamise meetmete kaudu.
Juhendmaterjal omavalitsustele
Mõistagi ei saa selliseid eesmärke täita ainult
n-ö ülevalt poolt käske ja keelde kehtestades.
Nii on keskkonnaministeeriumis ettevalmistamisel kohaliku omavalitsuse üksustele
suunatud juhendmaterjal valdades-linnades
kliima- ja energiakavade koostamiseks, et
kohalikul tasandil ise läbi arutada ja otsustada, mis vastavas piirkonnas olulisim on.

Juhendmaterjal ei ole veel avalikustatud,
ent erinevatel tutvustavatel üritustel on mainitud, et kliima- ja energiakavades peaks
olema käsitletud järgmised teemad:
• tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus (inimeste oskus kaitsta oma tervist
ja vara, päästevõime tase ja kliimamuutuste
potentsiaalne mõju tervisele ja elukvaliteedile, nt joogivee kättesaadavus põuaperioodil, sotsiaaltöötajate pädevus reageerida äärmuslikele ilmastikuoludele);
• maakasutus ja planeerimine (tormi-,
üleujutus- ja erosiooniriski maandamine,
soojussaare efekti leevendamine, asustuse
kliimakindlus);
• looduskeskkond (võõrliigid, looduslikkuse taastamine);
• majandus (keskkonnahoidlikud riigihanked, ringmajandus; ettevõtluskeskkonna
muutused);
• biomajandus (bioenergia ressursside
kasutus, biomajanduse muutused KOVis
tulenevalt kliimariskidest);
• kogukond, teadlikkus ja koostöö (ametnike teadlikkus, enimhaavatavate gruppide
haavatavuse vähendamine, KOV kui suunanäitaja);
• taristu ja ehitised (taristu ja ehitiste vastupidavus kliimariskidele, energiatõhusus, rekonstrueerimine, elutähtsate teenuste kättesaadavus);
• energeetika ja varustuskindlus (soojussüsteemide töö ja varustuskindlus, taastuvenergia, tänavavalgustus, digijäätmed).
Nagu näha, on ministeeriumi soovitatav
sisuline ulatus mahukas, aga mõistetav on
seegi, et nende hulgast tuleb valida prioriteetsemad ning neid süvenenumalt käsitleda.
Virge Pihel

Admiral Bellingshauseni monumendi saatus endiselt lahtine

S

aaremaa vald koostöös riigi, Saaremaa
Merekultuuri Seltsi, Hooandja ja teiste heade toetajatega soovib endiselt
rajada admiral Bellingshausenile mälestusmärki „Rannikujää“ Kuressaare rannaalale.
Eelmisel kevadel läbi viidud hanke maksumus näitas, et monumendi rajamise hind
koos teavitustegevuste ja muude kuludega
on 144 000 eurot. See on aga rohkem, kui
erinevate fondide, valla omafinantseeringu
ja toetajate abiga kokku on saadud. Puudu
on pea 20 000 eurot. Hange tuli küll kevadise kriisi tõttu tühistada, kuid soov monumendi rajamisega edasi minna jäi püsima.
Selle aasta alguses otsustas komisjon,

Kes peab lumest puhastama
kõnni- ja kergliiklusteed?

S

aaremaa valla heakorraeeskiri sätestab,
et tulenevalt ehitusseadustikust on teega külgneva
kinnistu omanik kohustatud
korraldama sõidutee ja tema
kinnistu vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume
Karel Koovisk
ja libeduse tõrje, seda tasejärelevalvemel, mis võimaldab kõnniteenistuse
juhataja
teel ohutult liigelda.
Samuti kehtestab antud
eeskiri, et kinnistu omanik peab eemaldama
hoone katuse ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jää kohtades, kus see võib
põhjustada ohtu inimese tervisele ja/või elule
ning varale. Lumi ja jää tuleb eemaldada inimestele ja varale ohutul viisil.

K

Kliimamuutustega tegelemise vajadusest on räägitud aastakümneid

liimamuutustega seotud tegevuste vajadusest on kõikjal maailmas räägitud
aastakümneid, juba 1992. aasta juunis
sõlmiti Rio de Janeiros üle 150 riigi osalusel
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO)
kliimamuutuste raamkonventsioon, mille
põhieesmärk oli stabiliseerida kasvuhoonegaaside heitkoguste tase aastaks 2000 samale
tasemele, mis oli 1990. aastal.
11. detsembril 1997 võeti Jaapanis Kyotos
COP3 (ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste 3. konverents)
raames vastu Kyoto protokoll. See dokument
mõjutab kõiki suuremaid majandussektoreid ning on kaugeleulatuva mõjuga keskkonna- ja säästva arengu kokkulepe.
Kyoto protokolli peamine eesmärk on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine
võrreldes 1990. aastaga. Ent nendest kokkulepetest ei ole seni piisanud.

LUGEJA KÜSIB

kuhu kuuluvad valla ja Saaremaa Merekultuuri Seltsi esindajad, samuti võidutöö autor Gunnar Vares, et püssi veel põõsasse ei
visata ja tark oleks muutunud majandusoludes korraldada uus hange, saamaks teada,
kui suur oleks monumendi rajamise hind
praegu.
Pärast hankemaksumuse selgumist on
lihtsam teha ka otsuseid mälestusmärgi rajamise võimalikkuse kohta 2021. aasta suvel. Hoiame inimesi Bellingshauseni mälestusmärgi arengutega kindlasti kursis.
Kristel Peel
kultuurinõunik

Mälestusmärgi rajamist saab toetada
Valgest ja mustast marmorist mälestusmärk
„Rannikujää“ on plaanis avada Kuressaare
Raiekivi säärel 2021. aasta suvel, tähistamaks ühtlasi ka kahe sajandi möödumist
Antarktika avastamisest.
Mälestusmärgi rajamise eesmärk on juhtida tähelepanu maailmakuulsale saarlasele, väärtustades meie ajaloolist merelist
pärandkultuuri selle kõrgeimal tasemel.
Mälestusmärgi rajamise toetuseks
on avatud MTÜ Saaremaa Merekultuuri
Seltsi poolt toetuskonto SEB-pangas:
EE361010220274860228.

uressaare Linnamajandus hooldab Kuressaares umbes 12,5 km
kõnniteid ja 17,5 km kergliiklusteid. Meie tehnikaga
on võimalik hooldada kõnniteid, mis on vähemalt 1,5
m laiused. Kui kõnnitee on
Marek Koppel
kitsam, ei ole võimalik mehKuressaare
Linnamajanduse hanismiga sellel liigelda ega
seda hooldada. Seepärast on
juhataja
väga tähtis, et uued kõnniteed, mis vald ehitab, oleksid nii laiad, et saaks
mehhanismidega ilma probleemideta lund
lükata ja libedust tõrjuda.
Mõnes kohas annab kõnnitee küll sobiva laiuse välja, aga valgustusposti ei ole olnud mujale
paigutada kui keset kõnniteed. Ka sellistes kohtades ei ole võimalik kõnniteed hooldada.
Linna kõnniteid hooldame kahe minilaadur
Avandiga. Mõlemad on varustatud lumesahkadega, millel on all kummiterad. Vanema minilaaduri sõidukiirus ei ole võrdväärne uuemaga.
Seepärast libeduse tõrjeks kasutame uuemat
laadurit.
Soola puistamine võtab aega umbes 4 tundi.
Tavapäraselt toimub soola puistamine kõnniteedele hommikul. Tööpäev algab minilaaduri
juhil kell 4 ja tavaliselt kell 8 on sool kõnniteedele puistatud.
Kui öötundidel on sadanud piisavalt lund,
mida kõnniteedelt lükata, peame arvestama, et
kell 8 peavad kõnniteed võimaldama liikuda.
Vanem minilaadur lükkab lund Kuressaare uuel
kesklinna alal ja selle lähiümbruses ning uuem
toimetab teistel kõnniteedel.
Kui ilmaprognoos näitab päevaseks ajaks pikka ja märga lumesadu, oleme tavaliselt puistanud enne sadu soola kõnniteedele, et jalakäijad
lund kohe kinni ei tallaks. Igal pool kahjuks selline lahendus ei tööta ja kui lükkama läheme,
on osa lund ikka kõnnitee külge kinni jäänud.
Asfaltkattega kõnniteed on paremini hooldatavad kui kiviparkett-kattega. Seda on hästi näha
Tallinna tänaval, kus asfalt on ilusti nähtaval,
samas Kaevu tänava kõnniteel on lumi kiviparketi küljes kinni.
Kõnniteede hoolduseks kasutame peale soola
veel tavalisi graniidisõelmeid ja graniidisõelmeid segatuna soolaga. Kui ilm läheb sulaks ja
kõnniteel kinni tallatud lumi muutub jäiseks,
on mõistlik kasutada graniidi-soola segu.
Kuressaare Linnamajanduse haldusalasse kuuluvad kergliiklusteed oleme liigitanud kaheks.
Kuna linna sees olev Tallinna tänava kergliiklustee on väga suure kasutusega, hooldame seda
varem kui linna ümber olevat kergliiklusteed.
Kergliiklusteid hooldame 4 seeria John Deere’idega. Tavapäraselt algab libeduse tõrje traktorijuhtidel samuti kella nelja–viie ajal hommikul. Esmajärjekorras puistavad nad soola
Tallinna tänava kergliiklusteele ja suuremate
tänavate ristmikele. Alles pärast hommikust
tipptundi jõuame linna ümber olevale kergliiklusteele. Samal põhimõttel toimub ka lume
lükkamine. Enne lükkavad traktorid oma piirkonna tänavad lumest puhtaks ja siis liiguvad
edasi kergliiklusteedele.
Kuigi suurema osa kõnniteede ja kergliiklusteede hooldusest teevad ära mehhanismid, siis
osa linna hooldada olevaid kõnniteid on kitsamad kui 1,5 meetrit. Nende korrashoiuga tegelevad haljastajad ja heakorraspetsialistid, samuti
hoiavad nad korras bussipeatused ja ülekäigurajad, kus tuleb käsitsi lund rookida ja soola puistata. Kokku peavad nad päeva jooksul jõudma
hooldada 60 bussipeatust ja 92 ülekäigurada.
Kaks heakorraspetsialisti on ametis Kuressaare kesklinnas, jälgides, et ei tekiks libedaid
kohti.
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Valla noortekeskused
ühinevad üheks keskuseks

Algus lk 2
eale põhimääruse vastuvõtmist korraldatakse konkurss asutuse juhi
ametikohale ning uus juht saab suveperioodil valmistada ette asutuse
käivitamist. Praegu kehtivad töölepingud lähevad üle samadel tingimustel ning vabad ametikohad täidetakse kõigepealt sisekonkursi korras
ning seejärel vajadusel avaliku konkursi kaudu.
Kõigile hakkavad kehtima võrdsed tingimused vastavalt ametikohtadele
(palk, puhkus).
Lisaks juhile on asutuse koosseisu mõeldud kolm noorsootöö suunajuhi
ametikohta. Kui praegu tegelevad kolme asutuse juhid seinast seina teemadega ehk alates igapäevasest kirjavahetusest kuni eelarve koostamiseni, ja
mõni noorsootöötaja toimetab üksi oma noortekeskuses, siis uus keskus
loob võimalused paremaks koostööks kogu valla põhiselt.

P

Soov jõuda noorteni igas valla nurgas
Uuendused võimaldavad jõuda rohkemate noorteni ning seeläbi kaasata
rohkem noori noorsootöösse, mida toetab ka meie mobiilse noorsootöö
buss.
Noorsootöö suunajuhi kolm ametikohta saavad peale igapäevase
noorsootöötaja rolli keskenduda spetsiifilisemalt enam ka oma oskuste,
teadmiste ja kogemuste põhiselt. See omakorda tõstab meie noorsootöö
kvaliteeti.
On oluline tagada struktuuriüksuste kvaliteet ning toimimine piirkonna
huvidest, traditsioonidest ja vajadusest lähtuvalt ehk jõuda noorteni igas
valla nurgas. Samuti tuleb tagada erinevate sihtgruppide rahulolu, valdkonna maine parendamine ja väärtustamine, rahvusvahelise koostöö võimaluste avardamine, kommunikatsioon, nutikate lahenduste väljatöötamine
ja rakendamine kuni Kaarma laagrikompleksi turundamiseni välja.
Keskusel üheksa struktuuriüksust
Halduskorraldus jätkub analoogselt tänasega, mille täpsemalt korraldab
uus juht, arvestades, et kõik struktuuriüksused ei asu füüsiliselt eraldi
pindadel, mõni asub rahvamaja või teenuskeskusega ühes hoones.
Keskusel on üheksa struktuuriüksust ehk senistele avatud noortekeskustele lisaks veel Kaarma laagribaas ja ranna noortekeskus Kuressaares. Kavandatava siserulapargi teostumise korral Kaarma spordihoones
võiks ideaalis olla ka see ühel heal päeval keskuse üks struktuuriüksus.
Eeldame, et meie uue keskuse juhtkond on mobiilne ning liigub aktiivselt
kõigis piirkondades, olles kättesaadav kõikidele töötajatele. Uue asutuse
moodustamisega kaasnevad kulud kaetakse käesoleval aastal haridus- ja
noorsootööosakonna ning hallatavate asutuste eelarve vahenditest.
2022. aastal eelarvesse planeeritud kulude tööjõukulude kasv on 33 000
eurot. Teisest küljest avarduvad võimalused projektide kaudu lisaressursside saamiseks ja omatulu teenimiseks, nt Kaarma laagrikompleksi turundamise kaudu.
Kokkuvõtteks saab öelda, et uue Saaremaa valla noorsootöö korraldusmudeli loomisega muutuvad noorte jaoks noorsootöö teenused – avatud
noorsootöö, rahvusvaheline noorsootöö, huvitegevus, laagrid, malevad
jne – kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks.
Noorsootöötaja jaoks aga toimub spetsialiseerumine vastavalt oma
huvile, ajaressursile ja ametikohale ning panustamine meeskonnaliikmena
noorsootöö teadmus- ja tõenduspõhisemaks muutmisesse.
Merle Simmer, Anneli Meisterson, Maidi Tilk, Lindia Lallo

UUDIS
Saaremaa vald on parim omavalitsus noorsootöös
Eile pärjati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti
noortevaldkonna tunnustussündmusel „Noorte Heaks Tänu 2020“ Saaremaa vald parimaks kohalikuks omavalitsuseks noorsootöö alal koos Rae
vallaga.
Abivallavanem Helle Kahmi sõnul on tegu väärika tunnustusega. „See
näitab, et peame noortevaldkonda väga südamelähedaseks.“
Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam juhataja Anneli
Meistersoni sõnul kuulub osa tunnustusest professionaalsete noortega tegelejate kõrval kindlasti ka meie ägedatele noortele.
Tunnustusüritusel sai nominatsiooni ka Kuressaare Gümnaasiumi huvikool Inspira.
Saaremaa Teataja

VALD ARVUDES
Elanike arv jaanuaris langes
Jaanuaris sündis 20 last ja suri 34 inimest, loomulik iive -14. Valda tuli
elama 55 ja lahkus 48 inimest, seega rändesaldo on +7.
Kokku vähenes elanikkond kuu ajaga seitsme inimese võrra. Elanike arv
1. veebruaril oli 31428 (1. jaanuaril 31435).
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

Arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Annika Trummar

A

nnika töötab vallavalitsuses
27. jaanuarist. „Olen üles kasvanud Kuressaares ning lõpetanud Kuressaare gümnaasiumi,
kus lisaks suurepärasele koolikeskkonnale, mida pea 12 aastat kogesin,
veendusin ka selles, et Saaremaal on
võimalik saada väga head ja konkurentsivõimelist haridust,“ kirjutab
Annika enda tutvustamiseks.
„Edasi suundusin juba oma teadmiste pagasit täiendama Tallinna
ülikooli, kus omandasin magistriga
võrdsustatud bakalaureusekraadi
haldusjuhtimise erialal ning läbisin
lisaks magistriõpingud sotsiaalteadustes. Spetsialiseerudes strateegilisele planeerimisele, valisin oma esimeseks praktikakohaks Kuressaare
linnavalitsuse, saades seeläbi käe
valgeks vastutusrohkes linna arengukava koostamise protsessis. Sellest
kujunes ka minu esimene töösuhe
Saaremaaga, mis mind mõned aastad hiljem siia tagasi tõi Maakondlikku Arenduskeskusesse vastloodud
KOV-i konsultandi ametikohale.
Usun, et tänu tookord saadud laiale
kontaktide võrgustikule on mul täna
uues rollis, arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhatajana, märksa
lihtsam sisse elada.
Tööalaselt olen saanud end teostada nii avalikus kui erasektoris,
juhtides projekte strateegilise planeerimise, panganduse kui ka telekommunikatsiooni valdkonnas, ning
vastutades rahandusministeeriumis
Eestile eraldatud struktuuritoetuste
rakendamise seire eest Euroopa Komisjonile. Väärtustan ka SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis projekti-

grupi liikmena saadud kogemust,
kus sain väga hinnatud eksperdi
Annika Uudelepa juhtimisel minna
süvitsi kaasamisprotsesside tõhustamise teemadega, mis minu hinnangul on iga eduka koostöö võti.
Tänaseks olen end täiendanud veel
Tartu Ülikooli ärijuhtimise magistriõppes, fookusega turunduskommunikatsiooni ja organisatsioonide
juhtimisel. Olen kindel, et minu haridustee pole sellega veel kaugeltki
lõppenud, sest järjepidev õppimine
on elu loomulik osa, aidates lisaks
maailmapildi ja silmaringi avardamisele oma mugavustsoonist aeg-ajalt
välja astuda. Nii nagu ka reisimine,
mis spordiga tegelemise kõrval minu
suurim kirg on. Ma ei karda raskusi
jõusaalis ega igapäevastes ja töistes
tegemistes, sest kui fookus on 100%
paigas, siis mõtteviis „Kui kuidagi
ei saa, siis kuidagi ikka saab!“ aitab
üle igast mäest. Probleemid sõnastan
enda jaoks alati ümber väljakutseteks
ning nendesse kinnijäämise asemel
keskendun ennekõike lahenduste
leidmisele!“

Haridus- ja noorsootöö
peaspetsialist Maarja Pildre

M

aarja töötab vallavalitsuses
alates 1. veebruarist. „Vanavanemad on mul pärit
Muhust, Riksult ja Kõruselt, nii et
juured on üle saare laiali, aga ise
olen Kuressaare tüdruk,“ tutvustab Maarja ennast. „Koolis käisin
Kuressaare gümnaasiumis ja lõpetasin XXV lennuga. Peale gümnaasiumi lõppu läksin mandrile ja õppisin noorsootööd toonases Tallinna

Pedagoogilises Seminaris (nüüd osa
Tallinna ülikoolist).
Pärast ülikooli lõpetamist 2006.
aastal veetsin järgmised 11 kuud
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse
raames vabatahtlikuna Inglismaal,
Lõuna-Walesi väikelinnas Merthyr
Tydfilis, mis Eesti mõistes nii väike
ei olegi, toona elas seal 45 000 elanikku ehk rohkem kui Saaremaal.
Vabatahtlikuna olin kohalikus Youth
Inclusion Teamis tugiisikuks NEETja tõrjutusriskis noortele ja vabal ajal
kasutasin võimalust teiste vabatahtlikega mööda Walesi ringi rännata.
Tagasi Eestisse tulles jäin taas pidama Tallinnas ja töötasin Hakes Internationalis, mis tegeles koolilõpetajate
värbamisega Euroopa erinevatesse
ülikoolidesse.
Seejärel töötasin üheksa aastat Tallinna keskraamatukogus eestikeelse
kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduses. Alustasin raamatukoguhoidjana ja viimased kaks aastat
töötasin pearaamatukoguhoidjana,
kus minu tööks oli laste- ja noorteteeninduse töö korraldamine ja
Tallinna keskraamatukogu teenindusosakondade ja haruraamatukogude ülelinnalise laste- ja noortetöö koordineerimine.
2018. aastal vahetasin ametit ja
läksin tööle Eesti Noorsootöö Keskusesse (liitus 2020 suvel loodud Haridus- ja Noorteametiga), kus tegelesin
noortevaldkonna projektikonkursside ja taotlusvoorude korraldamise ja
dokumendihaldusega.
Saarde tagasi kolimise mõte on mul
vaikselt peas tiksunud kõik need aastad, aga kunagi ei tundunud see päris
õige aeg olevat. Nüüd, selle möödunud erakordse ja veidra aasta jooksul
süvenes soov perele lähemal olla ja
õnneks tuli selleks ka võimalus. Valla
haridus- ja noorsootöö peaspetsialisti
koht tundus ideaalse kohana, kus varasematelt töökohtadelt saadud teadmised ja kogemused tööle panna ning
noorte heaks edasi töötada.
Nüüdseks on peaaegu pool elu
Saaremaalt eemal veedetud ja viimane aeg tagasi tulla, et saaks ennast jälle täieõiguslikult saarlaseks
lugeda.“

Peagi on meitel uus sündmuste veebikalender

E

estis on koroonaviiruse levik
jätkuvalt aktiivne, mis mõjutab
meie igapäevaelu. COVID-19
on alates kevadest muutnud meie
tegevusi ja kujundanud ümber kinnistunud harjumusi erinevates valdkondades. Ja nähtavasti on naiivne
arvata, et sellel puuduvad pikaaegsed
mõjud kultuurivaldkonnale.
Tihti leitakse, et kultuur ei ole
ilmtingimata inimeste esmavajadus,
kuid kriisi taustal on välja joonistunud, kui kergelt tuleb igatsus näituse,
kontserdi, teatri, kino või spordivõistluse järele. Ülo Vooglaid on öelnud, et ilma kultuurita ühiskond on
nonsenss. Tuleb hea seista, et kultuur
oleks rikas ja mitmekesine. Siin on
meil tarbijatena suur roll ning selle
eelduseks on, et käime kultuuri nautimas.

Üheks heaks alternatiiviks on kogeda üritusi ja kultuuri vahendatuna
läbi ekraanide. Nii on võimalik riske
maandada, saada kultuurist osa juhul, kui oled haige või pelgad suuremaid rahvakogunemisi. Kultuuriasutuste esindajad on teinud ära suure
töö, et erinevalt kevadest oleks meil
võimalus planeerida üritusi ja ajaveetmisviise ka reaalselt kokku tulles
ja osa saades vahetust kontaktist.
Tingimused erinevad muidugi tavapärasest – palutakse kanda maski,
vajalik on desinfitseerimisvahendi
olemasolu, ruumide puhastus on
piinlikult põhjalik, soovitatakse telefonis alla laadida HOIA rakendus
ning mantrana kõlab palve jääda haigena koju. See kõik on vajalik selleks,
et hoida meie kõigi tervist.
Muidugi saame kõige rohkem

ära teha me ise. Peseme käsi, hoiame distantsi, viljeleme elustiili, mis
toetab tugevat tervist – paneme oma
kehasse head kütust, magame sügavalt, liigume rohkelt, hoiame stressi
minimaalsena, naerame võimalikult
tihti ning oleme kontaktis oma lähedastega.
Seega, kui tervis lubab, siis hoia
silma peal, kuhu tasub minna, mida
näha ja kogeda. Üritused, millest osa
võtta, leiad netist syndmused.saaremaavald.ee.
P.S. Märtsis läheme üle uuele veebiplatvormile, kus oleme uuendanud
info sisestusvorme, kaardirakendust, otsingusüsteemi ja parendanud
sündmuste kalendri ülesehitust.
Maria Ruubas
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
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Suur suusasõit Pöidel

KÜLAVANEMAD
Külavanemad
ja vanemate
valimised
Lümanda küla koosolek
toimub 28. veebruaril kell
11.30 Lümanda Majas. Päevakord: külavanema valimine; ühistegevuse plaanid.
Täpsemat infot annab vajadusel Anni Roost, tel 521
9811.

Jaanuarikuu viimasel päeval sai Pöide terviserajal teoks
suusasõit. Lastesõidul osales
18 väikest tulevikulootust,
distantsideks oli 600 m, 1 km
ja 1,5 km. Noorim osaleja oli
vaid kaheaastane. Kõik tublid
suusatajad tulid oma vanuseklassides auhinnalistele kohtadele.
11,5-kilomeetrisel suusasõidul autasustati koolinoori,
M12 vanuseklassis pälvis I koha
Uku Vesberg ja selle distantsi noorimana II koha Jakob
Jürviste. N14 vanuseklassi parim oli Katrin Linde ning M14
I koha sai Kaur Vesberg, II koha
Ramon Mägi ja III koha Mar-

TEATED

Johanson ja II Oliver Oolup, kes
oli pika distantsi noorim osaleja. NS I koha pälvis Annika
Vaher, II koha Klaarika Johanson ja III koha Anne-Li Tilk.
MS I koha sai Tarmo Tamm,
II koha Tarmo Mändla ja III
koha Indrek Rannama. Meeste
parimad olid Karl Jakob
Toplaan, Mairo Mändla ja John
Kaju.
Staažikaima sõitjana läbis
maratoni Riivo Vaet, kes oma
sitke sõiduga on eeskujuks paljudele noortele.
Paljud suusasõidul osalenud said üllatusena ka
loosiauhindu.
Suure töö võistluspäeva

ettevalmistamisel tegid spordiseltsi vabatahtlikud, eesotsas
rajameister Jüri Lindega,
Martin Linde, Meelis Linde,
Kustas Ansper, Tarmo-Reigo
Soidla, Toomas Oll, Argo
Miller, kes tegid rajatöödel ära
suure töö ning tegutsesid rajal
terve pika laupäeva.
Päeva juhtis Alver Kivi, pildile püüdis Allan Mehik, kõik
ajad fikseeris Aivo Maripuu
ning jooksvalt hoidis raja korras Martin Linde. Tänusõnad
sisuka ja meeldiva päeva eest!
Suur tänu kõikidele, kes suusapeo kordaminekuks õla alla
panid!
Raili Nõgu

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED

Eesti malekoolkond koos male suurmeister Jaan Ehlvestiga alustab
uuesti malekursustega veebruaris. Oodatud on kõik huvilised olenemata vanusest või mänguoskusest.
Tasuta konsultatsioonid: e-mailil ehlvestimalekool@emkk.ee ja
telefonil 56634052. Täiendav info ka kodulehel www.emkk.ee.
Lugupeetud spordirahvas!
Kahjuk s ei lase COVID-19 viiruseoht meil tänavu
talimänge pidada. 14. Eestimaa talimängud toimuvad 4.–6. märtsil
2022. aastal Ida-Virumaal.
Eestimaa Spordiliit Jõud
Küünlakuu Kuressaare päevakeskuses
Esmaspäeval, 8. veebruaril kell 15 Mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Teisipäeval, 9. veebruaril kell 13 Hoolekande juhataja Ene
Vahteri ümarlaud.
Kolmapäeval, 17. veebruaril kell 13 Isadest ja isamaast. Vestlusringi juhib Elja Parbus.
Esmaspäeval, 22. veebruaril kell 15 Mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Reedel, 26. veebruaril kell 13 Sinu riik, minu riik. Kõneleb Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool.
Näitus: Aili Jungi kunstiringi näitus, avatud 1. märtsini.

8. veebruar

Kultuurijutud
Elust Venemaal

Rita
Talalaeva

15. veebruar

Tervisejutud
Uni ja unehäired

Krista Tarlap

22. veebruar

Aiajutud
Dekoratiivsed põõsad koduaias

Kai Ellart

Lisainfo ja registreerimine
www.ktg.edu.ee/rahvaylikool

kus Trei.
N16 parim oli Meribel
Vahstein ning M16 I koha sai
Arre Markus Toplaan, II koha
Siimon Toplaan ja III koha
Kaspar Linde. Parim naine oli
Ülle Räim, parim mees Silver Vahstein. Osalejaid oli 47.
Lisaks tulemuse peale suusatajatele oli ka matkajaid, kes nautisid ilusat ilma ning võrratut
loodust.
Põhisõidul läbis 29 suusasõpra 31,5 kilomeetrit. Parim
mees oli Tarmo Tamm ja parim
naine Annika Vaher. Pika sõidu (kui mitte öelda maratoni)
tulemused kujunesid järgmiselt: MJ parim Joonatan

Kontakt: Krista Hallik, 526 9690
rahvaylikool@ktg.edu.ee

KAARMA
Aste rahvamaja
17. veebruaril kl 19 Tornimäe Näiteseltsi etendus „Pansionaat „Eluratas““. Pilet 5 €
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
Fotonäitus „Läbi aja! Saarlased laulu- ja tantsupidudel“
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
5. veebruaril kl 19 Salme Vallateatri etendus
„Saar“. Viimane etendus Saaremaal!
18. veebruaril kl 16 Saara Väli maalinäituse
avamine
19. veebruaril kl 18 Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamine
23. veebruaril kl 10–14 doonoripäev
25. veebruaril kl 14 animafilm lastele „Sabata
kass“
26. veebruaril kl 14 koguperefilm „Emily ja
kadunud maagia“
PIHTLA
Sandla rahvamaja
Käsitöö näitus-müük avatud T–N kl 10–15
ürituste ja ringide toimumise ajal. Pihtla
piirkonna käsitöölised! Ootame teie kaunist käsitööd näitus-müügile. Info telefonil
53025620
Juuksur majas 13. ja 27. veebruaril alates kell
10. Aegade broneerimine tel 51948425, saaremanner@gmail.com.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
23. veebruaril kl 19 A. Kivirähk „Keiserlik kokk“,
Jõelähtme Lavagrupi esituses

SALME
Salme rahvamaja
13. veebruaril kl 18 sünnipäevakontsert „Salme
Rahvamaja 45“
24. veebruaril kl 12 Eesti Vabariigi aastapäeva
pidulik aktus, Salme tegija 2020 väljakuulutamine,
kl 12.30 A. Kivirähk „Keiserlik kokk“, Jõelähtme
Lavagrupi esituses
KURESSAARE
Ajamaja galerii
Tallinna ainelised tööd erakogudest „Kivine
linn – Tallinn“
Kuressaare kultuurikeskus
Saalis Eesti Lasterikaste Perede Liidu koostatud fotonäitus „Naise elu lõuend“
Kuressaare Raegalerii
Eesti Looduskaitse Seltsi kunstikogu valiknäitus „Jaan Eilarti hoitud maailm“
Kuressaare Teater
4. veebruaril kl 19 MTÜ R.A.A.A.M külalisetendus „Kapten Mihkel“
16. veebruaril kl 19 Vana Baskini Teater
„Professor sai värske õhu mürgituse“
17. veebruaril kl 19 Vana Baskini Teater
„Professor sai värske õhu mürgituse“
Kuressaare Tervisepark
7. veebruaril kl 12 Liikudes Tervemaks sarja
üritus. Osa võid võtta rajal suusatades või võisteldes pikima suusaliu eest. Kohapeal võimalik
osaleda Ülle Räime juhendamisel suusatehnika
algtõdede õpetusel, vajalik eelnev registreerimine ulvi.moks@kuressaare.ee
Lisainfo: Ulvi Moks, tel 52 75 340
www.saaremaaspordikool.ee

Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee

„ A r m a s tu s ki r ja d“

Mart Saar
Arete Kerge (sopran)
Sten Heinoja (klaver)
Kirju loeb Anu Lamp

R 12. VEEBRUAR KELL 19.00
Kuressaare kultuurikeskus

Saaremaa Haldus võtab
tööle haldustöötaja
(0,5 tööajaga).
Töökoha eesmärk on
heakorratööde teostamine
eelkõige Valjala alevikus ning
osavalla piirides, vajadusel
ka teistel Saaremaa Halduse
hallatavatel objektidel.
CV saata hiljemalt
14.02.2021 aadressile
silvester.hamann@saare.ee.
Lisainfo:
www.saaremaavald.ee/
toopakkumised;
haldusjuht
Silvester Hamann,
tel 5353 1946.

Saaremaa Teat
Saaremaa Vallavalitsus
on välja kuulutanud järgmised
avalikud konkursid:
Arendusspetsialist
(tähtaeg: 8.02 kell 10)
Järelevalve peaspetsialist
(pikendatud tähtaeg: 10.02)
Salme teenuskeskuse juhataja
(tähtaeg: 11.02)
Alusharidusnõunik
(pikendatud tähtaeg: 12.02 kell 12)
Hariduse peaspetsialist
(pikendatud tähtaeg: 12.02 kell 12)
Turundusjuht
(tähtaeg: 15.02 kell 10)
Raamatupidajad
(tähtaeg: 17.02)
Arhitekt
(tähtaeg: 22.02)
Vallaarhitekt
(tähtaeg: 22.02)
Kandideerimise täpsete tingimuste
ning ametijuhenditega saab tutvuda
veebilehel
www.saaremaavald.ee/
toopakkumised.

MTÜ Randvere Tööõppekeskus
võtab tööle
TEGEVUSJUHENDAJA
Otsime töötajat, kellel on
sotsiaaltööalane haridus või
läbitud (läbimisel) tegevusjuhendaja 260-tunnine
koolitus.
CV saata aadressile
randverepost@gmail.com.
Kandideerimise tähtaeg
20. veebruar.
Täpsem info MTÜ
kodulehel: randvere.ee või
telefonil 502 4647.

8

Saaremaa Teataja

4. veebruar 2021

5+ KAMPAANIA
REMONDITÖÖDE TUNNIHINNE
Kõigile 5a ja
vanematele
autodele.

-20%
TUTVU LÄHEMALT
www.mlauto.ee või 45 22 553

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

