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Oktoobri hariduslugu
on Kuressaare
Hariduse Kooli ajakiri

Algab Kuressaare muinsuskaitseala uue kaitsekorra
eelnõu avalik väljapanek

Kena on meil
siin Atla külas!

 Loe lk 3

 Loe lk 5

 Loe lk 6

Uus volikogu tuleb
kokku homme

S

6-aastased Stella Matt ja Alexander Tafi Naerusuu eralasteaia söögisaali akent kaunistamas. Idee ja teostus Sipsiku rühma abiõpetajalt Riin Magusalt, kel oli abiks suuri
ja väikeseid tegelasi. FOTO: Valmar Voolaid

Jõulusoojust jagub üle Saaremaa
J
uba teist aastat järjest tahab kole koroonaviirus meilt jõule ära varastada. Ta justkui
tahaks, et meil ei tekiks jõulutunnet, et
pered ei saaks lähedastega kokku, et ei oleks
jõulukontserte ega vanade eestlaste kombel
jõululaadal käimist. Mida rohkem koroonaviirus maad võtab, seda enam otsivad inimesed
võimalusi sellest üle olla.
Saaremaa vallavalitsuse töötajad koostöös
heade partneritega Saarte Koostöökogust ja
Kuressaare Linnamajandusest panid pead kokku
ja otsustasid, et jõulumeeleolu peab saarele saama. Meeskonnaga liitus palju abilisi, tänu kellele
tuleb programm mitmekesine ja laiahaardeline.
Kesklinn ja jõuluturg
Pimeda sügise jätkuna loome alustuseks mõnusa meeleolu loomulikult jõulukaunistustega.
Kuressaares on põhirõhk olnud ikka keskväljaku traditsioonilisel suurel kaunistatud kuusepuul, millele lisaks tulevad sel aastal kesklinna ka ehitud pisikesed kuusekesed. Saaremaa
vallavalitsuse arhitekti Piret Milleri sõnul on
idee luua linnas maalähedane jõulumetsa idüll,
mis lööb eriliselt särama ja elama igal jõulueelsel
laupäeval, kui toimub jõuluturg.
Et saaks rohkelt jõulusära, kutsume elanikke
looma silmailu ka oma kodudes.

Igal advendilaupäeval kell 10–16 toimub
Kuressaare turuplatsil EHTNE Saaremaa jõuluturg, kus on kohalike toodete müügiala, vahvad
töötoad, vibulaskmine, taluloomad ja jõuluvana.
Nii telgis sees kui ka väljas on mitmed põnevad töötoad kogu perele. Saab õppida, kuidas
valmistada jõulupärga, jõulukaarti, looduskosmeetikat, jõuluehteid, pilliroost rookrooni ja
meisterdada puidust kujukesi.
Jõuluturgu rikastab loomulikult ka meeleolukas kultuuriprogramm. Saab nautida nii tantsuetteasteid kui ka muusikalisi numbreid. Igal
laupäeval alates kella 12-st tasub Kuressaare
kesklinnas kohal olla, sest siis esinevad Inspira
huvikool, Maria Tantsustuudio ja Kihelkonna
segakoor. Kui keegi soovib oma kavaga jõuluturgu rikastada, palume esinemissoovidest kirjutada aadressile annikki.aruvali@saaremaavald.ee.
Ajakava võib detsembris muutuda, millest anname teada 2. detsembri Saaremaa Teatajas ning
valla sotsiaalmeedias ja kodulehel.
Keskväljakult leiab ka Euroopa Teabekeskuse tulba, millelt saab lugeda üht-teist huvitavat
teiste Euroopa Liidu riikide jõulukommetest.
Jõulutunne ka maale!
Võib-olla mäletate veel möödunud aastast
24 valget postkasti Kuressaare kesklinnas? Sel

aastal asuvad postkastid üle terve Saaremaa ja
neid võib leida enamasti teenuskeskuste, rahvamajade või hoopis oma kandi ehitud kuusepuu
juurest. Ka sel aastal loeme raadios ette saarlaste postitatud jõulutervitusi, mida võib kirjutada kellele tahes: sõbrale, lähedasele, sugulasele, töö- või koolikaaslasele või hoopis võõrale,
kes on teinud midagi erilist, näiteks sõbralikule
müüjale, lahkele ettekandjale või tublile kojamehele. Nagu juba möödunud aastal ütlesime:
häid sõnu pole kunagi liiast!
Neid kauneid südamest tulnud soove loetakse ette kolmel esimesel detsembrikuu reedel
ning jõulude eelsel neljapäeval kell 13.30 Kadi
raadios.
Alates esimesest advendist algab koolide ja
lasteaedade akende kaunistamise konkurss.
Käes on ka viimane aeg mõelda, kuidas oma
lasteaed või koolimaja sel aastal pühadeks
ära ehtida. Selleks, et fantaasial veelgi enam
indu oleks, paneb Saaremaa vallavalitsus koos
partneritega välja toredaid auhindu.
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist
Liisu Ots
kommunikatsiooni peaspetsialist

pühapäeval, 28. novembril
kell 17:00
kuressaare laurentiuse kirikus

Saaremaa valla valimiskomisjon

JÕULUMÜSTEERIUM
dirigent edoardo narbona
jutustaja aili salong
Piletid 5 eurot müügil
,
kuressaare kultuurikeskuse kassas
ja t und enne algust kohapeal

aaremaa valla valimiskomisjon
kutsus esmaspäeval kokku uue
Saaremaa Vallavolikogu koosseisu
esimese istungi. Esimene istung toimub
reedel, 19. novembril Kuressaare Kultuurikeskuses. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse kohaselt on esimese istungi päevakorras Saaremaa Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine
ning Saaremaa Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Volikogu esimehe ja
aseesimehe valimised on isikuvalimised,
mis on salajased ning valituks osutub
kandidaat, kes saab volikogu koosseisu
häälteenamuse, ehk vähemalt 16 häält.
Teine volikogu istung on planeeritud
nädala pärast ehk 26. novembril. Teisel
volikogu istungil on päevakorras mitmed volikogu töö käivitamist puudutavad otsused, aga ka uue vallavanema
valimine ning valitsuse liikmete arvu
ja struktuuri kinnitamine ja uute valitsusliikmete ametisse nimetamine. Uus
vallavanem saab oma volitused volikogu poolt valitsuse ametisse kinnitamise päevast. Kuni selle päevani täidab oma
ülesandeid lahkuv valitsus.
Saaremaa valla valimiskomisjon on
sel nädalal teinud ka mitmeid muudatusi Saaremaa Vallavolikogu koosseisus.
Lõpetati Enn Eesmaa volikogu liikme
volitused tema avalduse alusel ning määrati volikogu liikmeks Aivar Aru. Peatati
Vabariigi Valitsuse liikme Kalle Laaneti
volitused ja määrati volikogu liikmeks
Ly Kallas. Lõpetati Tiit Rettau volikogu
liikme volitused seoses tema teenistussuhtega Saaremaa Vallavalitsusega ja
määrati volikogu liikmeks Tiina Luks.
Peatati Maire Kääridi volikogu liikme
volitused seoses tema töölepingulise
suhtega Saaremaa Vallavalitsusega ja
määrati volikogu liikmeks Anti Leedu.
Siiski ei ole sellega veel volikogu koosseisus tehtavad muudatused lõppenud ja
kindlasti toob liikumisi volikogus kaasa
ka volikogu teine istung, mil eeldatavasti
asuvad mõned volikogu liikmed valitsuse liikmeteks.
Detsembrikuus on planeeritud kaks
volikogu istungit, kuna valimistulemuste
väljakuulutamise edasilükkumise tõttu ei
ole korralist volikogu istungit toimunud
novembrikuu lõpu seisuga üle kahe kuu
ning on kogunenud suur hulk teemasid,
mis vajavad volikogu seisukohta.
Saaremaa Vallavolikogul on 31 liiget,
kellest kaheksa esindavad Valimisliitu
Terve Saaremaa, kuus Eesti Reformierakonda, kuus Eesti Konservatiivset
Rahvaerakonda, viis ISAMAA Erakonda, neli Eesti Keskerakonda ja kaks Erakonda Eesti 200.
Saaremaa Vallavolikogu esimesest
istungist tehakse ka veebiülekanne valla
infokanalites.
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kell 18:00
KURESSAARE KESKVÄLJAKUL

KUUSETULEDE SÜÜTAMINE
kaunis kontsert ja
õnnistatud küünlatule jagamine

ILUSAT
EELOLEVAT
ADVENDIAJA
ALGUST!
Järgmine
Saaremaa Teataja
ilmub 2. detsembril!
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Projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena

Spordivaldkonna projektidele
jagati taaskord toetusi

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 19.11.2021 kuni 28.11.2021 on
avalikul väljapanekul Kasti küla Mustika kinnistu detailplaneeringu projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse detailplaneeringu maa-alal
asuvate kinnistute detailplaneeringuga planeeritud tehnovõrkude lahendust
ühiskanalisatsiooni asemel reovee omapuhastite projekteerimiseks.
Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.
ee ja Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal Tallinna 10 infolauas.
Infot saab piirkonna arhitektilt: Inge-Ly Ansip, tel: 452 5041, e-post:
inge-ly.ansip@saaremaavald.ee.
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10 Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@
saaremaavald.ee.
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ktoobri teisel poolel oli taas
võimalik esitada taotlusi
spordivaldkonna projektidele toetuse saamiseks. Toetusfondi
suurus oli 10 000 eurot ning taotluspiir 1500 eurot.
Spordivaldkonna arendamise
toetuste II taotlusvooru laekus tähtaegselt 25 taotlust. Kokku taotleti Saaremaa valla eelarvest toetust
28 189,53 eurot. Ühelt poolt on väga
hea meel, et nii palju taotlusi laekus,
kuid teisalt oli kohe selge, et toetusraha jääb väheks.
Seekord saime täisrahastuses
toetada viit projekti ning osalise rahastuse said üheksa taotlejat.
Projekte oli väga eriilmelisi ja häid
ideid palju. Hindamiskomisjoni

18. november 2021

liikmena võin kinnitada, et komisjon oleks tahtnud toetada kõiki projekte. Kahjuks ei olnud see võimalik
ning seepärast tegime mõned põhimõttelised otsused – keskendusime seekord projektidele, mis olid
suunatud kogukonnale ja millest
saab erinevate tegevuste kaudu osa
võimalikult palju inimesi. Samuti
otsustas hindamiskomisjon, et ei
toeta rahanappuse tõttu vahendite
ja varustuse soetamist.
Oli mitmeid suurepäraseid projekte, mille tegevused olid planeeritud järgmisesse kevadesse ja suvesse, ka neile andsime seekord eitava
vastuse, kuid kindlasti julgustame
neid tulema sama projektiga järgmisel aastal esimesse taotlusvooru,

kus raha jagamiseks on rohkem.
Oleme nimelt kultuuri- ja spordiosakonnas jälginud põhimõtet, et
kevadises voorus jagame umbes 2/3
projektirahadest, kuna suviseid tegevusi ja üritusi on talvistest enam.
Järgmise aasta algul enne uusi
taotlusvoore plaanime taotlejatele
ka üht projektikirjutamise koolitust.
Seda selleks, et taotlejad saaksid
paremini aru, mida hindamiskomisjon projektide sisukirjeldusest
ootab, kuidas kirjutada lahti eelarve
ja vastata kõikidele tekkinud küsimustele. Seni aga tehke sporti ja
olge terved!
Kristel Peel
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

Toetuse saajad (projekti nimi ja toetussumma):
Võimlemisklubi Pärl „Võimlemisklubi Pärl võistlustel ja
festivalidel osalemine“ (1500 eurot); kergejõustikuklubi Saare KJK „Saare sportlaste (Risto Lillemets, Hendrik
Lillemets ja Johannes Treiel) treeningutoetus“ (1500);
Reigo Tamm „Veematk Kuressaare lahel“ (450); Saaremaa
Saarte Mängude Assotsiatsioon „Näituse „Saarte mängud 30“ korraldamine“ (500); MTÜ Saaremaa spordisõber
„Spordiuudised kiirelt ja operatiivselt lugejani“ (500); MTÜ
Saaremaa Tenniseklubi „Saarlase Grete Gulli osalemine
rahvusvahelistel tenniseturniiridel“ (500); Pöide Spordi-

selts „Tervis terviserajalt“ (600); MTÜ Ojakallas „Talvekolmik“ (600); MTÜ Ida-Saare Motoklubi „Saaremaa MV
Korvpallis“ (1100); MTÜ Saaremaa Laskurklubi „Laskesportlase 2022. aasta hooaja ettevalmistus“ (500); MTÜ
Jalgpalliklubi Saarepiiga „Jalgpalliklubi Saarepiiga tütarlaste
võistkonna osalemine Eesti meistrivõistlustel 2022. hooajal“ (600); Seltsing Orissaare eakad „Transport“ (400);
Saaremaa Spordiliit „Saarlased Eestimaa 14. talimängudele 4. - 6. märts 2022“ (750); Saare Paraspordi Selts
„Parasportlase hooaja ettevalmistustoetus“ (500).

DETAILPLANEERINGUD
Kuressaares Nooruse tn 1 spordikompleksi
detailplaneeringu avalik väljapanek
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et 09.11.2021 võeti
vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuressaare linnas Nooruse tn 1 spordikompleksi detailplaneering (DP). DP ala asub Kuressaare linnas ja hõlmab osa Nooruse tn 1 katastriüksusest
(34901:012:0135), osa Vuti tänava katastriüksusest (34901:012:0149), osa Kaevu tn 33 katastriüksusest (34901:012:0129), Kaevu põik
katastriüksust (34901:012:0119) ja Kaevu põik
1 katastriüksust (34901:001:0110).
DP eesmärgiks on ehitusõiguse määramine
jalgpalli sisehalli püstitamiseks, tehnovõrkude
planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete määramine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.
Kaevu põik 5 krundile antakse ehitusõigus jalgpallihalli püstitamiseks maksimaalse kõrgusega
24 m (maksimaalne lubatud absoluutkõrgus 30
m) ning teenindushoone püstitamiseks maksimaalse kõrgusega 7 m (maksimaalne lubatud absoluutkõrgus 13 m). Kokku on lubatud 2 hoonet
maksimaalse ehitisealuse pinnaga 10 000 m 2.
Jalgpallihalli projekteerimisel tuleb arvestada Kuressaare lennuvälja lähiümbruse piirangupindadega ning sellest tuleneva kõrguspiiranguga.
Kaevu põik 1 krundile antakse ehitusõigus 1
maksimaalselt 800 m2 suuruse ehitisealuse hoone püstitamiseks, maksimaalne lubatud kõrgus 7
m (maksimaalne lubatud absoluutkõrgus 13 m).
Külastajate juurdepääs on planeeritud Kaevu
tänavalt Kaevu põik tänava kaudu. Lisaks on teenindava transpordi tarbeks kavandatud juurdepääs Nooruse tänavalt Vuti tänava kaudu. Kaevu
põik 3 juurdepääs Kaevu tänavalt likvideeritakse,
uus juurdepääs kinnistule on kavandatud Kaevu
põik tänavalt. Kaevu tänavalt kuni planeeritava
hoonestuseni on kavandatud kergliiklustee. Planeeritud jalgtee on ühendatud Kaevu tänavaäärse kergliiklusteega.
DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga,
kuna planeeritud juhtotstarvet ei muudeta.
DP avalik väljapanek toimub 24.11–
07.12.2021. DP-ga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10,
Kuressaare) III korruse kabinetis 308 ning valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringud/vastuvoetud.
Kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust . Arvamust
saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa
Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 09.12.2021 kell 16.00

Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis
(Tallinna tn 10 Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende
kohta.
Sikassaare külas Männimetsa ja Põlluvahe
detailplaneeringu avalik väljapanek
Saaremaa vald korraldab Sikassaare külas Männimetsa ja Põlluvahe detailplaneeringu (DP) avaliku
väljapaneku. Männimetsa ja Põlluvahe DP võeti
vastu Saaremaa Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldusega nr 2-3/173. DP ala suurus on ca 3,3
ha ja hõlmab Sikassaare külas elamumaa katastriüksusi Männimetsa tn 1 (27003:001:0224),
Männimetsa tn 2 (27003:001:0225),
Männimetsa tn 3 (27003:001:0226),
Männimetsa tn 4 (27003:001:0227),
Männimetsa tn 5 (27003:001:0228), Männ i m et s a t n 6 ( 2 7 0 0 3 : 0 0 1 : 0 2 2 9 ) , Mä n n i m et s a t n 8 ( 2 7 0 0 3 : 0 0 1 : 0 2 3 1 ) , Mä n nimetsa tn 10 (27003:001:0233),
Männimetsa tn 15 (27003:001:0236),
Põlluvahe tn 1 (27003:001:0254), Põll u v a h e t n 3 ( 2 7 0 0 3 : 0 0 1 : 0 2 5 5 ) , Põ l l u v a h e t n 5 ( 2 7 0 0 3 : 0 0 1 : 0 2 5 6 ) , Põ l l u v a he tn 7 (27003:001:0257), Põlluvahe tn
9 ( 2 7 0 0 3 : 0 0 1 : 0 2 5 8 ) , Põ l l u v a h e t n 1 1
(2 7 0 0 3 :0 0 1 :0 2 5 9 ) ja Mä n n it u ka p õ ik 8
(27003:001:0253) ning transpordimaa katastriüksust Männimetsa tänav (27003:001:0221).
DP eesmärgiks on olemasolevate krundipiiride
muutmine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine. DP on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma
valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
Alal kehtib Andruse DP (kehtestatud Kaarma
Vallavolikogu 25.02.2004 otsusega nr 194).
DP-ga muudetakse olemasolevate katastriüksuste piire. Lubatud on ehitada üks elamu ja kuni
kolm abihoonet. Elamutel Põlluvahe tänava ääres
peab olema osaliselt või kogu mahus 2 korrust,
ülejäänud elamutel kuni 2 korrust. Maksimaalsed ehitisealused pinnad kruntidel on vahemikus
225-300 m². Säilitada maksimaalselt olemasolevat metsa. Juurdepääs kruntidele on kavandatud Põlluvahe ja Männimetsa tänavatelt. Teed
peavad olema tolmuvaba kattega.
DP avalik väljapanek toimub 02.12 –
15.12.2021. DP materjalidega on võimalik
tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308
(kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093) ning valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/vastuvoetud.
DP avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP lahenduse kohta arvamust. Arvamust saab avaldada kirjalikult posti-aadressil
Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10 Kuressaare

või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Laugu külas Angervaksa detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik väljapanek
ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu algatas 27.05.2021
otsusega nr 1-3/34 Laugu külas Angervaksa detailplaneeringu (DP). Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Laugu külas Angervaksa
katastriüksust tunnusega 40301:003:0444.
DP eesmärgiks on ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abihoonete 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-ga muudetakse kehtivat Leisi valla üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse
osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja §
82 lg 5 teatame, et Laugu külas Angervaksa
DP eskiislahenduse avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 02.–31.12.2021. DP materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse
ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.
kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning valla kodulehel aadressil: https://gis.saaremaavald.
ee/failid/DP/DP-21-007/.
DP eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 06.01.2022
kell 16.00 Tallinna tn 10 II korruse suures
saalis.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada
eelnõu kohta arvamust.
Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 8 ja
8d detailplaneeringu avalik väljapanek
Saaremaa vald korraldab Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneeringu (DP) avaliku väljapaneku. Kihelkonna mnt 8 ja 8d DP võeti
vastu Saaremaa Vallavalitsuse 16.11.2021 korraldusega nr 2-3/1776.
DP ala hõlmab Kihelkonna mnt 8 (katastritunnus 34901:002:0008) ja Kihelkonna mnt 8d
(katastritunnus 34901:002:0009) katastriüksusi. DP eesmärgiks on ehitusõiguse määramine
äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste liitmine ja sihtotstarvete määramine,
keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. DP on kooskõlas Kuressaare
linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
DP-ga liidetakse olemasolevad krundid üheks

krundiks aadressiga Kihelkonna mnt 8. Krundile
on planeeritud rajada kaks äri- ja tootmisfunktsiooniga hoonet. Katastriüksuse sihtotstarbeks
on planeeritud ärimaa ja tootmismaa. Hoonete
suurim lubatud arv ja ehitisalune pind sisaldab
üle 20 m² ehitisalusepinnaga krundile planeeritud hooneid. Lisaks on lubatud krundile rajada üks kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga abihoone (prügimaja). Suurim lubatud ehitisalune pind
on 2500 m 2, suurim lubatud kõrgus 12 m, lubatud korruselisus 2, katusekalle 0-45 kraadi
ja harjajoonega paralleelselt või risti Kihelkonna
maanteega.
Krundile on kavandatud kaks juurdepääsu: Kihelkonna maanteelt üks mahasõit ja Kihelkonna
mnt 6 maaüksusel asuvalt teelt teine mahasõit.
Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud
tsentraalsed.
DP avalik väljapanek toimub 06.12 –
19.12.2021. DP materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna
tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 ning
valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/vastuvoetud. DP avaliku
väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada
DP lahenduse kohta arvamust. Arvamust saab
avaldada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa
Vallavalitsus, Tallinna tn 10 Kuressaare või
e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Veeremäe külas Kala, Ubina, Emakala ja
Jää detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Veeremäe külas Kala, Ubina, Emakala ja Jää detailplaneeringu (DP) koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldusega nr 2-3/1734. DP algatati Kihelkonna
Vallavalitsuse 05.02.2015 korraldusega nr 15.
Planeeringuala hõlmab ärimaa sihtotstarbega
Kala (katastritunnus 30101:002:0106), Ubina (katastritunnus 30101:002:0495), Emakala
(katastritunnus 30101:002:0496) ja Jää (katastritunnus 30101:002:0497) katastriüksuseid.
DP eesmärgiks oli Jää maaüksusele rajada üks
puhkemaja ja laod ning tootmishoone. Emakala maaüksusele rajada sadamahoone, jahisadam, lainemurdja, saun, toitlustushoone ja
puhkemajad. Kala maaüksusel rekonstrueerida
olemasolev kai kalasadamaks. Olemasolev õhuliin demonteeritakse ja asendatakse maakaabelliiniga. Maa sihtotstarvete muutusi ei kavandata. Samuti ettepaneku tegemine Kihelkonna valla
üldplaneeringu muutmiseks sadamate osas.
Käesoleva hetkeni ei ole DP-d vastu võetud
ega kehtestatud ning DP menetlus on seiskunud. Omanike esindajad nõustusid DP koostamise lõpetamisega. DP koostamise lõpetamise
korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/lopetatud.
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KÜSIMUS
Kas vald on lumelükkamiseks valmis?

Ainer Tiitson
Saaremaa
Halduse juhataja

Päris uue infostendi said I maailmasõja kaitsekraavid Väikese väina ääres. FOTO: Kati Aus

Visit Saaremaa kaardistab sõjaajalugu

E

elmise aasta algusest osaleb Visit Saaremaa Eesti–Läti piiriülese koostöö
programmi projektis „Sõjaajaloo pärand“, mis seob kokku
militaarteemaga seotud pakkumised mõlemas riigis. Projekt annab ülevaate 20. sajandi
sõjaajaloost läbi nelja perioodi:
I maailmasõda/vabadussõjad
(1914–1920); II maailmasõda
(1939–1945); rahvuslik partisaniliikumine, metsavennad
(1944–1957) ja Nõukogude
okupatsioon/iseseisvuse taastamine (1945–1991).
Projekti eesmärgiks on tutvustada piirkondade külastajatele sõjaajaloo pärandiga

seotud paiku ja objekte. Selleks
on loodud piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav koduleht, kuhu on juba sisestatud
Eestis ja Lätis asuvad uued ja
olemasolevad militaarturismiobjektid. Koduleht www.
militaryheritagetourism.info
on praegu veel valmimisel,
kuid üht-teist on sealt juba
leitav ja huvitav lugeda. Saare
maakonna objektide kirjeldamisel andsid oma panuse Endel Püüa, Fred Vendel ja Tõnu
Veldre.
Suvel ilmus militaarajaloo
pärandit tutvustav infotrükis,
mis annab lühiülevaate erinevatest sõjaajaloo perioodidest.

Lisaks on tükises ka kaart, kuhu
on märgitud 150 sõjaajalooga
seotud paika ja objekti. Saaremaalt on sellele kaardile märgitud 11 objekti, kuid kodulehele
sai neid tunduvalt rohkem.
Lisaks infotrükisele ja kodulehele valmib järgmisel aastal
suurem ja mahukam Eesti–Läti
militaarajaloo teejuht.
Projekti partnerina uuendas Saaremaa vald infostendi Stebeli rannakaitsepatarei
nr 315 komandopunkti juures. Päris uue infostendi said
I maailmasõja kaitsekraavid
Väikese väina ääres. Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum lisas infostendi

endise Dejevo sõjaväelinnaku
juurde.
Saaremaa Sõjavara Selts paigutas infostendi Kübassaare
rannakaitsepatarei juurde. Lisaks ehitab sõjavara selts Saaremaa Sõjamuusemi juurde
metsavendade punkri ja taastab GAZ MM auto. MTÜ
Panga Arendus on projekti
raames rajanud Panga pangale
militaarraja.
Kogu projekti eelarve on
1 928 992,39 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi
toetus on 1 639 643,53 eurot.
Kati Aus
turismispetsialist

Oktoobri hariduslugu on Kuressaare Hariduse Kooli ajakiri
Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond hakkas alates
oktoobrist valima kuu hariduslugu. „Eesmärk on märgata
õpetajat, õpetajatööd, koolielus
toimuvaid põnevaid, loomingulisi ja uuenduslikke tegevusi
või lihtsalt hariduses toimuvat,“
selgitas hariduse peaspetsialist
Kelly Erin-Uussaar, lisades:
„Iga lugu – suur või väike –
on märkamist ja esitamist
väärt!“
Esimeseks hariduslooks osutus Kuressaare Hariduse Kooli
ajakiri ehk Kuressaare Hariduse Kooli lugude lugu.
„Kuressaare Hariduse Kooli esitatud lugu paistis silma
omanäolisuse ja uudsusega.
Kool on liikunud päevakajalisest ajalehest sisulise ja mahuka ajakirjani. Lisaks koolisündmustele sisaldab ajakiri
sisukaid lugusid ning kajastab
kooli muutumislugu gümnaasiumist põhikooliks ja seda
kõike asenduspindadel toime-

Ajakirja toimetajad Janne Nurmik (vasakul) ja Merle Lepik. FOTO: Liisu Ots

tades. Selles loos on põimunud
palju lugusid ehk see on tõesti
lugude lugu,“ põhjendas Kelly
Erin-Uussaar valikut.

Kuressaare Hariduse Kooli direktor Viljar Aro ütles,
et SÜG-il on olnud oma iganädalane ajaleht alates 1. sep-

tembrist 1995, kuid Kuressaare Hariduse Kooliks kasvades
ja kodulehe teisenedes tekkis vajadus muuta ka koolielu kajastamist. Nii ilmuski
1. novembril kooli esimene
ajakirjanumber.
50-leheküljeline ajakiri on
koolijuhi sõnul informeeriv ja
analüüsiv – nii kiitev kui kritiseeriv, aga oma põhieesmärgilt eelkõige järgimist väärivaid
mõtteid andev ja motiveeriv.
Kooli kuuajakirja saab lugeda kodulehelt: https://hariduse.
edu.ee/et/uudised/kooliajakirja-esimene-number.
Novembrikuu hariduslugusid saab esitada kuni 5. detsembrini aadressil: www.bit.ly/
hariduslugu-novembrikuu.
Haridus- ja noorsootööosakond ootab kõiki märkama ja
esitama hariduslugusid!
Liisu Ots
kommunikatsiooni
peaspetsialist

Huvihariduses ja –tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine
Huvihariduses ja -tegevuses
osalemise transpordikulude
hüvitamiseks tuleb esitada hiljemalt 5. detsembriks taotlus
valla iseteeninduskeskkonnas
(sisenemine valla kodulehe
esilehelt). Taotlusi saab esitada 23. novembrist kuni 5.
detsembrini seda septembris,
oktoobris ja novembris tehtud

transpordikulutuste eest. Peredele makstakse 0,1 €/km kohta, kuid mitte rohkem kui 40 €
kuus, kui huvialaga tegelemise
koht on elukohast kaugemal
kui 5 km. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi
ja/või ühistranspordi piletite
kulud. Nõutud ei ole kuludokumentide esitamine, kuid

taotlusesse tuleb märkida arve
numbrid ja summad. Mitme
õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm.
Toetuse määramisel peab
laps olema kinnitatud Saaremaa valla huvihariduse
registris huviringi nii lapsevanema kui ka ringijuhen-

daja poolt ning osalemine
kontrollitav ringipäevikute
alusel.
Lisainfo: Anne Põder, tel
5887 6450, anne.poder@saaremaavald.ee.
Anne Põder
hariduse ja noorsootöö
peaspetsialist

Lühivastus on: oleme valmis! Tänavu
suvel viisime läbi uued riigihanked 29
maapiirkonnas, kus senised lepingud
lõppesid. Hanked osutusid valdavalt
edukaks, vaid paaris piirkonnas pidime tegema partneri leidmiseks kordushanke. Praeguseks on kõigis neis
uued lumelükkajad leitud ja lepingud
sõlmitud. Kokku on Saaremaa jagatud
64 piirkonnaks, kusjuures keskmiseks
teepikkuseks piirkonnas on 25 kilo-

meetrit.
Riigihanked kulgesid ladusalt ja hinnadki jäid eelmise
aasta omadega võrreldavale tasemele. Keskmiseks lumelükkamise tunnihinnaks kujunes 68 eurot koos käibemaksuga. Mitmed piirkonnad said endale ka uued
partnerid, osaliselt tänu konkurentsile, aga mitmed varasemad partnerid ka loobusid uuel konkursil osalemast
ja seda just vanuse tõttu. Usun, et ka uute partneritega
laabub töö tõrgeteta – sel aastal oleme välja töötanud
IT-lahenduse, kus traktorijuht näeb reaalajas, kas ta lükkab ikka õiget teed.
Uudiseks veel niipalju, et tänavu soetas Saaremaa Haldus ka libedusetõrje tehnikat. Plaanis on alustada eelkõige kergliiklusteede soolatamist/liivatamist. Usume,
et saame siin esimese kogemuse ka peatselt kätte, sest
kaugel see libeduski enam on.
Kordame üle ka põhimõtted, milliste lumeoludega
alustatakse lumelükkamist valla kohalikel teedel, millistel erateedel lükkab vald tasuta lund ning millised
on kinnistuomaniku enda kohustused.
Saaremaa valla kohalikel teedel tehakse lumetõrjet
lume paksuse korral alates 10 cm (kohev lumi) või alates
5 cm (sulalumi). Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad vallale kuuluvad teed ja avaliku kasutusega
erateed. Lisaks tehakse vallas kehtiva korra kohaselt tasuta lumetõrjet (teatud tingimustel) ka avaliku kasutuseta
erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.
Hooldatavad erateed peavad vastama järgmistele tingimustele: 1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee
servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud,
truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis tagab nende
nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata.
Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust vähemalt
1,5-meetri kõrgusi otsast helkurribaga teibaid; 2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri
kõrguselt ja tee servast ühe meetri laiuselt; 3) tee kõrval
on koht, kuhu lund lükata; 4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje tegemist.
Tasuta lumetõrjet ei tehta: 1) õuealadel ja lühematel kui 30 m pikkustel juurdepääsudel; 2) kui lumetõrjet ei ole tehniliselt võimalik teha; 3) kui on
oht teeomaniku või kolmandate isikute vara kahjustamisele; 4) kui kinnistu ei ole korraldatud jäätmeveoga liitunud põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei
kasutata.
Avaliku staatuseta erateedel alustatakse lumetõrjet
koos või pärast lumetõrje piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui lumekihi paksus
ületab teel 10 cm. Kõige suuremaks probleemiks on olnud see, kui tee ääred on sedavõrd võssa kasvanud, et
tee kohale ulatuv võsa ja oksad võivad lõhkuda traktori
peeglid, tuled jms. Samuti asjaolu, et puudub ruum, kuhu
saaks lund lükata või kus traktor saaks ringi keerata. Seega palve: vaadake oma talu juurdepääsuteede ääred üle
sellise pilguga, kas kõik eeldused tasuta lumetõrje saamiseks on tagatud.
Lumetõrje piirkondlikud kontaktisikud elanikele on teenuskeskuste juhatajad, kelle poole võib
pöörduda kas lumelükkamise kvaliteedi osas või
siis kirjaliku taotlusega alustamaks erateel tasuta lumelükkamist (eeldusel, et eelnevalt kirjeldatud tingimused on täidetud). Valla kodulehel on leitav ka
spetsiaalne lume lükkamise infoleht, kust on kergesti
kättesaadav kogu vajaminev info nii kontaktide kui ka
lumelükkamise tingimuste kohta.
Suurem osa sügisel langenud lehti on koristatud. Praegu toimetame
Kuressaare kesklinna jõulumeeleolu loomisega. Sellegipoolest oleme
valmis alustama 2021–2022 talvise
hooajaga. Jälgime ilmaprognoose ja
patrullringide käigus võimalikke ilmastikumuutusi. Kuigi must jää võib
Marek Koppel
tekkida tänavatele vägagi ootamatult,
Kuressaare
Linnamajanduse peame olema valmis võimalikult kiirelt olukordi lahendama. Praegu võib
juhataja
Kuressaare linnapildis näha ühte traktorit, mis on varustatud soolapuisturiga. Lähiajal lisanduvad ka teised puisturitega varustatud mehhanismid.
Tuletan sõidukijuhtidele meelde, et võimalusel tuleks
parkida oma sõidukid sisehoovidesse. See lihtsustab
tunduvalt meie mehhanismidel lume lükkamist. Ei ole
meeldiv kitsastel tänavatel parkivate sõidukite vahel lund
lükata.
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Arengukonverents
aitab muutusi juhtida

N

ädala pärast, 25. novembril on
kõigil huvilistel võimalus osa
saada Saare maakonna arengukonverentsist. Millega on tegu ja mis
on sellise arengupäeva eesmärk? Hästi
on selle kokku võtnud SA Saare Arenduskeskus juhataja Rainer Paenurk,
kes on üks tänavuse programmi eestKristiina Maripuu vedajatest: arengukonverentsil saame
abivallavanem
rääkida lahti, mis meid igapäevaselt
ümbritseb, millised on riiklikud eesmärgid ja kuidas
maakonnana järgnevatest protsessidest kõige suuremat
kasu saada.
Teist korda toimuva Saare maakonna arengukonverentsi eelkäijaks saab pidada omaaegse Saare maavalitsuse poolt eest veetud konverentsi – tõsi, siis sai see
teoks Saaremaa arengukonverentsi nime all. Kindlasti on
niisugusel ettevõtmisel piisavalt kõlapinda, sisu ja mõju,
et ulatuslikele teemadele selgemalt tähelepanu juhtida ja
uutele arengutele hoogu anda.
Lisaks võimaldab arengukonverents keskenduda päevakajalistele valdkondadele – laiemat huvi äratavaid arengukohti on aastate vältel jagunud. Toon paar näidet varasemast ajast. 2012. aasta konverents oli juba sammukese
ajast eest, kandes pealkirja „Üks saar – üks omavalitsus“
ning viide sellele kajastub ka Saaremaa omavalitsuste
ühinemislepingu lisaks olevas seletuskirjas – sellest konverentsist edasi arenenud arutelusid on peetud tänase
Saaremaa valla sündimise katkematuks eellooks.
Seevastu 2015. aasta arengukonverents oli nime poolest – „Ultima Thule – Maailma Äärel on kõik võimalik“ –
pisut loomingulisem, ent samuti päevakohane: kuidas on
olla maailma serval ettevõtja, õpilane, investor, puhkaja,
töötaja või lihtsalt elanik?
Kolm ühist fookusvaldkonda
Nüüdse, 2019. aastal alguse saanud maakondliku arengukonverentsi „Seilame koos“ käivitajaks oli vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna endine juhataja Karin Närep, kes sidus konverentsi Saare maakonna arengustrateegia kolme peamise tegevusvaldkonnaga: majanduskeskkond, energeetika ja
ühendused.
Pean oluliseks Karin Närepi arusaama, et arengukonverentsi keskmeks võiks ka edaspidi olla maakondlike pikema perspektiiviga arenguvisioonide arutamine
ja Saare maakonna kui terviku ühtsuse säilitamine. Üllatavalt sageli arvatakse, et maakonda kui niisugust enam
ei olegi, sest pole ju maavalitsust ega maavanemat. Maakonna kolme valla – Saaremaa, Muhu ja Ruhnu – ühiselt
täidetavate ülesannete täitmine delegeeriti 2018. aastal
Saaremaa vallavalitsusele ja seetõttu on igati kohane, et
vallavalitsus on initsiatiivi võtnud ka arengukonverentsi
korraldamises.
Arengustrateegia uuendamise tööriist
Kahe aasta eest olid arengukonverentsi läbivateks märksõnadeks rahvastik ja ettevõtluskeskkond ning saadud
tagasisidet ja ettepanekuid sai arvestatud ka Saaremaa
valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava
koostamisel.
Tänavu on teemad vast veelgi aktuaalsemad ja jõulisemad. Septembris algatasid Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallavolikogud Saare maakonna arengustrateegia
2019–2030 ülevaatamise ja uuendamise ning konverentsil avaldatavad soovitused ja tehtavad järeldused on strateegia uuendamise protsessis äärmiselt ajakohased ja
teretulnud.
Konverentsi eel on erinevate ettekannete kaudu tõstatatud päevakajaline küsimustering. Mis on saareliste
omavalitsuste väljakutsed ja võimalused energeetikavaldkonnas nii ettevõtluse arendamiseks kui ka sobiva
elukeskkonna tagamiseks? Milles peitub Saare maakonna energiapotentsiaal ja kuidas seda targalt ära kasutada?
Kes mõjutab avameretööstuse trende ja Saaremaa võimalusi meretuuleenergia arendamisel? Kuidas kujuneb
elektrienergia hind ja kuidas targalt tarbida? Konverentsi
võtab kokku arutelupaneel Saare maakonna võimalustest meretuuleenergia arendamisel ning sõna saavad ka
Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallajuhid.
Eespool juba nimetasin konverentsi ivana maakonna kui terviku teadvustamist ja ühtsustunde hoidmist.
Sellest aga märksa elavam ja ka elulisem on võimalus
käsitleda kogu maakonna vaatevinklist järjest määravama tähtsusega teemasid, kaasates riigi esindajaid
ja erialaeksperte. Seega näen kõige suuremat kasutegurit kvaliteetse ja tiheda sisuga koostööformaadis,
mis on ühtlasi maakonna arengustrateegia elluviimise
tööriist.
Kirjavahetuses Muhu vallavanema Raido Liitmäega jäi
kõlama ühine arvamus, et arengukonverentsi spetsiifilise külje ja ekspertettekannete kõrval peaks soovitavalt
jääma pisut ruumi ja aega ka üldisemaks kolme valla
keskusteluks – ühiseid mõttekohti on maakonna tasandil
piisavalt palju.
Arengukonverentsile saab registreeruda kuni 19.11
veebilehel konverents.saaremaavald.ee.
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Õppereisil tutvuti Saaremaa ja Hiiumaa
COVID-19 turvaliste ettevõtetega

N

ovembri algul toimunud Saaremaa
ja Hiiumaa ettevõtjate õppereisil
koguti inspiratsiooni ja tutvuti ettevõtetega, kes on eeskujuks turvalise märgise kasutamisel.
Õppereisi 17 osalejat olid ettevõtete,
EASi, Visit Saaremaa ja Visit Hiiumaa
esindajad. Kahe tegusa päeva jooksul
külastati mõlema saare uusi ja vastutustundlikke turismivaldkonna teenusepakkujaid. Hiidlaste reis algas Saaremaal spaamõnudega Grand Rose Spa´s. Järgmisel
päeval tutvuti WOW elamuskeskusega ja
Saaremaa Golf & Country Club´iga. Seejärel värskendati viikingiajastu teadmisi
Kuressaare lossis näitusel „Viikingid enne
viikingeid“.
Kõik on võimalik!
Saaremaa Veski kostitas osalejaid imehea
vastuvõtu ja lõunaga. Tutvuti veel sel suvel avatud Pilguse mõisa, mis jäi meelde
tõeliselt eristuva kontseptsiooni poolest,
ja Lümanda Lahhentage keskusega, mille
uskumatu tootearendus silma paistis. Saaremaa päeva lõpetuseks külastati Green
Key omanikku Päikese puhkemaja ja Pidula Wakeparki.
Hiiumaal ööbiti Randmäe puhketalus,
kust järgmisel hommikul oli hea külastada
lähedal asuvat Tahkuna tuletorni. Kärdla sadamas tutvuti Hiiumaa purjelaevaga
Hiiu Ingel ja esimese pilgu sai heita ka tol
hetkel veel mitte avatud Hiiumaa Spordikeskusele.
“Hiiumaal pani kõige rohkem osalejatel
silma särama väga hea sisuga Tuuletorn,
uskumatu arengu läbi teinud Orjaku sadam ja Hiiu Jähu, kus ettevõtlikud noored
sütitasid meisse usku, et kõik on võimalik,”

Ain Tähiste tutvustab halulaevana tegutsenud purjelaeva Hiiu Ingel. Halulaev oli hiidlaste kõige
levinum purjelaev. Endistel aegadel vedasid Hiiumaa laevad suurtesse linnadesse küttepuid,
seepärast hakati neid kutsuma halulaevadeks. FOTO: Kristel Üksvärav

sõnas Visit Saaremaa juhataja Helina Andruškevitšus.
Ühised väljasõidud mõjuvad motiveerivalt ning saare-hiiu nalja sai rohkelt.
Valitud kohad olid omanäolised ja täis

Mis on kvaliteedimärgis “Siin on turvaline”?
Novembri alguses toimunud OECD (Majandusliku
Koostöö ja Arengu Organisatsioon) rahvusvahelisel
foorumil rõhutati, et tänases
olukorras, kus on mõistetud,
et vajalik on viirusega võimalikult efektiivselt koostoimida ning inimesed soovivad üha enam taas reisida
ja elamusi kogeda, on väga
tähtis, et teenusepakkujad
teeksid kõik endast oleneva,
et oma teenuseid võimalikult viirusturvaliselt pakkuda ning seda ka selgelt kommunikeerivad.
Üle-eestiline turismiinfoportaal – siseturistile
puhkaeestis.ee ja välisturistile visitestonia.com – ko-

gub ühte andmebaasi kõik
ettevõtted, kes on liitunud
tarbijamärgisega „Siin on
turvaline“ – see on teenuste
valikul abiks igale reisijale.
Märgist saavad taotleda
kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused,
muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja
seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et
järgivad kõiki Terviseameti

juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.
Märgise eesmärk on suurendada külastaja usaldust
turismiteenuste pakkujate
vastu. Samuti on EASi turismiarenduskeskuse ning
Visit Saaremaa turundustegevustes esikohal märgisega
ettevõtted.
EASil on plaanis ühtlustada kogu Eestis „Siin on turvaline“ märgise kujundust ja
tulemas on üleriigiline kampaania, kus märgist tutvustatakse.
Meie maakonna ettevõtted saavad oma turvaliseks
olemist kinnitada: www.
visitsaaremaa.ee/hea-tahte-kokkulepe.

teotahet ka “koroonaajastul”, mis mõjus
innustavalt. Taoliste saarteüleste õppereiside korraldamine võimaldab paremini
aru saada teistest ettevõtetest – milliseid
teenuseid pakutakse, kuidas nendeni on
jõutud ning mis on tulevikuplaanid ja
koostöövõimalused.
Vastutustundlik käitumine
Saaremaa selle aasta külastajauuringust,
kus osales pea 3000 inimest, selgus, et üle
70%-le vastanutest on “Siin on turvaline”
märgis oluline. On oluline, et ettevõtjad
panustaksid sihtkoha turvalisusse ka koroona ajal ning õppereis andis hea võimaluse oma kogemusi jagada ja ka muredest
rääkida.
“Ettevõtjad mainisid, et enamik külastajad on piirangutega juba harjunud ning
käituvad vastutustundlikult. Klienditeenindajatel on kindlasti koormus tõusnud,
sest külastajatel on rohkelt küsimusi ning
broneeringuid tehakse ja tühistatakse vähese etteteatamise ajaga,” tõdes Helina
Andruškevitšus.
Õppereisi toimumist rahastati Euroopa
Liidu Regionaalarengu Fondist.
Egle Puhk
turismi- ja turundusteenistuse
arendusspetsialist

Koori- ja rahvatantsujuhid hakkavad saama palgatoetust
Alates 2021. aastast saavad laulu- ja tantsupidudel osalevate kooride,
rahvatantsurühmade
ning orkestrite juhid
riigilt palgatoetust. Palgatoetuse põhimõtted
on välja töötanud KulAnnikki Aruväli
tuuriministeerium ja
kultuurinõunik
teiste seas saavad nüüd
toetust ka Saaremaa kollektiivide juhendajad, kes toetusele kvalifitseerusid.
Väärtustakse juhendajate tööd
2019. aastal tellis Kultuuriministeerium
koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse (ELT SA), Eesti Kooriühingu
(ERK) ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga (ERRS) mõttekojalt
Praxis uuringu, et analüüsida peoliikumises osalevate juhendajate töötingimusi
ja sotsiaalset kaitstust.
Luubi alla võeti ka kollektiivide finantsmajanduslik seis. Selgus, et noori kutse ei
motiveeri, kuna see pole tasustatud töö
ega paku piisavalt töötus- ja ravikindlustuse kaitset.
Samuti selgus analüüsist, et üle poole
praegustest juhendajatest jäävad peatselt

pensionile ning ka kollektiivid ei ole majanduslikult jätkusuutlikud.
Uuringutulemustest ajendatuna valmis
2021. aastaks laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate tööjõukulude katmise
toetusmeede, millega väärtustatakse laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte.
Meetmega plaanitakse anda juhendajatele võimalus töötasu tõusuks, sh kehtestatakse miinimumtasumäär. Palgatoetusmeetme 2021. aasta maht on 2,7 miljonit
eurot ja sellega tegeleb Eesti Rahvakultuuri Keskus. Kultuuriministeeriumi esialgne
plaan on palgatoetust eraldada tähtajatult.
31. oktoobril lõppes 2022. a taotlusvoor
ning ka mitmed Saaremaa valla laulu- ja
tantsupeol osalevate kollektiivide juhendajad said endale suurema töötasu.
Kokku sai toetust 21 juhendajat kaheksa
erineva rahvamaja kaudu, lisaks veel koolide ja kirikute juures olevad juhendajad.
Need, kel selleks aastaks ei õnnestunud
veel kutsetunnistusi saada või ei vastanud
kollektiiv nõuetele, saavad toetust taotleda
järgmisel aastal samal ajal.
Toetuse taotlemine ning Kultuuriministeeriumi sellekohane määrus tekitas nii
asutuste juhtides kui ka kollektiivide ju-

hendajates vastakaid emotsioone.
Esialgu suure palgatõusuna näiv meede,
millega kontakttunni tasu tõuseb juhendajatel pea kahekordseks, osutus mitmel
juhul rutakaks ootuseks, kuna toetuse
sisse ei arvestata kollektiivide esinemisi,
väljasõite ega juhendaja ettevalmistatavaid
tunde, mis seni sageli graafikupõhiselt arvestatud olid.
Püsiv sissetulek, puhkus ja garantiid
Siiski avaldus ka toetuse tugev külg, mis
on ka palgameetme üheks eesmärgiks –
need juhendajad, kes seni töötasid ajutiste
lepingutega, said töölepingud, mis annavad selged töösuhted, püsiva sissetuleku,
puhkuse ja garantiid.
Samuti on palgatõus ühtlustanud juhendajate palgad sõltumata tööandjast ning
olnud motivatsiooniks juhendajatele, et
läbida kutsetunnistuste taotlemine ning
laulu- ja tantsupidudel osalemisesse ka
edaspidi panustada.
Tegemist on olulise sammuga väärtustamaks laulu- ja tantsupidudel osalevate
kollektiivide juhendajaid ning loodame, et
täitub meetme eesmärk hoida meie pidude
traditsioone ja tagada nende jätkusuutlikkus.
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COVID-19-vaktsineerimine arvudes

Algab Kuressaare
muinsuskaitseala
uue kaitsekorra
eelnõu avalik
väljapanek
Vasakul paistavad Suur-Sadama tänaval B-kaitsekategooria hooned, mis on muinsuskaitsealale iseloomuliku mahu ja välimusega ning
kujundavad peamiselt ajaloolist linnaruumi. Paremal on A-kaitsekategooria hoone, kus on lisaks välimusele säilinud hulgaliselt väärtuslikke interjööri osi: algne ruumijaotus, siseuksed koos piirdeliistudega, puittrepp, laelaudis koos liistudega. A-kategooria hoonete
siseruumides tehtavad tööd vajavad kooskõlastamist ja luba. FOTO: Keidi Saks

Muinsuskaitseamet on 2019.
aastal võtnud eesmärgiks
koostada kõigile 12 muinsuskaitsealale uued kaitsekorrad
seniste põhimääruste asemele. Uue korra koostamisega
oleme Kuressaares jõudnud
olulise verstapostini – 17.
novembrist kuni 17. detsembrini on avalikul väljapanekul Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu,
millele ootame kõigi ettepanekuid ja vastuväiteid.

Väga väärtuslik A-kaitsekategooria hoone Kitsal tänaval, mis on säilitanud autentse ilme
nii hoones sees kui väljas. Interjööris on säilinud algupärane ruumijaotus koos detailidega:
puitpõrandad, siseuksed, krohvlaed, kelder, seinalaudised jne. FOTO: Keidi Saks

Tõuke seniste muinsuskaitseala põhimääruste asendamiseks tõi äratundmine, et kaitse korraldamine
muinsuskaitsealadel peaks senisest
enam põhinema kohalike elanikega
ühiselt kokku lepitud ja linnas säilinud väärtustel. Seda arvestades peaks
ka kaitse korraldus muutuma senisest
paindlikumaks.
Eelnõu koostamine
Uue kaitsekorra koostamiseks on kokku kutsutud töörühm spetsialistidest,
Saaremaa Vallavalitsuse ja Muinsuskaitseameti esindajatest, kes tuginevad
koostatud uuringutele ja hoonete inventuuri tulemustele.
Uue korraga jagatakse hooned väärtusklassidesse – A-, B- või C-kaitsekategooria – lähtuvalt nende kultuuriväärtusest, linnaehituslikust mõjust,
vanusest, haruldusest, tüüpilisusest,
autentsusest või tähendusest. Samadel põhimõtetel vaatas töörühm üle
muinsuskaitseala ümbritseva kaitsevööndi hoonestuse.
Eelnevast lähtudes tehti ettepanek
ka muinsuskaitseala piiride laiendamiseks tänavatel, kus on hästi säilinud
ajalooline hoonestus. Laiendamist kavandatakse Uus-Roomassaare, Kivi ja
Talve tänaval; Uue tänava idapoolsel
ja Vaikse tänava läänepoolsel küljel;
Vete ja Kopli tänava üksikutes lõikudes ning Suur-Sadama, Mere ja Lootsi
tänaval.
Tähtis roll uue korra välja töötamisel on olnud aruteludel kogukonnaga.
Soovisime kuulata inimeste arvamust
ja kirja panna, mida kohalikud linnas
oluliseks peavad. Esimesel avalikul
arutelul räägiti Kuressaare kujunemisest ja koos osalejatega pandi kirja
muinsuskaitseala väärtuseid. Teisel
arutelul tutvustati hoonete kaitsekategooriatesse jagamise põhimõtteid,
krundipiiride ja linnuse tornide vaadeldavuse analüüsi ning muinsuskaitseala piiride muutmise ettepanekuid.
Kokku kutsuti ka laiendatud töörühma koosolek Kuressaares eritingimusi ja projekte koostanud spetsialistide
ja arhitektidega. Kaasaegsete hoonete
kategooriaid arutati läbi Eesti Arhitektide Liidu esindajatega.
Mis on kaitsekorras uut
Uue kaitsekorra eelnõu on võrreldes
kehtiva põhimäärusega pikem, kuid

19 317 – just nii palju Saaremaa valla elanikke oli 16. novembri seisuga
end COVID-19 vastu vähemalt ühe doosiga vaktsineerinud. Suursuur aitäh, et hoolite ja olete teinud heateo nii iseenda kui ka teiste
inimeste tervise heaks!
1. oktoobril oli Saaremaa vallas vaktsineeritud inimesi 18 301
(59,1% kõigist elanikest) ja 1. novembril 18 980 (61,3%). See tähendab, et pooleteise kuu jooksul lisandus veidi üle 1000 COVID-19 vastu vaktsineeritud vallaelaniku ja vaktsineerimisega hõlmatus jõudis
Saaremaal 62,4%-ni. Eesti omavalitsuste kõrgeimad näitajad ületavad
juba praegu 70% ja Eesti keskmine näitaja on veidi rohkem kui 60%.
1. oktoobri seisuga oli Saaremaa vallas vaktsineerimiskuuri lõpetanud 16 832 täiskasvanud (vähemalt 18-aastast) inimest ehk 66%
täiskasvanud elanikkonnast. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanuid
oli 17 486 (68,5%). Novembri alguseks oli vaktsineerimiskuuri lõpetanud täiskasvanuid Saaremaal 17 556 (68,8%) ja vähemalt ühe
vaktsiinidoosi saanuid 18 092 (70,9%) ning 16. novembril vastavalt
17 769 (69,6%) ja 18 386 (72%). Teisisõnu, poolteist kuud tõi juurde
900 vaktsineeritud täiskasvanud saarlast. Seda on veidi rohkem kui
Pöide piirkonnas elanikke.
Eesti kõige kõrgema vaktsineerimisaktiivsusega omavalitsustes on
saanud COVID-19 vastu vähemalt ühe vaktsiinidoosi üle 80% täiskasvanud elanikest (Eesti keskmine on 16. novembri seisuga 71,4%)
ja vaktsineerimiskuuri lõpetanute osakaal on samuti kõrgem kui 80%
(Eesti keskmine 68,1%).
Teisisõnu, oleme Saaremaa vallas praegu vaktsineerimisnäitajate
poolest õige pisut Eesti keskmisest paremad, kuid jääme naabritest
Hiiu- ja Muhumaal üsna palju maha.
Saaremaal on kõige madalam vaktsineeritute osakaal täiskasvanute
seas vanusegrupis 30–39 aastat: neist on COVID-19 vastu vähemalt
ühe vaktsiinidoosi saanud 59,9% ja vaktsineerimiskuuri lõpetanud
57,1%. 18–29aastaste Saaremaa valla elanike seas on samad näitajad
61% ja 58,2% ning 40–49-aastaste hulgas 69,2% ja 66,5%. 50-aastastest
ja vanematest vallaelanikest on vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid
79,6% ja vaktsineerimiskuuri lõpetanute osakaal 77,5%.
Millise eesmärgi võiksime Saaremaal üheskoos endale seada? Ambitsioonikas, kuid mitte võimatu siht on 20 000 COVID-19 vastu
vaktsineeritud täiskasvanud inimest Saaremaa vallas. Mida kiiremini selleni jõuame, seda turvalisemalt võime end oma kodusaarel ja
reisides tunda ning seda rahulikuma südamega vastu minna varsti
saabuvale pühadeajale. Kui lisandub 1600 täiskasvanud vaktsineeritud
saarlast (ehk Pihtla või Orissaare piirkonna jagu inimesi), siis saamegi
20 000 täis.
Kellel on mure vaktsineerimisele jõudmisega, siis vallavalitsus saab
transpordiga aidata. Kui mõnes piirkonnas on vähemalt viis vaktsineerimist soovivat inimest, siis on võimalik organiseerida vaktsineerija ka kohapeale.
Lisainfo vaktsineerimise ja COVID-19 kohta: vaktsineeri.ee ja kriis.ee.

See nõukogude aegne kortermaja Pikal tänaval kuulub C-kategooriasse, kuhu paigutuvad
peamiselt uuemad hooned – suured kortermajad, uuemad eramud, nõukogudeaegsed ja
hilisemad kuurid, mis ei järgi ajalooliselt välja kujunenud tänavajoont, mahtusid, paiknemist krundil jne. FOTO: Silver Vaher

selgem ja paindlikum. Sõnastatud
on nõuded, samuti muinsuskaitseala
väärtused ning nende hoidmise põhimõtted. Lisaks olemasoleva hoonestuse säilitamise lähtekohtadele sõnastati
uute ehitiste ja suuremahuliste juurdeehituste tegemise põhimõtted. Täpsustati nõudeid kinnistu piiride muutmiseks; tänavate, hoovide ja haljastuse
kujundamiseks ning arheoloogiliste
uuringute vajaduseks.
Hoonete jaotamine kolme kaitsekategooriatesse muudab menetlused
paindlikumaks. A- ja B-kaitsekategooria hooned moodustavad kõige
väärtuslikuma osa muinsuskaitsealast.
Nende välimusel on kandev roll linna
miljöö loomisel ja väärtuste hoidmisel. A- või B-kaitsekategooria kultuuriväärtuslikul hoonel tuleb säilitada
selle ajaloolised piirdetarindid, proportsioonid, välisviimistlus ja väärtuslikud detailid võimalikult autentsena.
A-kategooria hoone puhul on lisaks
tähtis säilinud interjöör, mistõttu vajavad sisetööd kooskõlastamist.
B-kaitsekategooriasse on määratud hooned, mille siseruumides ei
ole teadaolevalt ajaloolisi elemente
säilinud. Seetõttu ei pea nende siseruumides tehtavateks töödeks luba
taotlema. C-kaitsekategooria hoone
algse arhitektuurse ilme säilitamine
või taastamine ei ole muinsuskaitseala kontekstis oluline. Nende hoonete
ümberehitamiseks ametilt tööde luba
ja eritingimusi taotlema enam ei pea.
Kooskõlastus antakse vallavalitsuse
ehitusloa ja -teatise menetluses.
Selliselt jaotatuna on võimalik roh-

kem suunata tähelepanu kultuuriväärtuslike hoonete hoidmiseks. Samas on
võimalik vähendada paberimajandust
teiste hoonete puhul.
Eelnõu avalik väljapanek
17. novembrist 17. detsembrini 2021
toimuval avalikul väljapanekul on
kaitsekorra eelnõuga võimalik tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel
www.muinsuskaitseamet.ee/kuressaarekaitsekord ja Saaremaa Vallavalitsuse hoones Tallinna 10, II korrusel Muinsuskaitseameti Kuressaare
kontoris. Ferrumi kaubamaja ees on
avatud välinäitus, mis annab ülevaate kaitsekorraga kavandatavatest
muudatustest.
Oodatud on ettepanekud nii kaitsekorra eesmärkide kui ka konkreetsete
punktide ja nende sõnastuse kohta,
samuti hoonete kaitsekategooriatesse
jagamise, muinsuskaitseala piiri laiendamise ning kaitsevööndi ja vaatekoridoride ulatuse kohta.
Palume arvamused saata aadressil
info@muinsuskaitseamet.ee või tuua
Muinsuskaitseameti Kuressaare kontorisse. Kõiki ettepanekuid arutatakse pärast avaliku väljapaneku lõppu
2022. aasta alguses toimuval arutelul.
Küsimustega palume pöörduda Kuressaare töörühma juhi Muinsuskaitseameti vanalinnade nõuniku Kaarel
Truu ja Saaremaa nõuniku Keidi Saksa poole (tel 5308 9199, keidi.saks@
muinsuskaitseamet.ee).
Keidi Saks
Muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik

Iga inimene ja lisanduv vaktsineeritu on väärtuslik!
Eesti Haigekassa analüüsist selgub, et COVID-19 vastu vaktsineerimine
vähendab raskelt haigestumist ja suremust, samuti on vaktsineeritud
inimeste ravikulud väiksemad. Vaktsineeritud inimesed vajavad üle
nelja korra vähem haiglaravi ning üle viie korra vähem intensiivravi.
Analüüs näitab, et:
• 22 vaktsineeritud inimest (ehk üks klassitäis õpilasi) hoiavad ära
vähemalt ühe inimese COVID-19-sse nakatumise.
• 32 vaktsineeritud inimest (ehk Saaremaa vallavolikogu liikmed ja
vallavanem) hoiavad ära vähemalt ühe inimese ravivajaduse.
• 153 vaktsineeritud inimest (ehk ca 50% Torgu piirkonna elanikest) hoiavad ära vähemalt ühe inimese surma.
• 304 vaktsineeritud inimest (ehk ca 50% Laimjala piirkonna elanikest) hoiavad ära vähemalt ühe inimese haiglaravivajaduse.
• 1054 vaktsineeritud inimest (ehk peaaegu kõik Salme piirkonna
elanikud) hoiavad ära vähemalt ühe inimese intensiivravivajaduse.
Anu Vares
arendus- ja kommunikatsiooninõunik

Auriga Keskuse apteek (vaktsineerida saab kolmapäeval 17.00-20.00; laupäeval
11.00-15.00) (vaktsineerib Benita Kodu) VAJALIK EELREGISTREERIMINE!
Saare maakond, Saaremaa vald, Kudjape alevik, Tallinna 88. Tel: 614 6000
31.07 - 31.12 - K L Pfizer
Kuressaare Perearstikeskus E-R 10.00-12.30, 14.00-15.30
VAJALIK EELREGISTREERIMINE!
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Aia 25a. Tel: +372 4524300
01.11 - 30.11 - E T K N R Pfizer, Moderna, Janssen
Erakliinik Hanvar N-R 13.00-16.00 Saab tulla etteregistreerimisega ja ilma!
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kauba 19. Tel: +372 45 33 380
08.11 - 31.12 - N R Pfizer, Moderna, Janssen
Kuressaare Haigla E, T, R kl 9.00-17.00, TULLA VÕIB KA EELREGISTREERIMISETA
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Aia 25. Tel: +372 51982986
01.10 - 30.11 - E T R
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TUNNE EUROOPAT
Euroopa Keskpanga tegevuse eesmärgiks on
säilitada hindade stabiilsus, toetades samal
ajal majanduskasvu ja töökohtade loomist
Euroopa Keskpanga (lühend EKP)
ülesanne on hoida hinnad euroalal stabiilsena, et tagada euro püsiv ostujõud.
Sisuliselt on EKP nende üheksateistkümne euro kasutusele võtnud Euroopa Liidu liikmesriigi keskpank.
Teiseks tagab EKP Euroopa pangandussüsteemi turvalisuse ja usaldusRisto Kaljuste
väärsuse, aidates kaitsta raha, mida
Europe Direct
Saaremaa teabe- inimesed pankades hoiavad. Selleks
keskuse juhataja teostab EKP järelevalvet euroalas
asuvate pankade üle, andmaks kodanikele kindlustunnet neis pankades asuvate säästude
osas.
Kolmandaks töötab EKP välja ja emiteerib europangatähti – investeerides sealhulgas uutesse tehnoloogilistesse lahendustesse, muutmaks pangatähti turvalisemaks ja
vastupidavamaks.
Lisaks veel tagab EKP, et finantsstruktuur, mille kaudu toimuvad e-maksed ja digitaalsed rahaülekanded, toimuks sujuvalt ja tõhusalt, ning läbi oma kõikide ülesannete aitab säilitada finantsstabiilsuse nii euroalas kui üle
terve Euroopa Liidu.
Küsimus: Euroopa Keskpanga üheks peamiseks ülesandeks
on hallata eurot ja euroala. Esimesed liikmesriigid liitusid
euroalaga 1999. aastal, füüsilised euromündid ja -paberraha
tulid neis käibele 1. jaanuaril 2002. Millal liitus euroalaga
Eesti?
A: 2004		
B: 2007		
C: 2011
Vastus saata hiljemalt 29. novembriks: euroopa@
saaremaavald.ee. Vastusele lisada oma nimi ja kontakttelefon. Võitjate vahel loosime välja vahvaid auhindu!
Eelmise lugejaküsimuse õige vastus: Euroopa Liidu Kohus loodi 1952. aastal. Praeguses vormis ja nimega hakkas
see tegutsema 2009. aastal. Õigesti vastasid ning võitjaks
osutusid: Ada Tuulik, Bret Kuusik, Eli Tikerberi.
Euroopa Keskpank
Roll: Hallata eurot, säilitada hinnad stabiilsena ning suunata
ELi majandus- ja rahapoliitikat.
Liikmed: president, asepresident ning kõigi ELi liikmesriikide keskpankade juhid.
President: Christine Lagarde.
Asukoht: Frankfurt, Saksamaa.
Vaata lisaks: www.ecb.europa.eu
Euromüntidel on ühine tagumine külg (revers) ning igal riigil
on erinev esikülg (avers). Kui ühise külje autor on belglane Luc Luycx, siis n-ö riikliku külje tarbeks on liikmesriikide
keskpangas tehtud üldiselt konkurss. Euro rahatähtedel on
ühtne disain, millel kujutatakse Euroopa ajaloo eri ajastute arhitektuuristiile – rahatähe esiküljel kujutatakse aknaid
või väravaid, tagaküljel sildu. Arhitektuurilised näited on illustratsioonid, mitte konkreetsed olemasolevad monumendid. Rahatähtede algse disaini autor on austerlane Robert
Kalina.
Euroopa ühise valuuta – euro – on tänaseks käibele võtnud 19 Euroopa Liidu liikmesriiki, lisaks on see kokkuleppe
alusel käibel neljas Euroopa kääbusriigis: Andorra, Monaco,
San Marino ning Vatikan.

KÜLAVANEMAD
Jursi küla külavanema valimine toimub 26. novembril kell
18.30 Valjala Rahvamajas.
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SAAREMAA KANDID

Kena on meil siin Atla külas!
Atla on mereäärne rannaküla Eestimaa
läänepoolseimas maanurgas ja ainuke
säilinud Vilsandi rahvuspargi põlisküla,
mis oli täies elujõus juba enne XIX sajandi
vapustusi. Tegemist on pindalalt suurima
iidse kalurikülaga Saaremaal, kus on läbi
aegade püütud ja hoiustatud kala, peetud
loomi ning tehtud talutööd.
Aastatel 1949-1988 kahanes küla elanikkond pea olematuks ja Atlast sai hääbuv
küla. Olid ajad, mil püsivalt elas külas neli
inimest. Ei lähe meelest, kui Kuusiku papa
(Jaan Soon) lõi rusikaga vastu köögilauda
ja ütles: „Küll te näete, et Atla küla hakkab
uuesti elama!“ Tark mees oli, täpselt nii
läks! Täna elab külas aastaringselt 21, suvel kuni 65 inimest. Eriti head meelt teeb
noorte perede kolimine maale. Külast käib
jälle läbi koolibuss.

Talgusupp kord ühes, kord teises talus
2003. aastal loodi kogukonna tegemiste
paremaks korraldamiseks MTÜ Atla Küla
Selts, et edendada kohalikku elu ja säilitada kultuuripärandit. Külaseltsi liikmeid on
46. Kokku saadakse jaanipäeval, jõulu- ja
muinastulede õhtul ning talgupäevadel.
Küla kokkutulekud toimuvad iga viie aasta
järel.
Meie külarahvas on väga koostööaldis.
Kui on aktiivne eestvedaja ja ettevõtmise korraldaja, tullakse kohe kaasa. Populaarne on igal kevadel toimuv talgupäev
„Teeme ära“ raames, kus külaelanike ettepanekul korrastatakse erinevaid alasid. On
see siis teeäärne võsa, külaplats, rannaala
riisumine või külavahetee miljööväärtuse
loomine.
Talgusupi söömine toimub igal aastal
erinevas talus ja tänutäheks tehakse talgutel osalejatega ära mõni töö, mida pererahvas soovib: lapitakse ära puud, riisutakse
lehti, värvitakse maja – mida just vaja.
Küla osaleb aktiivselt erinevatel kogukondade tegevust kajastavatel üritustel,
viimane neist oli „Külla külla“. Head suhted on naaberküla Karalaga, kelle külamaja
on kasutatud jõulupidude korraldamiseks.
Samuti on hea koostöö Saaremaa vallaga,
kes on toetanud omaosaluse katmisega
erinevate projektide osas.
Erinevate projektidega palju tehtud
Atla küla on uuenduste tuules saanud hakkama erinevate projektide elluviimisega.
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
toel on küla saanud uued talude sildid,

Igal kevadel tehakse küla talguid. Fotomälestus 14. mai 2016. aasta talgupäevast „Teised lubavad,
me teeme!“. FOTOD: Erakogu

Bussipeatus teadetetahvliga.

suunaviidad, pingid rannaalale, palkidest
katusealuse laua Rannamäele, samuti abi
küla kokkutuleku läbiviimiseks.
Leader-toetusega on valminud valgustatud bussipeatus-infostend, et bussi oodates oleks lastel turvalisem, bussijuhil parem nähtavus ümber pööramiseks ja koht,
kus vihma korral varju minna. Vallaga
koostöös on mustkatte saanud külavaheteed. Kalanduspiirkonna projektitoetusega on valminud sadam ja käesoleval aastal
sadamahoone. Kuid see on juba järgmine
teema ja pikem jutt!
Kadakate all tukkuvad lambad, kivised
põllud, kaunis Atla lahe kallas ja üle lahe
kumav Vilsandi majakas annavad jõudu

Talude suunaviidad.

ning toovad aina rohkem inimesi tagasi
juurte juurde!
Meil on ikka ütlemata kena siin!
Härma Tiia
Atla Küla Seltsi liige

Helkur on pimedal ajal parim sõber!
Kampaania „Helkuriga sõbraks“ toimub
tänavu juba kaheksandat aastat. Kodanikupäeva raames ellu kutsutud ettevõtmisel
reklaamitakse helkurite kandmist ja vajalikkust. Liikumisest võtavad osa spordiliitude esindajad, omavalitsuste töötajad,
kooliõpilased, lasteaiad ja vabatahtlikud.
Igal aastal 26. novembril jagatakse koolide juures helkureid, tehakse sõbralikku
selgitustööd ja kaunistatakse helkuripuud,
et mööduja, kel veel helkurit pole, saaks
parimal moel valgustatud.
Selle aasta kampaanias osalevad kogukonnapraktika raames ka Saaremaa Gümnaasiumi noored, kes helkuri häid omadusi noortele selgitavad, helkuripuid ehivad ja kampaaniat korraldavad.
Sügisel ja talvel, kui õues on juba varakult pime, on liiklejatel ilma tänavavalgustiteta teedel väga ohtlik liikuda. Pimedas
ilma helkurita liikumine võib seada ohtu
nii jalakäija, jalgratturi kui ka autojuhi
elu.
Tänapäevased helkurid on võimelised
peegeldama vajaliku koguse neile peale
sattuvast valgusest, et tagada meile kõigile
ohutu liiklemine. Helkuri kandmine muudab meie liikluse turvaliseks kõigi liiklejate jaoks.
Helkuri olulisuse teemat on käsitletud
kaua, aga nii, nagu teed lähevad igal aastal
ootamatult libedaks, saabub ka pime aeg
äkki ja kohe ei tule meile meelde, et nüüd
on helkuriaeg käes ja parim sõber tuleb
sahtlist välja otsida.

Saaremaa Gümnaasiumi noored Aleksander Kukkur, Jan-Markus Laanet, Oliver Leppik, Helis Luks,
Merit Vinkel, Elisabeth Käspre, Maria-Liis Laur. FOTO: Marit Tarkin

Palun hoia Sina oma lähedasi ja veendu, et neil oleks helkur. Meie tuletame
helkuri vajalikkust kodanikupäeva raames kõigile rõõmuga meelde ja juba sel
nädalal valmistame ka enda koolis helkureid, et ehtida lisaks juba plaanitud helkuripuudele ka Saaremaa Gümnaasiumi
helkuripuu.
Helkurkõnni info Saaremaa Spordiliidu
lehel: www.saaresport.ee
Oleme nähtavad!
Saaremaa Gümnaasiumi õpilaste nimel
Helis Luks ja Merit Vinkel

Liiklusohutusüritus Helkuriga
sõbraks Saare maakonnas
26. novembril, kodanikupäeval, on taas
tulemas Saare maakonnas liiklusohutusüritus „Helkuriga sõbraks“. Tulenevalt
koroona olukorrast on formaat sama mis
eelmisel aastal – ehime helkuripuud ja
kõigil on võimalus vajadusel endale helkuripuult helkur võtta.
Täpsem info Saare maakonna helkuripuude kohta on Saaremaa Spordiliidu
kodulehel www.saaresport.ee.
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MÜÜK
Saaremaa Vallavalitsus korraldab elektroonilise
enampakkumise Kuressaare linnas Rohu tn 4a
asuva hoonestatud kinnistu (ärimaa pindalaga
1909,0 m²) müügiks. Müügi tingimuseks on, et
kinnistu ostja, sh iga järgnev omanik, kohustub
enne kinnistu kasutusele võtmist rajama kinnistule iseseisva juurdepääsutee Rohu tänavalt
ja iseseisva jäätmekäitluse koha. Kinnistul asub
ühekorruseline kivist hoone (netopind 265 m²,
amortiseerunud) elektrivarustuse ning vesivarustuse ja -kanalisatsiooni ühendused välisvõrkudega, kaugkütte ühendusel taastamisvalmidus.
Elektrooniline enampakkumine toimub www.
osta.ee portaalis 22.11 – 13.12.2021. Kinnistu alghind on 57 000 eurot, enampakkumise
tagatisraha on 5700 eurot.
Enampakkumise tingimused: www.saaremaavald.ee/muugipakkumised. Lisainfo: vallavaraspetsialist Margo Sooäär (margo.sooaar@
saaremaavald.ee, tel 452 5104).

ANNAME ÜÜRILE

Rahandusministeerium teavitab, et kuni
8. detsembrini on avalikustamisel Eesti mereala planeeringu lõpplahendus,
mis liigub aasta lõpus kehtestamiseks
Vabariigi Valitsusele. Planeeringus on
toodud põhimõtted erinevatele merekasutuse võimalustele ning seatud tingimused ja suunised uutele perspektiivsetele
kasutusviisidele.
Mereruumi kasutamise, majandamise ja kaitsmise nimel on protsessi vältel
laiapõhjalist koostööd tehtud paljude ministeeriumite, ametkondade, ekspertide
ja huvigruppidega. Riigihalduse ministri
Jaak Aabi sõnul on erinevate huvide silmas pidamisel tehtud märkimisväärseid
pingutusi, et leida tasakaalustatud lahendus ning kaitsta samas looduskeskkonda ja toetada jätkusuutlikke arenguperspektiive.

Kõik huvilised saavad planeeringu
kohta arvamust avaldada. 25. novembril kell 13 toimub planeeringut tutvustav
avalik veebiarutelu, kuhu on palutud mereala veebilehel ette registreerida.
Materjalid (seletuskiri, mõjude hindamise aruanne ja kaardirakendus) on leitavad veebilehelt www.mereala.hendrikson.ee ning planeeringu menetluse info
on kättesaadav rahandusministeeriumi
kodulehel www.rahandusministeerium.
ee/planeeringud.
Arvamusi planeeringule ning mõjude hindamisele oodatakse 8. detsembrini e-postile info@fin.ee, kõigile
laekunud ettepanekutele vastatakse kirjalikult pärast avalikustamise perioodi
lõppu.
Lisainfo: triin.lepland@fin.ee, tel
452 0521.

Üritused päevakeskuses

Üürile anda äripinnad Kuressaare Bussijaamas
Pihtla t. 2, Kuressaare. Pakutavad ruumid on
suurusega 22 m2. Renditasu on 4,5 €/m2 kohta, millele lisanduvad käibemaks ja kommunaalkulud. Kütteks tsentraalne keskküte, parkimine
hoone kõrval parkimisalal. Side ja turvalisus:
internet,valvekaamerad. Info tel 5211017 või
aare@saarebussijaam.ee

Saare

Avalikustamisel on Eesti mereala planeeringu lõpplahendus

Neljapäeval, 18. novembril kell 13 isadepäeva vestlusring Elja Parbuse
juhtimisel.
Esmaspäeval, 22. novembril kell 15 mälumäng. Mängujuht Helmut Sääsk.
Esmaspäeval, 29. novembril kell 13 Laulame neid laule jälle koos Elja ja
Hellega. Albert Uustulndi laulud.
Kolmapäeval, 1. detsembril kell 13 Aili Jungi kunstiringi klaasitaguse näituse „Nostalgia“ avamine.
Reedel, 3. detsembril kell 13 päevakeskuse käsitööringi tekkide näituse
avamine.

Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:
Jurist
(tähtaeg: 22.11)
Eestkostespetsialist
(tähtaeg: 23.11)
Arhitekt
(tähtaeg: 31.12)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalik konkurss:
Inglise keele õpetaja Mustjala Lasteaed-Põhikoolis
(tähtaeg: 19.11)
Psühholoog-nõustaja Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses
(tähtaeg: 04.12)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Näitused:

Päevakeskuse fotoringi näitus „Möödunud suve värvid“. Avatud
29. novembrini.
Aili Jungi tööde väljapanek, Aili Jungi kunstiringi klaasitagune näitus
„Nostalgia“. Avatud 1. detsembrist 5. jaanuarini.
Päevakeskuse käsitööringi tekkide näitus. Avatud 3. detsembrist
6. jaanuarini.

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Nasva klubi
20. novembril kl 19.30 tutvumine vokaalinstrumentaalgrupiga HVNTA. Kontsert toimub kahes osas. Bänd laval kell 20.45. Pilet
10 €. Kohapeal baar.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
Eesti, Läti ja Leedu käsitööhuviliste lapitehnikas näitus „Lapiline Balti kett“. Avatud
19. novembrini.
LEISI
28. novembril kl 16 I advendi tähistamine
Leisi keskväjakul.
Metsküla seltsimaja
20. novembril kl 19 Karja rahvamaja näitetrupi etendus „90-ndad – segaste võimaluste aeg“ (viimast korda laval).
Pärsama rahvamaja
12. detsembril kl 12 Leisi piirkonna pensionäride talvine kokkusaamine. Meeleolu
loovad kohalikud lapsed ja tuntud kandlemees Sander Tartust. Pidulik advendilõuna.
Anna oma tulekust teada hiljemalt 5. detsembriks Ainale tel 5397 7524.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
E-R kl 10–17 Saarte Jahimeeste Selts
esitleb: kahe viimase aasta kuldmedali väärilised jahitrofeed.
26. novembril kl 19 tantsuetendus
AMIMOVING.
28. novembril kl 17 advenditulede süütamine alevi kuusepuul, tuleetendus.
SALME
Salme rahvamaja
5. detsembril kl 18 süütame tuled Salme
suurel jõulupuul. Archebaldi valgus-show.
12. detsembril kl 10 Jõululaat – tulge
ostma ja müüma! Info tel 517 8286. Kl 14
Jõulukontsert – külas Kandlemees Sander.
17. detsembril kl 14 Salme memme-taadi
jõulukohvik. Külas Tornimäe näiteselts etendusega „Pansionaat „Eluratas””, info tel 524
2067.

5. detsembril kl 11–14 laat „Kingid kotti“.
Otsime laadale kauplejaid, müügikoht on tasuta! Koha broneerimiseks helista hiljemalt
22. novembriks tel 5886 6736.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskuse I korrusel
Fotovõistluse „1500 minutit vär vikireval saarel“ tööde näitus, avamine 20. novembril kell 13–15, avatud
31. detsembrini.
Kuressaare Raegalerii
Maailmakuulsa fotograafi A. Morelli (USA)
näitus „Camera Obscura“, „Telk-kaamera“
ja „Konstruktsioonid“, mis on pühendatud
Louis Kahni 120. sünniaastapäevale. Avatud
27. novembrini.

VALJALA
28. novembril kl 17 advenditulede süütamine Valjala poe juures.

Ferrumi II korruse galerii
Alver Arhitektide näitus „Millest me mõtleme, kui ütleme arhitektuur“. Tasuta uus
galerii ootab uudistajaid tutvuma nii A. Alveri põnevate projektidega kui ka meeldivas
keskkonnas jalga puhkama.

Valjala rahvamaja
3. detsembril kl 19 kinoõhtu „Jahihooaeg“.
Pilet 5/4 eur.

Kuressaare Teater
19. novembril kl 12 ja kl 14 Vaba Lava lasteetendus „Muinasjutumöll“.

25. NOVEMBRIL KELL 19
KURESSAARE KULTUURIKESKUSES
26. NOVEMBRIL KELL 19
ORISSAARE KULTUURIMAJAS

22. novembril kl 19 Vana Baskini Teatri külalisetendus „Lumeroos“.
23. novembril kl 19 Vana Baskini Teatri külalisetendus „Lumeroos“.
24. novembril kl 18 film „Üht kaotust igavesti kandsin“ Linastus + külaline
27. novembril kl 19 „Shakespeare’i kogutud teosed“.
Teatrisse tulles veendu, et sul on kaasas
pilet, COVID-tõend, isikut tõendav dokument ja mask.
SPORT
KÄRLA
27. novembril Saaremaa lahtised KV lauatennises III etapp, naised algusega kl 10,
mehed kl 12.
LEISI
25. detsembril jõuluturniir võrkpallis. Info:
Arvo Lepp – arvo@leisi.oesel.ee
LÜMANDA
21. novembril kl 11–13 Lümanda fotojaht.
Info: Sander Viira sander.viira@saare.ee)
ORISSAARE/PÖIDE
20. novembril Ilgitsa kopli kettagolf (Orissaare esimene kettagolfi võistlus terviseraja
vahetus läheduses, Tumala pool).

4. detsembril kl 18 jalutuskäik jõuluaega
Orissaare terviserajal (laterna või taskulambi matkake). Info: Andla Rüütel – orissaare.
sport@gmail.com
SALME/TORGU
26. novembril kodanikupäeva raames Torgus helkuripuu ehtimine.
Reedeti kl 19 Sasku Torgu Kogukonnamajas.
Info: Mari Kübarsepp tel 5340 9472.
VALJALA
Valjala maalinna terviserada
20.–21. novembril tervisekõnd (enesele sobival kellaajal) „Tervis sinust enesest“ 4. etapp, „Tervis sinust enesest“ 5.
etapp – Kõnnin läbi Valjala ja kõnnin ümber
Valjala.
1.– 8. detsembril (enesele sobival kellaajal) VALJALA TARMUKA TERVISESPORTLASE viimane etapp.
Fotosport „Liikumine ja loodus“. Leia
oma kodukohast vähemalt 1 km kaugusel
koht või objekt, millest teed foto igal advendi pühapäeval: 28.11, 07.12, 14.12, 21.12.
Hea, kui fotod on tehtud enamjaolt ühel ja
samal kellaajal. Tehtud fotod saada meilile
valjala.sport@saare.ee.
Info: Pirgit Nuut – valjala.sport@saare.ee
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SAAREMAA SUURIM KODUMASINATE KAUPLUS

RINGTEE ÄRIKESKUSES!

Suurim
valik kaupa
KOHAPEAL
olemas
• 120 erinevat külmikut,
• 70 telerit,
• 60 pesumasinat...
• ...ja kõik muu kodus vajalik

E-R 10.00 – 18.00
L 10.00 – 15.00

Ringtee Ärikeskus:
Kalevi 26, Kuressaare

Tel 554 7890

www.electro.ee

-20%
Kauba tn 12, Kuressaare. Avatud E-R 9 - 18 ja L 9 - 15

Hoolda ja remondi oma
Volkswagenit ML Autoservices
Ametlik esindus Saaremaal, Tallinna tn 88, Auriga Keskus

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

