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Kuressaare Linnamajandusel täitus
15 aastat

Novembrikuu hariduslugu
on Kärla Põhikooli nutiviktoriin „Teravad pliiatsid“

Hajaasustuse programm
parandab maaperede
elukvaliteeti

 Loe lk 3

 Loe lk 3

 Loe lk 5

Laureaadid: Kai Albert, Leelo Aavik, Kati Aru (MTÜ Randvere Tööõppekeskusest) ja Inga Adamson.
Fotolt on puudu Mihkel Laidna ja Milja Mäeorg. FOTO: Valmar Voolaid

Vallad jagasid tunnustusi
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas
2. detsembril tunnustas Saaremaa
vald koos Muhu ja Ruhnu vallaga
Kuressaare raekojas Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna 2021. aasta tegijaid ja tegusid.

Viimased paar aastat on olnud erilised, kuna
on nõudnud tavapärasest enam vahendeid
abivajajate toetamiseks ja eriolukordade lahendamiseks ning seda just sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajate poolt.
2021. aasta tunnustusüritusele esitati 18
kandidaati kuues erinevas kategoorias. Laureaadid valis välja hindamiskomisjon, kuhu
kuulusid kõigi kolme Saare maakonna valla
esindajad.
Aasta arst 2021 on Kuressaare Haigla
kiirabi ja erakorralise meditsiini osakonna
juhataja Mihkel Laidna, kelle kohta on kandidaadiks esitamisel öeldud järgmist: „Ta on
väga mitmekülgsete teadmistega noor arst,
kes alati püüab leida patsiendi jaoks kõige
parema lahenduse. Lisaks arstitööle korraldab ta kogu erakorralise meditsiini ja kiirabi
osakonna tööd.“

Aasta arsti nominendid olid veel Kuressaare Haigla kirurg-uroloog Andres Sarjas,
sama haigla günekoloog Maire Õun ja erakorralise meditsiini arst Ekke Nääb.
Aasta hoolekandja tiitli pälvis SA Muhu
Hooldekeskus hooldaja Leelo Aavik, keda
on iseloomustatud nii: „Leelo on töötaja, kellest unistab iga tööandja – kohusetundlik,
tähelepanelik, märkaja, temas on julgust teha
asjakohaseid ettepanekuid töö paremaks
korraldamiseks.“
Nominendid olid veel Saaremaa valla Orissaare piirkonna koduhooldustöötaja Gea
Siiner ja SA Kuressaare Haigla Hooldekodu
hooldusjuht Aune Alle.
Aasta sotsiaaltöötajaks valiti Saaremaa
valla Pihtla piirkonna sotsiaaltööspetsialist Kai Albert, keda iseloomustab heatahtlikkus, empaatilisus, põhjalikkus, hoolivus,
töökus ja kaastundlikkus. Oma töösse paneb
Kai kõik, mida suudab ja oskab, ning enamgi.
Tal jätkub aega kuulata ja mõista abivajajat,
samuti kolleege ning ta on valmis tegema
kõik endast oleneva, et leida üheskoos lahendust.
Aasta sotsiaaltöötaja nominent oli ke Kuressaare Haigla sotsiaaltöötaja Merike Rang.
Aasta tervishoiutöötaja on Luukas K.K.
OÜ Kärla piirkonna pereõde Milja Mäe-

org, kelle kohta on öeldud, et on raske arvutada kokku arvu, kui paljusid ta on selle
50 aasta jooksul aidanud. Endiselt tuleb ta
patsiendi juurde koju olenemata kellaajast.
Kärla piirkond on tänulik, et neil on selline
pereõde nagu Milja Mäeorg.
Nominendid olid veel Kuressaare Haigla
vastutav anesteesia-intensiivraviõde Reta
Loodus ja sama haigla vastutav õde Piret
Sarjas.
Aasta tervisepanus 2021 on Kuressaare
Haigla vaktsineerimiskabineti loomine
infektsioonikontrolli õe Inga Adamsoni
poolt. Inga nõustab Kuressaare haigla osakondi ja juhendab neid seoses koroonaviirusega. Samuti pöörduvad tema poole nõu ja
abi saamiseks meie maakonna hooldekodud
ning teised asutused. Inga ei keeldu kunagi
abi pakkumast ning on sageli tööl ka peale
tööaega ja nädalavahetustel, ta on väga suure
töövõimega. Inga on suureks eeskujuks oma
kolleegidele. Ta on hoidnud meie kogukonna
elusid ja loonud turvatunde.
Nominendid olid veel MTÜ Meelespea – 2021. aasta maikuus korraldatud seni
maakonna suurima heategevusliku oksjoni
korraldamise eest vähipatsientidele taastusravi võimaldamise rahastamiseks ning seeläbi nende kiirema tavaellu naasmise toetamiseks; Muhu Perearstikeskus, mille kollektiiv
(perearst Lea Uutsalu, pereõde Helmi Valdna
ja pereõde Ivi Tammeaid) on andnud suure panuse muhulaste ja ka saarlaste tervise
hoidmisel; MTÜ Saaremaa Spordiliit – maakonna tervisedenduse arengule ja tervislike
eluviiside kujundamisele kaasaaitamise eest.
Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas on MTÜ
Randvere Tööõppekeskuse poolt Merineitsi kodu avamine.
2. augustist 2021 alustas Randvere Tööõppekeskus ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamist Merineitsi Kodus Kuressaares,
kus pakutakse teenust kümnele inimesele.
Samuti soovitakse pakkuma hakata intervallteenust kodus elavatele erivajadusega inimestele nende pereliikmete hoolduskoormuse
vähendamiseks. On väga oluline, et teenust
vajavad inimesed saaksid jääda päritolupere
ja omaste lähedale ning neil säiliks side oma
kodukoha ja lähedastega.
Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas nominent
oli veel MTÜ Lions Klubi Kuressaare (LC
Kuressaare), kes alustas aasta alguses heategevusprojektiga, mille kohaselt kõik 2021.
aastal Kuressaare haiglas sündivad beebid
ja nende emad saavad kingituseks beebipaki
väärtusega umbes 170 eurot.
Soovime veelkord õnne ja edu kõikidele
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas töötavatele
inimestele!
Anneli Tõru
sotsiaalosakonna juhataja ülesannetes

Riik toetab elektriarvete maksmist

T

oetuse eesmärk on leevendada väikse ja
keskmise sissetulekuga peredele energiahindade ootamatust kasvust tingitud mõju.
Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri järgsele
kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. Juhul kui pere alaline
või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse
kantud elukohast, tuleks esitada tõendid, et tegemist on perekonna tegeliku elukohaga (nt üürileping). Perekonnaliikmeteks loetakse käesoleva
toetuse tähenduses isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.
Toetust saab taotleda perioodi 1. september
2021 kuni 31. märts 2022 energiakulude katmiseks ja seda kuni 31. maini 2022. Taotlust saab
esitada kuni neli kuud varasema energia tarbimise
kuu kohta. Näiteks kui jaanuaris esitatakse taotlus
septembri kuni detsembri energiakulude toetuseks,
võetakse arvesse samuti septembri kuni detsembri
keskmine sissetulek (sissetulekud neljal kuul kokku
liidetuna ja jagatud neljaga).
Hindamaks, kas pere jääb alla toetuse saamiseks vajaliku arvestusliku piiri, võetakse arvesse
kõigi pereliikmete sissetulekud. Arvesse lähevad
pereliikmete kõikidest tuluallikatest saadud tulu,
millest arvestatakse maha makstud elatis ja täitemenetluses kinni peetud summad.
Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Nt kui
soovitakse toetust oktoobrikuu elektriarve tasumiseks, siis tuleb taotluse juurde lisada elektriarve.
Algselt oli Vabariigi valitsusel plaan toetada
energiakulude katmisel üksi elavaid isikuid või perekondi, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla
meetmega määratud arvestusliku piiri, mida arvestatakse pere ühe inimese kohta 673 eurot kuus. Viimase info järgi on aga energiakulude hüvitamine
laienemas ka keskmise sissetulekuga peredele, kuid
artikli trükki minemise ajal puudus kahjuks veel
täpne info toetuse saajate ringi osas.
Toetust makstakse 80% energia koguhinnast, mis
ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/
MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8
s/kWh). Näiteks, kui novembris oli elektrikulu 100
eurot tarbimise 500 kWh juures, teeb see ühiku
maksumuseks 100 €/500 kWh =0,2 €/kWh ehk 20
s/kWh. Toetust makstakse 80% 12 senti/kWh ületavalt osalt ehk antud näite puhul 80% 8 s/kWh
ehk 6,4 s/kWh. Korrutades 6,4 s/kWh tarbitud
kogusega, saab välja arvutada makstava toetuse –
6,4 s/kWh x 500 kWh= 3200 s ehk 32 €.
Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta. Toetuse alampiir
kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta.
Info toetuse üksikasjade kohta ja kalkulaator on
leitav lingilt www.rahandusministeerium.ee/et/
energiakulude-huvitamine.
Saaremaa vallavalitsus alustab energiakulude
taotluste vastuvõtmist 2022. aasta jaanuarikuu
algusest. Täpsem info taotluste vastuvõtmise kuupäeva osas avaldatakse valla kodulehel ja järgmises
vallalehes. Taotlusi võtavad vastu sotsiaaltööspetsialistid piirkondlikes teenuskeskustes ja valla sotsiaalosakonnas (aadressil Tallinna 10), samuti saab
taotlusi esitada vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas ja e-posti teel vald@saaremaavald.ee.
Reelika Murd
sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

Järgmine
Saaremaa Teataja
ilmub
6. jaanuaril 2022.
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Esitagem kandidaate
tunnustamiseks
Saaremaa vallavalitsus ootab ettepanekuid maakonna teenete- ja vapimärkidele, samuti valla aasta inimese ja aasta
teo tiitlile.
Saare maakonna vapimärk antakse isikule maakonnale
osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste eest.
Maakonna teenetemärk antakse isikule maakonnale osutatud teenete või saavutuse tunnustamiseks.
Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitel antakse aasta
jooksul oma tegevusega valla heaks silma paistnud isikutele
või tunnustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmisi.
Ettepanekuid oodatakse 15. jaanuariks 2022 Saaremaa
vallavalitsuse aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare või elektrooniliselt raekoda@saaremaavald.ee.
Täpsem info www.bit.ly/tunnustused-2021
Saaremaa Teataja

DETAILPLANEERINGUD
Kuressaare linnas Staadioni tn 5 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 30.11.2021 korraldusega nr 2-3/1876
algatati Kuressaare linnas Staadioni tn 5 detailplaneering (DP).
Planeeringuala hõlmab Staadioni tn 5 (katastriüksuse tunnus
34901:014:0409) katastriüksust ja planeeringuala suuruseks
on arvestatud u 0,6 ha. DP eesmärk on ehitusõiguse määramine
ärihoonete püstitamiseks.
DP koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg
1 p 1. DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla
ühisplaneeringuga, kuna reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
DP koostamiseks on vajalik koostada muinsuskaitse eritingimused. Enne DP vastuvõtmist on vajalik läbi viia arhitektuurivõistlus. Saaremaa vallale teadaolevalt ei ole vaja DP koostamise
käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on
vaja teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis
tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
DP materjalidega saab tutvuda Saaremaa valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
Kuressaare linnas Aia tn 78 detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldusega nr 2-3/1947
kehtestati Kuressaare linnas Aia tn 78 detailplaneering (DP). DP
koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste sihtotstarbe määramine,
keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning teede ja tehnorajatiste planeerimine.
DP-ga uusi krunte ei moodustata. Krundile on planeeritud rajada äri- ja tootmisfunktsiooniga hoone ning jäätmete liigiti kogumiseks prügimaja. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud
ärimaa ja tootmismaa. Lubatud hoonete arv on 2 (maksimaalse
hoonetealuse pinnaga 2500 m2, maksimaalse lubatud kõrgusega 11 m, maksimaalse lubatud sügavusega 2,5 m, lubatud
korruselisusega 2, katusekaldega 0-15 kraadi ja harjajoonega
paralleelselt või risti Aia tänavaga). Piirete rajamine on lubatud.
Juurdepääs krundile on kavandatud Aia tänavalt. Veevarustus ja
kanalisatsioon on planeeritud tsentraalsed. DP on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
DP ja selle kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
kehtestatud.
Kuressaare linnas Nooruse tn 1 spordikompleksi detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldusega nr 2-3/1948
kehtestati Kuressaare linnas Nooruse tn 1 spordikompleksi detailplaneering (DP). Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas
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 eesmärk on ehitusõiguse määramine jalgpalli sisehalli püstitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine.
DP alusel moodustatakse jalgpallihalli ehitamiseks uus krunt,
muudetakse Kaevu põik, Nooruse tn 1 ja Kaevu tn 33 krunte.
Kaevu põik 1 krundi piire ei muudeta. Moodustatavatele Kaevu
põik 1 ja 5 katastriüksustele määratakse ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarve, Kaevu põik katastriüksusele transpordimaa
sihtotstarve.
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 10000 m2. 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). Hoonestusala piiresse on lubatud
rajada jalgpalli halli inventarihoone vmt külastajatele mitteavatud
hoone.
DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. DP materjalidega ja selle kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtestatud.

16. detsember 2021

Üllatused
jõulupakis

L

asteaedade jõulupeod toimuvad juba
detsembri algusest ja viimased peod
on täpselt enne jõule, 23. detsembril.
Olenevalt lasteaiast ja rühmast peetakse
pidusid kas õues või siseruumides ning
vastavalt laste vanusele kas vanematega
või ilma.
Erinevad on ka laste kingitused. Kui
paljud lasteaiad lähevad klassikalist
kommi-küpsisepaki teed, siis on ka lasteaedu, kus on teisi võimalusi leitud.
Näiteks Kihelkonna lasteaed on otsustanud mittesöödava üllatuskingituse
kasuks. Ka Lümanda lasteaias on väikese magusaampsu kõrval mänguasi
ja eralasteaias Kõige Suurem Sõber on
kommide kõrval kingikotis magamisriiete kotike. Pargi lasteaias saab iga
rühm erinevad kingitused raamatutest
mängudeni.
Orissaare lasteaia tänavusteks jõulukinkideks on rühmade nimelised
loomakujulised helkurid ehk Karud,
Jänesed, Oravad ja Siilid. Helkurid on
tellitud sihtasutuselt Hea Hoog ning
need on käsitsi valmistanud erivajadustega inimesed. Sihtasutuse Hea Hoog
variandi pakkus välja lasteaia hooleko-

Orissaare lasteaia mudilaste jõulupakis on rühmade nimelised loomakujulised helkurid. FOTO:
Paap Uspenski

gu aseesimees Paap Uspenski, kes tellis
kaks aastat tagasi I Land Soundi festivali
jaoks käepaelad samast kohast. Lisaks
oma rühma loomakujulisele helkurile
saab iga laps maiustamiseks ka omanimelise piparkoogi, mille valmistajaks on kohalik küpsetiste võlur Margit
Viil.

Jõulurõõmu leiab ka lasteaedade akendelt, kus on näha akende kaunistamise
konkursist osavõtjate tööd ning ilusaid
aknaid jagub igasse lasteaeda.
Ilusat jõuluaega!
Maarja Pildre
alusharidusnõunik

Tugikeskuse ja haridusasutuste vahel sõlmiti koostöökokkulepe
Tunneme uhkust, et Saaremaa Laste ja
Perede Tugikeskus on lõpule jõudnud
koostöökokkulepete sõlmimisega kõikide
valla lasteaedade ja koolidega. Lepingut
oli vaja selleks, et täpselt reguleerida omavahelist koostööd ja töökorraldust ning
kooskõlastada tugiteenuste osutamine
valla haridusasutustes.
Oleme ühiselt leppe sisuga palju vaeva
näinud ja loodame, et sellest hakkab ka
igapäevases töös reaalselt abi olema. Sõlmitud koostöökokkulepet võib vaadelda
ka kui ühiste heade kavatsuste memorandumi, kus on kokku lepitud, et laste,
noorte, lapsevanemate ja õpetajate toetamine eeldab mõlema lepingupartneri
tugevat õlga ja vastutusvõimet.
Täpsemalt hõlmab kokkulepe tugispetsialistide tööaja, tööruumide, andmehalduse, kommunikatsiooni, inventari, tööja õppevahenditega seotud detaile.

Omavahelises koostöös on olulisel kohal andmehaldus, tehtud töö dokumenteerimine ja sissekannete lisamine asutuse ja riiklikesse andebaasidesse, mis
on vajalik tuge vajavale lapsele/õpilasele
teenuste osutamiseks ja nende arengudünaamika jälgimiseks.
Koostöölepe sisaldab ka keeruliste
juhtumite käsitlemisega seotud juhtumikorralduse käiku. Olukorras, kui lapse/
õpilase juhtumi lahendamine vajab lisaks haridusasutuse tugispetsialistide
teenustele täiendavat koordineerimist ja
isikute kaasamist tervishoiust, haridusja sotsiaalsüsteemist ja vahel ka korrakaitsest, algatame vanema nõusolekul
juhtumikorralduse, kasutades töömeetodina suurt riiklikku tunnustust pälvinud
valdkondadeülest võrgustikutööd, kus
kirjalikud ja lapse/õpilase aitamiseks vajalikud kokkulepped edastatakse kõigile

osapooltele, et need igakordselt (veebi)
kohtumistel üle vaadata, sõlmida uusi või
tunnustada meeskonda seniste edusammude eest.
Oleme rõõmsad, et haridusasutustes
on tekkimas toimivad tugimeeskonnad,
kus plaanipärane ja eesmärgistatud töö,
samuti lapse/õpilase toetusprotsessi ja tulemuste hindamine leiab ka tegelikkuses
aset.
Kuna laste ja noorte heaolu suurendamisel on vastutus kõigil, on loomulik, et
kokkulepped vaadatakse üle vähemalt
kord aastas. Oleme ühiselt leidnud, et parim aeg selleks on õppeaasta algus, hiljemalt 15. september.
Soovime kõikidele valla haridusasutustele häid jõule ja edukat uut aastat!
Aaro Nursi
tugikeskuse juhataja

Erahuvikoolidele ja spordiklubidele jagati huvihariduse toetust
Saaremaa vallas tegutsevad erahuvikoolid
ja spordiklubid, kelle tegevus on seotud
6–19-aastastele lastele ja noortele huvihariduse pakkumisega, saavad taotleda
huvihariduse toetust.
Toetuse maht sel aastal oli 100 000 eurot, millest 80 000 eurot on Saaremaa valla eelarvelised ja 20 000 eurot huvihariduse ja huvitegevuse riiklikud vahendid,
vastavalt käesoleva aasta huvihariduse ja
huvitegevuse kavale.
Tänavu on eraldatud toetust järgmiselt:
I eraldis summas 72 001 eurot sisaldas

tegevustoetust, andekate laste ja noorte toetust ning 8 kuu pearaha (jaanuar
kuni august) ning see maksti välja mais
2021.
II eraldis summas 27 999 eurot sisaldab andekate toetust ja nelja kuu pearaha (september kuni detsember) ning see
makstakse välja pärast toetuslepingute
sõlmimist detsembrikuu jooksul.
Toetuse saajad ja summad II eraldises: MTÜ FC Kuressaare Jalgpallikool
(9774 eurot), MTÜ KONNONKONN
(986), MTÜ SaareMaa JK aaMeraaS

(1518), MTÜ Spordiring (687), MTÜ
Võimlemisklubi Flex (303), MTÜ Jalgpalliklubi Saarepiiga (975), Saaremaa
Võimlemisklubi Gymnastica (192),
Võimlemisklubi Pärl (3859), MTÜ Saaremaa Kunstistuudio (924), Rahvaspordiklubi RIIMES (3761), MTÜ SaareSära
Tantsukool (1061), MTÜ Minu Tantsukool (726), Trummar OÜ (330), SEPPS
OÜ (2903).
Anne Põder
hariduse ja noorsootöö peaspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 22.12.2021 kuni 05.01.2022 on
avalikul väljapanekul Kudjape alevikus
Oolu detailplaneeringu alal asuva Kannikese 11 kinnistu detailplaneeringujärgse hoonestusala tingimusi täpsustav
projekteerimistingimuste eelnõu, millega
võimaldatakse Kannikese 11 kinnistule

planeeritud hoonestusala suurendada ida
suunas kuni 10 % selle esialgsest lahendusest, minimaalselt 1 m kaugusele naaberkinnistu Kannikese 13 piirist.
Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.ee
ja Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal Tallinna 10 infolauas. Eelnõu materjale saab

tutvumiseks küsida piirkonna arhitektilt
Inge-Ly Ansipilt, meiliaadress: inge-ly.ansip@saaremaavald.ee, tel 4525041.
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10 Kuressaare
93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

2022. aasta maamaksus muudatusi ei tule
Võrreldes 2021. aastaga maamaksu arvutamisel muudatusi ei ole ja maamaksumäärasid ei ole muudetud.
Juhin tähelepanu aga mõnele teemale, mille kohta oli maaomanikel eelmisel
aastal enim küsimusi, kui olid maamaksu
teated kätte saanud.
Alustagem sellest, et maamaksu arvutamisel võetakse alusandmed riiklikest
andmekogudest – maaregister, kinnistusraamat, rahvastikuregister jne. Kui
aga nendes andmekogudes on andmed

uuendamata või vigased, võetakse vigased andmed ka maamaksu arvutamisel
aluseks. Seepärast palume maaomanikel
kindlasti üle vaadata kinnistusraamatu
andmed ja seal kajastuvad märked. Tähtajalised kasutusõiguse märked ei kustu
kinnistusraamatust automaatselt tähtaja
möödudes. Selleks tuleb kinnistuomanikul esitada avaldus läbi kinnistusportaali
või pöörduda andmete korrastamiseks
notari poole.
Kindlasti tuleb koduomanike soodus-

tuse soovijatel üle vaadata rahvastikuregistri andmed. Koduomaniku soodustust on võimalik arvutada üksnes neile
maaomanikele, kellele kuuluval kinnistul
paiknevas hoones on nende rahvastikuregistri järgne elukoht 31. detsembri 2021
seisuga.
Kui maaomanikul tekib küsimus maamaksu võla või ettemaksu osas, saab infot
maksu-ja tolliametist.
Pille Pukk
maakorraldusspetsialist

16. detsember 2021
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KÜSIMUS
Mida oodata Saaremaa valla
2022. aasta eelarvelt?

Erinevat inventari, mida on vaja uuendada, soetatakse pidevalt juurde. Fotol Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel uuema (2017.
soetatud) ja vanema (2008) tänavakoristusmasinaga. FOTO: Valmar Voolaid

Kuressaare Linnamajandusel täitus 15 aastat
28. aprillil 2004 sai Kuressaare linnavalitsuses kokku töögrupp eesmärgiga analüüsida
linna heakorraettevõtte asutamise võimalikkust ja tasuvust. Probleem oli selles, et
Kuressaare linna heakord jättis sügavalt
soovida. Hooldushanke võitnud firmad ei
teinud linnajuhtide arvates oma tööd piisavalt hästi. Toimus tõsine arutelu, kuidas
linna hooldusega edasi minna. Kas korraldada uus hange või luua hallatav asutus?
23. novembril 2006 otsustas Kuressaare Linnavolikogu siiski luua linna hallatava asutuse Kuressaare Linnamajandus.
Tegevusvaldkonnaks linna avalike teede-tänavate, insenertehnilise infrastruktuuri, haljastuse, vee-alade, kalmistu jm
linna avaliku ruumi heal tasemel heakord,
haldamine ja arendamine ning linnavara
korrashoid, remondi-, ehitus- ja arendustegevus.
Hallatava asutuse ülesehitamise juhiks
valiti Urmas Raik. Töötati välja meeskonna
struktuur ja tehnika vajadus. Pool aastat
toimetati Kitzbergi bussiparkla ruumides,
kuni linn soetas Tehnika tänav 10 töökoja-angaari.
Masinapargi areng on olnud tohutu
Esimestel aastatel oli hallatavas asutuses
28 töötajat. Esimeste masinatena soetati
kaks meeskonnaautot, kallur Scania, traktor John Deere, kallur Iveco. Aasta hiljem
lisandusid prügiauto Iveco, tänavakoristusmasin Citycat ja minilaadur Avant.
Esimesel viiel aastal osteti paljude tööde
tegemiseks teenuseid sisse, kuna Linnamajandusel endal oli tehnikat vähe. Palju sai
renditud Saare Kommunaalist allesjäänud
masinaid.
2017. aastal toimus Kuressaare Linnamajanduse struktuuris muudatus. Koondati
kümme kojameest ja moodustati 4-liikmeline brigaad, kes võttis üle kojameeste piirkonnad. Nii sõidetakse meeskonnaautoga
mööda linna ja tehakse hooldustöid seal,

kus just vajalik. Paar aastat tagasi võtsime
kesklinna tööle kaks heakorraspetsialisti,
kes töötavad vahetustega.
Kuressaare linna on aastate jooksul ehitatud palju kõnni- ja kergliiklusteid. Kokku
on Kuressaare Linnamajanduse hooldada
umbes 22,5 km kergliiklusteid ja 12 km
kõnniteid. Lisaks on linnas 75 km tänavaid,
18 000 m2 parklaid ja 75 ha haljasalasid.
Veel võiks nimetada, et kõik Kuressaare
avalikud liiklusmärgid on meie hooldada.
Lisaks on Kuressaare linna paigaldatud 326
prügikasti, 329 istepinki ja 90 bussipeatust.
Hoiame korras ka nelja avalikku mänguväljakut, Kuressaare suplusranda ja kesklinna WC-d.
Väga suurt tähelepanu saame igal aastal seoses lumetõrjega, kevadel ja suvel
muru niitmisega ning sügisel lehtede koristamisega. Vastavalt võimalusele oleme
alati proovinud leida sobivaid lahendusi ja
kompromisse. Näiteks oleme muru niitmist
lossipargis osades kohtades vähendanud.
Samuti jälgime, millal sügisestel hommikutundidel alustame tööd lehepuhuritega.
Kogu linna hoolduseks on vaja väga
palju erinevat tehnikat. Praegu on Kuressaare Linnamajanduse tehnikapargis viis
meeskonnaautot, kolm traktorit, kaks
minilaadurit, kaks kallurit, kaks tänavapuhastusmasinat ja prügiauto. Traktoritel
ja minilaaduritel on väga palju erinevaid
lisaseadmeid – lumesahad, soolapuisturid,
rull- ja kogumisharjad, niitmisagregaadid
jne.
Tehnika tn 10 meeskonnaruumides on
töötingimusi mingil määral parandatud,
aga ses osas on vaja veel tööd teha. Oleme
panustanud võimalikult palju erinevate
varjualuste ehitamisele, et mehhanismid ja
lisatöövahendid oleksid varju all. Kui algusaastatel võis tunduda, et 6000 m2 suurune
tagahoov on piisav, siis tegelikult on ruumi
jäänud väheks. Linn kasvab iga aastaga ja
erinevat inventari, mida on vaja vahepeal

uuendada, soetatakse pidevalt juurde. Selle
aasta lõpuks valmib krundil 160 m2 suurune puistematerjali ladu, kus saame ladustada talihoolde soola.
Kvaliteedi parandamine jätkub
Tulevikuplaanides oleme tihedalt seotud
Saaremaa vallaga. Igal aastal ehitatakse
uusi tänavaid, kõnni- ja kergliiklusteid.
Oleme andnud sisendi valla ametnikele, et
kui projekteerite kõnniteid, siis kindlasti
üle 1,5 meetri laiuseid. See võimaldab meil
hakata neid mehhanismidega hooldama
ja krundiomanikel ei ole enam hoolduskohustust. Kahjuks kitsamatele kõnniteedele me oma mehhanismidega ei mahu.
Tänavu korraldas Saaremaa vallavalitsus
hanke, et soetada Linnamajandusele vana
Scania kalluri asemel uus baasmasin. See
võimaldab kevadel pesta linna tänavate
rentsleid survepesuriga ja parandada talihoolde kvaliteeti – saame lund lükata ja
kohe soola maha puistata. Lisaks on meil
baasmasinaga võimalik ehtida jõulukuusk,
kuna varustusse kuulub ka kraana.
Järgmisel aastal on plaanis soetada uus
minilaadur, et vahetada välja 15 aastat vana
minilaadur Avant. Kui vana sõidukiirus on
10 km/h, siis uue kiirus 40 km/h. See võimaldab meil kiiremini kõnniteedel libedusetõrjet teha.
Kuressaare Linnamajandus aitab nii Saaremaa valda kui teisi valla hallatavaid asutusi oma võimaluste piires. Näiteks oleme
oma meeskonnaga olnud osalised kõikide
lasteaedade kolimisel.
Tänan väga kõiki töötajaid, kes on olnud nende 15 aasta jooksul ja on edaspidi
Kuressaare Linnamajanduse arengu juures. Eriline tänu töödejuhatajale Urmas
Kuusele – Kuressaare Linnamajanduse
raudvarale algusest peale.
Marek Koppel
Kuressaare Linnamajanduse juhataja

Novembrikuu hariduslugu on Kärla Põhikooli nutiviktoriin „Teravad pliiatsid“
Novembri hariduslooks esitatud kandidaatide hulgast paistis enim silma Kärla Põhikooli päevakajaliste teemade nutiviktoriin
„Teravad pliiatsid“. Seda seetõttu, et kool
püüdis oma tegemistesse kaasata laiemat
kogukonda. Lisaks on viktoriin väga kutsuv viis õppimiseks.
Kärla Põhikooli õppedisainer-projektijuht
Kaidi Liivas selgitas, et algse idee peale tuli
matemaatikaõpetaja Anne Tõru, kes on tähele pannud, et õpilased ei ole kursis päevakajaliste uudistega. Just selliste uudistega oma
maakonnast, riigist ja maailmast üldse, mida
noored ja ka kooli töötajad võiksid teada.
Viktoriin toimub kooli saalis ja iga kord
koostab küsimused erinev õpetaja. Kahooti
veebikeskkonda, mida viktoriini läbiviimiseks kasutatakse, sisestab küsimused huvijuht Arnek Grubnik. „Võitja klass saab
nädalaks enda kätte rändkarika, mille val-

mistas meie tehnoloogiaõpetaja Andrei
Tšernobrovkin,“ ütles Liivas.
Pärast viktoriini toimumist jagatakse viktoriini linki kooli Facebookis ja kutsutakse
ka teisi koole viktoriinis osalema. Liivase
sõnul saab pärast teha teatavaks, milline
kool osalejate hulgast parimale tulemusele
vastas.
Detsembrikuu hariduslugu saab esitada
kuni 5. jaanuarini aadressil bit.ly/hariduslugu-detsember. Saaremaa vallavalitsuse
haridus- ja noorsootööosakond hakkas valima kuu hariduslugu alates oktoobrist.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist
Pildil vasakult Andrei Tšernobrovkin, Anne Tõru,
Arnek Grubnik, Kaidi Liivas. FOTO: Laidi Lindau

Saaremaa valla 2022. aasta eelarve
kohaselt jätkame stabiilselt saarlastele
mitmekülgsemate ja paremate avalike
teenuste pakkumise kursil. 2022. aasta
eelarve kohta saab öelda, et tegemist
on heade aegade eelarvega. Kogu eelarve maht suureneb võrreldes 2021.
aasta esialgse kinnitatud eelarvega 7,6
Liis Juulik
miljoni võrra 69 miljoni euroni. Valla
abivallavanem
eelarve suurima tuluallika, üksikisiku tulumaksu laekumist, on prognoositud 11,9% võrra
enam, kui oli esialgne prognoos 2021. aasta laekumiseks,
ning 4,7% võrra rohkem tegelikust 2021. aasta laekumisest, mis summana teeb ligi 28 miljonit eurot.
Investeeringuteks planeerisime 2021. aastal laenu võtta 5,5 miljonit eurot, kuid tänu riigipoolsetele erinevatele meetmetele ja toetustele pidime laenu võtma üksnes
miljon eurot. 2022. aastal samal tasemel riigipoolseid
meetmeid ilmselt tulemas ei ole ning seega on tõenäoline, et eelarvesse planeeritud 5,5 miljoniline laen sellises
mahus ka võtta tuleb. Netovõlakoormus kujuneb eelarve
eelnõu kohaselt 46%, ülempiiriks on Saaremaa vallal
88,6%. Seega hetkeseisuga ülemäärast võlakoormust ei
teki ning jätkame senist pigem konservatiivset finantskäitumist.
5,4 miljoni euro võrra kasvavad ka investeerimistegevuse kulud, mille kogumaht ulatub 2022. aasta eelarves
17,6 miljonini. 2022. aastal ootavad meid ees mitmed
olulised investeeringud – täiskäigul läheb tööle Hariduse
koolihoone rekonstrueerimine maksumusega 7,3 miljonit eurot (tööd peaksid lõppema 2022 detsembris), ehitatakse Kuressaare jalgpalli pneumohall maksumusega
2,5 miljonit eurot, samuti Mustjala päevakeskus-pansionaat maksumusega 1,2 miljonit eurot ning uuendatakse
tänavavalgustust üle Saaremaa maksumusega 0,8 miljonit eurot. Teedesse ja tänavatesse investeeritakse kokku
1,5 miljonit eurot. Sellele lisanduvad teede ja tänavate
iga-aastase hooldusega seotud kulud.
2021. aasta mahus jätkatakse mitmete toetusmeetmetega, nt küla- ja alevikuraha (summas 40 000 eurot),
erinevad mittetulundusliku tegevuse toetusvoorud,
erateede korrastamine (50 000 eurot), maapiirkondades elavate perede elutingimuste parendamine (50 000
eurot), hajaasustuse programm (400 000 eurot). Samas
määras kui senini on planeeritud ka sünnitoetus ja ranitsatoetus jms valla poolt makstavad toetused.
Esimest korda Saaremaa valla tegutsemisajal on eelarves planeeritud n-ö üleväljaline palgatõus ehk palk
tõuseb kõigil u 1600 Saaremaa valla eelarvest palka saaval teenistujal. Osaliselt tuleneb palgatõus riigi poolt
tehtud otsustest alampalgamäära ja üldhariduskoolide
õpetajate palkade tõstmise kohta. Ülejäänud teenistujate
osas on teinud vastava ettepaneku käesoleva eelarvega
vallavalitsus.
Varasemalt on palku tõstetud valdkondade kaupa.
2022. aastal on planeeritud 5%-line palgatõus vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujatele ning majanduse
valdkonna hallatavatele asutustele ning 7–10%-line palgatõus ülejäänud hallatavatele asutustele. Täpsustuseks,
tegemist on palgafondi antavate täiendavate vahenditega
ja iga teenistuja täpse palgatõusu suuruse otsustab vastava asutuse juht. Palkade uued suurused selguvad ilmselt veebruaris, pärast vallaeelarve vastuvõtmist jaanuari
volikogus.
Lasteaiaealise lapse vanemale heaks uudiseks on eelarves planeeritud lähtuda põhimõttest, et lasteaedade
kohatasud seotakse lahti alampalgamäärast, mis teatavasti 2022. aastal tõuseb. Lisaks on vallavalitsus esitamas
volikogu menetlusse eelnõud, mille kohaselt jätkatakse
senisel tasemel ja korras lasteaedades toidurahade soodustuste tegemist. See tähendab, et 2022. aastal on lasteaialapse kohatasu ning toiduga seotud kulud samad, mis
2021. aastal, ning täiendavaid kulusid lapsevanemale ei
kaasne.
Nii nagu ülejäänud tarbijad, ei saa ka Saaremaa vald
mööda elektrihinna tõusust. Elektriga seotud kulude
katteks on valla 2022. aasta eelarves planeeritud kokku
u 1 miljon eurot. Oleme valmis ka selleks, et 2022. aasta
jooksul tuleb lisaeelarvetega elektriga seotud kulude katteks eraldada täiendavaid vahendeid.
Erich Maria Remarque on öelnud, et kui midagi saab
lahendada rahaga, on see odavalt saadud. Valla eelarve
vaatest sellega päris nõus olla ei saa, teeme Saaremaa
ajaloo kalleima investeeringu Hariduse koolihoone
rekonstrueerimisega ja kahtlemata on tegemist märgilise investeeringuga haridusmaastikku, mille kasu ei saa
mõõta rahas. Mõõtmatut kasu toovad ka Mustjala päevakeskuse-pansionaadi rajamine, mis 2022. aasta lõppedes peaks valmima, täites sotsiaalsfääris üht olulist
tühimikku, ning Kuressaare jalgpalli pneumohalli ehitamine, mis mitmekesistab Saaremaa spordielu täiendavate sportimisvõimaluste ja spordiürituste korraldamise
kaudu.
Muidugi mahub valla eelarvesse veel palju muid väiksemaid tegevusi ja investeeringuid, mis Saaremaa arengule kaasa aitavad. Kõike seda teeme ikka selleks, et Saaremaa oleks hoitud ja meie elanikel oleks siin hea elada.
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ARVAMUS
Pühadest ja jõulutundest
Igal aastal räägitakse erilisest jõulutundest, mis pühade lähenedes inimese sisse poeb ning pühad helgeks ja eriliseks
muudab. Minul tekib tavaliselt see õige
jõulutunne alles 24. detsembril kirikus ja
pärast seda on tõesti kuidagi pühalikum
olla. Sel aastal on aga juhtunud midagi
täiesti teistsugust. Pühad on saabunud
Kristel Peel
varem ja see eriline tunne on minus juba
kultuuri- ja
detsembri algusest. Tõele au andes – isespordiosakonna
gi juba novembri lõpust, 1. advendist,
juhataja
kui Jõulumüsteeriumi etendus Kuressaare kirikus meie suurepäraste kooride ja muusikute abiga
tekitas tunde, et midagi tõeliselt ebamaist ja imelist on õhus.
Ole ise kingitus
Sel aastal tulevad pühad veidi teistmoodi, kui varasemalt
olime harjunud. Sarnaselt eelmise aastaga ei toimu palju
suuri pidusid ja rahvakogunemisi, pühasid peetakse rohkem pereringis, oma kogukonnas, lähedaste ja armsatega.
Olukord kogu maailmas soosib just vaikseid, südamlikke ja väikesi koosviibimisi. Minu meelest on see imeline
võimalus hinnata taas lähedust ja olla osa kogukonnast.
Mine külla oma Orissaares elavale tädile, süüta küünal
lahkunud lähedastele, võta aega oma perele, oma lastele,
lusti lumes ja hulla kelgumäel.
Selle asemel, et osta toitu, osta kingitusi, teha hullumiseni süüa – anneta toitu, ole ise kingitus, tee head neile,
kes vajavad abi ja kellel ei ole nii palju vedanud kui meil.
Lisaks abisaajale täidab see ka aitaja südame suure rõõmu
ja tänutundega.
Võta aega
Lisaks pereringis ajaveetmisele tasub kindlasti pakkuda
kosutust ka oma hingele ja nautida mõnd head kontserti
või kogukonnas toimuvat jõuluüritust, nendest meil puudust ei ole.
Üle saare toimuvad paljud pühadesündmused. Nii võib
Tornimäelt Salmeni ja Pärsamalt Lümandani nautida jõulupidusid, -kontserte ja teatrietendusi, mis pühadele veel
pidulikkust lisavad. See on suurepärane võimalus osa saada oma kogukonnas toimuvast kultuurielust. Kuressaares
ei jäta kedagi külmaks laupäeviti toimuv jõuluturg, kus
meie saaremaised tootjad oma parima lettidele ja esinejad
lavale toovad. Kuressaare Teatri lastelavastus kadunud
metsast on kindlasti pere väiksematele imeline ja põnev
vaatamine.
Kuressaare Laurentiuse kirikus toimub iga nädal imelisi
kontserte. Just vallalehe saabumise päeval 16. detsembril
esineb seal Saaremaa Meeskoor SÜM oma mehise pühadekavaga ning sellest ei tasu küll kellelgi ilma jääda. Nii et
armas lugeja – jõuad veel kindlasti.
Suuri aastavahetuse pidusid ja balle sel aastal tõenäoliselt ei tule, kuid saluuti näeb siiski. Linna lossivallidelt
tervitab uut aastat ilutulestik, mis paistab kaugele ja võimaldab seda jälgida hajutatult ümber lossi ja sadama abajast. Võta lapsel, kallimal, emal-isal või sõbral käest kinni
ja nautige seda tulede vaatemängu üheskoos!
Küll tuleb aeg, kui toimuvad taas suured ja võimsad pidustused. Sel aastal las olla pidu õrnem, vaiksem ja rohkem meie enda sees. Ka kodus võib end üles lüüa, ilusa
kleidi selga panna, katta piduliku laua, panna muusika
mängima ja tantsu keerutada.
On selline ühtaegu imelik ja imeline aeg maailmas, mis
läbi haiguste ja raskuste on meile andnud ka võimaluse
aeg maha võtta ja enda seest pärisväärtused üles leida.
Ema Teresa on öelnud aegumatu tõetera, mis täna kehtib
võibolla rohkem kui kunagi varem: „Kui soovid muuta
maailma, siis püsi kodus ja armasta oma peret.“

16. detsember 2021

Milleks meile pressireisid?
R

eisisihtkohal,
nagu Saaremaa,
on mitmeid mooduseid enda “pildil
hoidmiseks” – turismimessid, reklaamikampaaniad, sotsiaalmeedia. Aga kõige paremini
Kristina Mägi
turismispetsialist töötab see, kui sa mitte
ei räägi inimestele, kui
tore on Saaremaa, vaid
tood nad saarele, et nad
saaksid seda ise kogeda.
Selliseid pressi- ja FAMreise (ingl familiarization trip) on Visit Saaremaa sel aastal võõrustanud mitmeid.
Maria Ruubas
Aj a k i r j a n i k k e o n
turundusjuht
Saaremaal käinud erinevatest riikidest. Osa neist reisidest on
toimunud koostöös EASiga, teised otse
Visit Saaremaa kaudu. Saksa toidukriitik (Funke Mediengrup – regionaalsed
ajalehed Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, WAZ) käis tutvumas
saare erinevate maitsetega, mille kohta
tal ainult kiidusõnu jagus. Saksamaa tunnustatud loodusfotograaf Marcel Lesch
(@evolumina) valis enda külaskäiguks
sügise, et jäädvustada imelist värvide
mängu looduses. Reisi tulemusel avaldati
imeilusad pildid nii Kaali kraatrist, Sõrve
tuletornist kui ka Kuressaare lossist.

Kõik on jalutamise kaugusel
Suurbritannia ajalehe The I ajakirjanik
käis Saaremaal samuti sügisel ja oli meeldivalt üllatunud nii Saaremaa toodetest/
käsitööst, söögist kui ka siinsete spaade rohkusest ja hinnatasemest. Suvelõpu
Saaremaa meeldis väga ka Soome Iltalehti
ja Seura ajakirjanikele, kes leidsid, et Kuressaare on väga tore väike kuurortlinn,
kus kõik on jalutamise kaugusel (spaa,
väga head restoranid, kontserdid, loodus).
Saaremaa lummas ka Eestis elavat Taani
vabakutselist blogijat Henrik Jeppeseni,
kes käis siin juunis. Ta soovis, et tal oleks
olnud vähemalt nädal, et saart omas tempos avastada ning nautida.
Läti ja Leedu ajakirjanikke on sel aastal Saaremaal käinud suisa mitme reisiga.
Varasügisese Saaremaaga tutvusid kolme
päeva jooksul Leedu Delfi ajakirjanik ning
Lätist Air Balticu peatoimetaja, Auseklis’e
ajakirjanik ja portaali Baltic Travel News
esindaja. Reisi üheks lemmikpunktiks kujunes Sõrve sääre tipp ning tõeliselt meeldejäävaks sündmuseks Saaremaa Toidufestivali õunakohvikutepäev.

Hollandi reisikorraldajad suundumas Kuressaare tähtsaima vaatamisväärsusega tutvuma. FOTO:
Kristina Mägi

Teise reisiga käisid talvevõlusid ja jõuluootust Saaremaal nautimas Läti meediaväljaannete Open City ja Today esindajad
ning mitmete Läti populaarsete sotsiaalmeediagruppide toimetajad. Läti ja Leedu
pressireise on võimalik meil võõrustada
maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) abil.
Koostöös EASiga käisid Saaremaad
avastamas ka mitmed Eesti sotsiaalmeedia
sisuloojad. Jagasime meid väisavate sisuloojate külastused temaatiliselt kolmeks
– paarike, perereis ja sõpruskond – ning
lõime neile vastava kava.
Juulis tutvus Priidu Saart island hopping’u võimalustega, külastades ühe reisiga
nii Muhut, Saaremaad kui ka Hiiumaad.
Augustis käis perepuhkusel sotsiaalmeedias tuntud Estonianna, kelle siinne puhkus oli kantud teema-aastale kohaselt
viikingite elamustest. Septembris külastas
Kuressaaret Alina Birjuk, kes tuli nautima
sügisest nädalavahetust lennukiga. Jäime
igati taolise koostöövormiga rahule ning
loodame seda tulevikus korrata.
Kajastused ka televisioonis
Lisaks kirjutavale meediale on Visit Saaremaa sel aastal võõrustanud ka televisiooni
võttemeeskondi. Suvel filmis reisisaadet
saarel Poola avalikõigusliku TV meeskond
(TVP Kraków, TVP3 ja TVP Polonia) ja

sügisel käisid Saaremaal saadet üles võtmas Läti RigaTV24 esindajad. Eesti telekanalitest on meie tegemisi kajastanud käesoleval aastal Kanal 2 saadetega „Õhtu“,
mis läks eetrisse Lõmala sadamast, ning
„Elamusi täis Eesti“, mõlemas keskenduti viikingite temaatikale ning „Viikingid
enne viikingeid“ näitusele Saaremaa muuseumis.
TV3-s kajastati samuti meid kahes telesaates „Naudime elu“, kus fookuses oli
samuti viikingiaasta ning lisaks saare
maitsed. Asva Viikingikülas toimusid saate „Duubel“ võtted, kus samuti tõime välja
erinevad Saaremaa elamused.
Suve jooksul käisid Saaremaal ka mitme
välismaise reisikorraldaja esindajad. See
on turismimaailmas tavaline praktika, et
reisikorraldajad käivad oma silmaga sihtkohti üle vaatamas, et vahetuid kogemusi
oma klientidega jagada. Suve jooksul võõrustasime Läti, Leedu ja Hollandi reisikorraldajaid, kelle kõigi reisipakettide valikus
juba on või loodetavasti saab olema ka
Saaremaa.
Kõik Saaremaal käinud reisikorraldajad lahkusid siit täis entusiasmi ning eriti suure ja positiivse üllatuse valmistasid
jalgrattatuur Kuressaares, Pilguse mõis
ja ette planeerimata “õunaraksus käimine” reisisaatja Kuressaares elava ämma
õues.

Vingugaasiandur muutub uuest aastast kohustuslikuks
Kui varem oli vingugaasiandur kohustuslik neis eluruumides, kus on korstnaga
ühendatud gaasiseade, siis uue aasta algusest on andur kohustuslik ka kõigis neis
kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi,
pliit, kamin või katel.
Vingugaas on nähtamatu vaenlane ja
halvima aitab ära hoida selle varajane
avastamine. Igal aastal on õnnetusi, kus
vingugaas nõuab inimelu. Seepärast ei tohi
vingugaasist tulenevaid ohte alahinnata
ning vähim, mida igaüks enda ja lähedaste
kaitseks teha saab, on paigaldada koju vingugaasiandur.
Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja
maitsetu, on seda ilma vastava andurita
võimatu tuvastada. Lisaks salakavalusele on see gaas ülimalt mürgine, uinutades
ohvri ja röövides temalt võimaluse ruumist iseseisvalt väljuda. Vingugaasianduri
olemasolul saab ohust varakult teada.
Ära sule siibrit liiga vara!
Vingugaasimürgistuse esmased sümptomid on uimasus, iiveldustunne ja pearinglus. Raskematel juhtudel võib mürgistus
tuua kaasa ka neuroloogilised häired,
kooma ja surma. Kõige tundlikumad on
vingugaasimürgistuse suhtes lapsed ning
hingamiselundite ja vereringehaigusi põdevad inimesed ning eakad. Anduri puudumisel ei osata kergemaid sümptomeid
vingugaasiga seostada, mistõttu võib
probleemi allikas tuvastamata jääda. Pidev väikeses vingus viibimine mõjutab aga
oluliselt tervist.
Vingugaasi eluruumi jõudmisel on kin-

edaspidi kohustuslik neis mitte-eluhoonetes, kus on tahkeküttel töötav küttesüsteem, näiteks saun, kus vinguanduri koht
võiks olla sauna eesruumis.

Vingugaasiandur. FOTO: vingugaas.ee

del põhjus, kas küttesüsteemi vale kasutamine või selle rike. Selleks, et saatuslik
vingumürgistus tekiks, piisab paraku vähesest. Tihti pääseb vingugaas tuppa liialt
vara suletud ahju- või pliidisiibri tõttu. Sageli arvatakse, et ahi püsib soojem siis, kui
sulgeda see ajal, mil söed veel hõõguvad.
Paraku selline teguviis olulist soojavõitu
ei too, küll aga suurendab ohtu, et vingugaas tungib tuppa. Teine sagedane põhjus, miks vingugaas saab ruumi tekkida,
on tavasilmale raskesti avastatavad rikked
kütteseadmes. Neid aitab õigeaegselt avastada küttesüsteemi iga-aastaselt hooldav
korstnapühkija.
Vingugaasist põhjustatud surmade ja
tervisekahjustuste ennetamiseks ongi uue
aasta algusest vingugaasiandur kohustuslik kõigis kodudes, kus on tahkeküttel
töötav ahi, pliit, kamin või katel. Siia alla
kuuluvad ka suvilad ja maakodud, kus küll
igapäevaselt ei elata, kuid kus aeg-ajalt
siiski pikemalt viibitakse. Samuti on andur

Järgi paigaldamisel kasutusjuhendit!
Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub
erinevatest asjaoludest – nii kütteseadme
tüübist, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemist, inimeste tavapärasest
paiknemisest ruumides. Anduri paigaldamisel tuleb kindlasti järgida seadmega
kaasas olevat kasutusjuhendit, sest vaid
siis saab olla kindel, et andur töötab korrektselt ja annab ohust märku õigel ajal.
Nagu kõikidel anduritel, on ka vingugaasianduril märgitud kasutusaeg. Seda jälgides saab olla kindel, et andur on töökorras
ja aegumise järel tuleb seade vahetada uue
vastu.
Kui vingugaasiandur annab ohust märku, tuleb ruumist võimalikult kiiresti lahkuda ning minna värske õhu kätte. Ruumist väljudes tuleb avada tuulutamiseks
aknad ja kütteseadme siibrid. Kui enesetunne on halb ning mürgistussümptomid
tugevad, tuleb helistada hädaabinumbril
112.
Vingugaasi küsimuste kohta leiab vastuseid kodulehelt: https://vingugaas.ee.
Lähipäevil on lähedastele ja sõpradele
kinkide tegemise aeg. Soovitan ohutust ja
head käekäiku, lausa elupäästet pakkuvat
kinki – vingugaasiandurit.
Margus Lindmäe
Saaremaa päästepiirkonna juhataja
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Hajaasustuse programm parandab maaperede elukvaliteeti

A

lates 2018. aastast on Saaremaa vald osalenud riiklikus
hajaasustuse programmis, mis
aitab parandada maapiirkondades
elavate perede elutingimusi. Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega (tingimusel, et
majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) seotud tegevusi.
2021. aastal esitati 87 vee-, 141
kanalisatsiooni-, 14 juurdepääsutee
ja üks autonoomse elektrisüsteemi
projekt. Iga-aastaselt on taotlusdokumentides mõningaid muudatusi.
Näiteks 2021. aastal muudeti taotlusvormi, projekti nimes ei ole vaja
märkida enam küla nime ja majapidamise aadressi, on lihtsalt projekti
nimi. See asjaolu välistab hindajate
subjektiivsust ja tagab taotlejatele
kaudselt võrdsema kohtlemise ning
väldib kellegi eelistamist, kuna komisjoniliikmed ei näe enam taotluse
pealkirjast kinnistu aadressi.
Võrdsete hindamistulemuste puhul pannakse pingereas ettepoole
need taotlused, mille kasusaajate
hulgas on enam kuni 18-aastaseid

lapsi või kohaliku omavalitsuse poolt
eelistatava sihtrühma esindajaid.
Kindlasti on kahe või enama liikmelise pere investeeringu vajadus
suurem kui üheliikmelisel perel. Näiteks esitati 2021. aastal kanalisatsioonitaotlus majapidamisest, kus elab
seitsme lapsega pere. Investeeringu
vajadus on suurem kindlasti ka nendel leibkondadel, kus majapidamises
elab küll üks inimene, kuid ta on
sihtrühma kuuluv, kas vanaduspensionär ja/või puudega isik (omavalitsus saab täiendavalt määrata sihtrühma eelistusi, riigi poolt on eelistatud
lastega pered).
2020. aastal toetuse saanud projektide elluviimiseks oli aega kuni
31. oktoobrini 2021. Tähtaegselt on
edukalt ellu viidud 86 projekti. Ainult üks toetuse saaja kasutas võimalust projekti lõpptähtaega pikendada kuue kuu võrra, kuna tegemist
on tehnilise lahenduse muutmisega,
algselt planeeritud kogumismahuti
asemele soovib pere paigaldada biopuhasti.
Maire Käärid
endine keskkonnataristu
peaspetsialist

Saaremaa valla kokkuvõte hajaasustuse programmi vajalikkusest ja võimalustest
Laekus Projektide Taotletava
taotlusi kogutoetuse
maksumus suurus
(eurodes)

Positiivse
tulemiga
hinnatud
taotluste
arv

Riigi
Valla
Toetatud
toetuse toetuse projektide
suurus suurus arv

2018 164

778 256

502 295

157

150 000

150 000

102

2019 178

901 826

592 293

169

131 958

134 913

86

2020 184

977 906

634 141

173

150 000

150 000

87

2021 243

1 280 396

826 526

207

199670

200 000

121

Laimjala Raja ja Põllu lugu

2020 kevadel avanes Raja ja Põllu kinnistute peredel võimalus taotleda
hajaasustuse programmist ühiselt toetust kanalisatsiooni rajamiseks.
Varem polnud meie majapidamistel võimalik kogu heitvett nõuetekohaselt kanaliseerida, kogumispaak oli amortiseerunud ega katnud
kahe majapidamise, kus elab regulaarselt kuus inimest, vajadusi. Konsulteerides vallavalitsuse spetsialistidega, osutus kõige õigemaks lahenduseks Laimjala ühiskanalisatsiooniga liitumine. Oleme tänulikud naaberkinnistu korteriühistule, kes andis nõusoleku kasutada liitumiseks nende
kinnistul asuvat kanalisatsioonikaevu.
Projekti käigus paigaldati pea 100 m kanalisatsioonitorustikku. Kiire
ja sujuv projekti valmimine sai võimalikuks tänu heale naabritevahelisele
koostööle, asjatundlikele ametnikele ja töökatele Ores Ehitus OÜ spetsialistidele.
Raja ja Põllu kinnistute pered

Kavandi küla Kokasaadu talu lugu

M

eie lugu algas sellest, kui otsisime päris oma kodu, ikka maale,
sest linnaelu ei ole meile meeltmööda. Maja ehitusega alustasime viis aastat tagasi. Oma rahaga ehitasime suurema osa majast
valmis ja siis tuli hetk, kus pidime mõtlema, kuidas saada majja elekter,
vesi ja kanalisatsioon. Vee ja elektri saime ajutiselt kõrvalkrundil elava
elukaaslase isa käest. Pesemas käisime samuti tema juures.
Infot hajaasustusprogrammi kohta kuulsime minu õelt, kes sai mõne
aasta eest endale toetuse teel kanalisatsiooni. Keskkonnataristu peaspetsialist Maire Käärid andis meile täpsemad juhised, kuidas toetust
taotleda. Kui voor avati, tegin kaks taotlust. Kuna meil oli vaja nii kaevu
kui ka kanalisatsiooni, otsustasime, et teeme proovi, ehk ühe ikka saab.
Kuna omafinantseering on minimaalselt 33% ja et veidi lisapunkte juurde
saada, otsustasime tõsta omaosalust mõlema taotluse puhul 40% peale.
Mõlemale taotlusele oli vaja kahte pakkumist, võtsime need nii kohalikelt
ettevõtetelt kui ka mandrilt.
Puurkaevumeistrite pakutud hind oli soodsam ja seetõttu oli meil taas
lisavõimalus saada mõlemad – nii vesi kui ka kanalisatsioon, sest toetuse
summa ei lähe lõhki. Kaevu puurimise maksumus oli 1824 ja omaosalus
601,92 eurot ning biopuhasti süsteemi maksumus 4800 ja omaosalus
1920 eurot.
2020. aasta märtsis saatsime taotluse ja vastus tuli juunis. Seejärel tuli
hakata suhtlema töötegijatega. Nendega läks päris pikalt, sest tööd oli
palju ja me polnud ainsad, kes soovisid neid töid teostada. Ootasime
peamiselt, millal paberimajanduse korda saab, et edasi liikuda. 2020. aasta oktoobris olid paberid korras ja tuli vaid oodata, millal töid teostama
tullakse. 2021. aasta jaanuaris kaevati õu kahe päevaga üles ja nii saimegi
oma koju vee ja kanalisatsiooni.
Gerda Uussaar

Leedri küla Palsu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks kaevatud „uudismaale“ külvas perenaine mooni- ja rukkiseemned.
Kiviaial tervitab perepoeg Karli. FOTO: Margit Kuus

Leedri küla Palsu talu lugu

K

olisime Saaremaale 2013. aasta aprilli alguses,
tiigil oli veel jää peal, senine majahoidja hoiatas,
et vett ei tule kraanist enne, kui torud lahti sulavad. Raiusime siis jäässe augu ja tassisime pangedega
tarbevee tuppa. Joogivee tõime kanistritega poest. Saime lähemalt tuttavaks ka olemasoleva kanalisatsioonisüsteemiga, mis andis kogumismahuti täitumisest
teada tuppa imbuva haisu ja valju mulksumisega. Siis
tuli kiiresti mahuti tühjendamine tellida. Kui sündisid
järjestikku lapsed ning nendega oli tublisti rohkem pesupesemist ja vannitamist, oli mahuti pidev tühjendamine aina ebamugavam ja kulukam.
Kaitsmata põhjaveega alal saab kanalisatsioonisüsteemiks valida vaid biopuhasti, mis muudab majapidamisest tuleva reovee nii puhtaks, et kui see lõpuks
imbväljakule jõuab, pole see enam keskkonnale, ennekõike aga enda joogiveele ohtlik. Niisuguse rajatise
tegemiseks tuleb saada naabritelt nõusolek. Elektrit
võtab see süsteem paberite järgi sama palju aastas kui
üks keskmine sügavkülmik. Sibiauto peab käima vaid
korra aastas.
Joogivee koha pealt – kui torud lõpuks lahti sulasid,
siis tuli seda vett ka sealt, kust teda tulema poleks pidanud. Eelmise omaniku rajatud puurkaevu passis oli
kirjas, et vesi kõlbab juua ainult keedetult ja on väga
rauarikas. Sestap otsustasime teha laboris uued proovid
ja proovitulemuste põhjal taotlesime toetust ka joogi-

vee kvaliteedi tõstmiseks soetatavate filtrite paigaldamiseks.
Kahe projekti peale kokku saime toetust maksimumsummas 6500 eurot ja maksime ise veel lisatööde eest
juurde, sest u 100 m kanalisatsioonitoru ja pumpla sai
rajatud ka meie kodusele töökohale ehk stuudiomajale.
Oleme lisatööde tegemise otsusega rahul. Seda enam,
et eelnevalt olime stuudiomajas juba kaks reoveeuputust üle elanud, kuna sealne väike kogumismahuti ei
andnud oma täitumisest nii häälekalt ja haisukalt teada
kui elumaja süsteem.
Soovitan noortel peredel, kes riigi ja valla seatud
nõuetele vastavad, kindlasti vallast infot küsida, sest
hajaasustuse toetused lähevad õigesse kohta – igapäevase elukeskkonna parandamisse, aidates maaelu
mugavamaks ja murevabamaks muuta. Kiidan vallapoolset nõustamist, sain alati tuge ja abi ning oma küsimustele vastused.
Tööde teostajal Pipe Techil on niisuguste projektidega pikaaegsed kogemused, kõik sujus kenasti. Kui kõik
torud ja viled paigas ning kraavid kinni aetud (töid tehti aprillis), korjasin lahtised kivid ära ja külvasin “ülesküntud uudismaale” mais mooni- ja rukkililleseemned.
Seda lilleniitu oli terve suve ilus vaadata!
Margit Kuus

Kõrkvere küla Kõrgevälja talu lugu

M

eie neljaliikmelise pere lugu Saaremaal algas 2017. aasta septembris. Ostsime talu, kus
puudusid majja tulev vesi ja kanalisatsioon.
Kuna jõudsime saarele sügisel, ei olnud meil võimalik
enam hajaasustusprogrammi kaudu toetust taotleda.
Sama aasta novembriks saime siiski oma jõududega
nii vee kui ka kanalisatsiooni tehtud, aga ei teadnud, et
midagi läks valesti.
2020. aastal selgus, et äravoolusüsteemi juures puudub biopuhasti. Sain lohutust, kui rääkisin oma loo
meile vee ja kanalisatsiooni ehitanud firmajuhile Tarmo
Eistile, tema soovitas liituda hajaasustusprogrammiga,
et ootamatuid kohustuskulusid oluliselt leevendada.
See oli suurepärane uudis ja minu suureks abiliseks
oli keskkonnataristu peaspetsialist Maire Käärid, kel-

Koostöö naabritega
aitab leida lahenduse
2020. aastat jääb meenutama taotlejate omavaheline
koostöö, kuna oli mitmeid kanalisatsioonivaldkonna projekte, kus oli taotleja ja kaastaotleja(d). Kui
üksi ei suuda või tehniliselt ei ole võimalik (kinnistu
suurus seab piirid) korralikku kanalisatsioonisüsteemi rajada, on mõttekas teha koostööd naabriperedega. Kindlasti peab perede vahel olema usaldus, sest
projekti rahastamisel sõlmitakse toetusleping vaid
taotlejaga ning tema ülesandeks on projekt ellu viia
ja rahastada seda koos kaastaotleja või -taotlejatega.
Nõudlust korralike reoveesüsteemide järele näitab
taotluste suur osakaal esitatud taotluste üldarvust,
kuna kanalisatsiooniprojektide kogumaksumused
on üldjoones kallimad. Aastate lõikes on kanalisatsiooniprojekte 60% esitatud taotlustest. 2021. aastal
rahastuse saanud projektidest on ellu viidud ja aruanded kinnitatud juba 15 projektil (10 kanalisatsiooni, 3
veeprojekti ja 2 juurdepääsutee renoveerimised).

le juhatusega saime taotlused ja dokumendid valmis
kirjutatud.
Tagantjärele tundub ainsa ja õige otsusena, et toetust
siiski küsisime, sest meie taotlus rahuldati. Biopuhasti
ehitis läks maksma 4992 eurot, sellest 1650 eurot oli
omaosalus ja toetust saime 3342 eurot. Oleme tänulikud, et meil on keskkonda hoidev reoveepuhastussüsteem, mis ka töötab.
Tagantjärele on muidugi romantiline mõelda, kuidas
me 2017. aasta septembrist novembrini end viie-aastaste kaksikute Frida ja Miaga tähistaeva all pesime,
ent nüüd, kui vesi majas, ei mõtle meist keegi sellele
romantikale igatsusega.
Reelika Laks

Vaade 2022. aastasse

2022. aastal jätkub riiklik hajaasustuse programm.
Täpsed juhised taotlusvooru avamiseks saabuvad
jaanuaris. Taotlusvoor on avatud vähemalt kaks
kuud.
KOVil on õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus.
KOV avaldab taotlusvooru väljakuulutamise tähtpäevaks valla kodulehel info vooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kohta, samuti KOV-i poolt
eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade
prioriteetsuse määratluse ning teeb kättesaadavaks
taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid.
Hajaasustuse programmi menetlemine jääb valla
keskkonnaosakonna pädevusse.
Rahulikku jõuluaega!
Maire Käärid
abivallavanem
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TUNNE EUROOPAT
Tänaseks tunneme me
üheskoos Euroopat paremini
Septembrikuus alustatud Euroopa Liidu institutsioonide tutvustamine on selleks korraks
jõudnud lõpuni. Euroopa teabekeskuse meeskonnal on hea meel, kui palju inimesi teema
vastu huvi tunnevad ning lugejaküsimustele
iga kahe nädala tagant vastasid. Möödunud
nädalate jooksul oli võimalik tutvuda seitsme
institutsiooni olemuse ja ülesannetega ehk
Risto Kaljuste
aru saada, miks need on Euroopa Liidu toiEurope Direct
Saaremaa teabe- mimiseks vajalikud ning mis kasu on neist
keskuse juhataja nii meile kui igale Euroopa Liidu kodanikule:
Euroopa Komisjon, Parlament, Ülemkogu,
Liidu Nõukogu, Kohus, Keskpank ning Kontrollikoda.
Kuigi tänaseks tunneme Euroopat paremini ning lugejamäng
on lõpule jõudnud, jätkab Euroopa teabekeskus – Europe Direct
Saaremaa – meie maakonnas tegevust. Tuleval aastal tähistame
Saaremaal kindlasti taas koos Euroopa päeva ning vähetähtis
ei ole ka fakt, et saabuv aasta on pühendatud noortele – nimelt
2022. aasta on Euroopa noorteaasta!
Veel kevadeni saab samuti iga kodanik sõna sekka öelda
Euroopa tuleviku osas – ehk jätkuvalt on aktiivne Euroopa
Tuleviku Konverentsi veebiplatvorm ning üle Eesti leiavad aset
mitmed arutelu-sündmused. Euroopa teemasid kajastame ka
infolehes Saaremaa Teataja – mis viisil, jätame täna veel
üllatuseks!
Tuletame meelde, et Europe Direct Saaremaa teabekeskuse
poole on võimalik pöörduda nii telefoni kui ka meili teel (tel 452
5025, euroopa@saaremaavald.ee), samuti leiate meid erinevatelt sotsiaalmeediakanalitelt: www.facebook.com/EDSaaremaa,
www.instagram.com/EDSaaremaa.
Aasta lõpetuseks soovib Europe Directi meeskond kõigile jälgijatele ja lugejatele häid pühi ning meeleolukat aastavahetust!
Eelmise lugejaküsimuse õige vastus: alates 2017. aasta algusest on Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas Juhan Parts. Ta
kuulub III auditikotta, mis keskendub välistegevusele, turvalisusele
ja õigusele.
Õigesti vastasid ning võitjaks osutusid: Kaido Maripuu, Aivar
Lõhmus ja Marje Kaasik. Võitjatega võetakse ühendust!

VALD ARVUDES
Novembris vähenes elanike arv
Novembrikuus sündis 20 uut ilmakodanikku ja suri 61 inimest,
seega loomulik iive oli -41. Valda tuli elama 43 ja lahkus 73 inimest, rändesaldo oli -30.
Kokku vähenes valla elanikkond 71 inimese võrra. Elanike arv
oli 1. detsembril 31 413 (1. jaanuaril 31 435).
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 7. detsembri istungil kinnitati viieks aastaks Kaarma piirkonna Nasva aleviku alevikuvanemaks Piret Kuldsaar ja
14. detsembri istungil Valjala piirkonna Jursi küla külavanemaks
Alur Õunpuu.

SPORT
Lõppesid Saaremaa lahtised
karikavõistlused lauatennises
11. detsembril mängiti Kuressaare spordikeskuses lauatennise
4-etapilise karikavõistluse viimane etapp ja selgusid üldvõitjad.
Tulenevalt koroonast tingitud piirangutest venis võistlus pea
aasta pikkuseks, kuid lõpptulemus sai saavutatud ja võitjad selgitatud.
Naiste arvestuses olid 4. etapil parimad Tiia Müürisepp,
Merle Poopuu ja Juta Valge. Meestest võidutses Janek Saar, kellele järgnesid Veljo Väljakivi ja Aare Lehtsi. Sama oli järjestus ka
karikavõistluse üldarvestuses.
Parimaks noormeheks tunnistati Kent Kütt. Neidude arvestuses jäi seekord osalejate puudumise tõttu karikas välja andmata.
Kokku osales karikavõistlustel 20 meest ja 10 naismängijat.
Kahjuks peab tõdema, et lauatennise järelkasv ja seega osalemine turniiridel on väga tagasihoidlik. Jääb vaid loota, et lauatennisistide hulgas leidub veel entusiastlikke inimesi, kes ala
arengule soovivad õla alla panna. Lauatennis on Saaremaa spordis pika ajalooga spordiala ja oleks kurb, kui see meie spordimaastikult ära kaoks.
Võimalus näha heal tasemel lauatennist on Saaremaal
15. jaanuaril, kui Kuressaare spordikeskuses toimub Eesti lauatennise võistkondlike MV üks etapp.
Aivi Auga
spordinõunik

16. detsember 2021

Anne Raik: Lahkuda tuleb õigel ajal

S

aaremaa vallavalitsus on alles noor
asutus ja seepärast võib tunduda
kummaline, et juba minnakse siit
pensionile, aga nii see on.
„On üks ütlus – minna tuleb siis, kui
silm veel särab ja jalg tatsub, et jõuaks
ka endale elada,“ lausub vallavalitsuse
rahvastikutoimingute spetsialist Anne
Raik, leides, et see kehtib ka tema kohta. Tegelikult Annele ei meeldi, et tema
pensionile minekust kirjutamist vääriv
sündmus tehakse. Pigem leiab ta, et on
ehk liiga kauaks ühele kohale jäänud.
„Tänapäeval nii pikka staaži ühes ametis enam tunnustamisväärseks ei peeta,“
naerab ta.

Passilauast vallavalitsusse
Algas see staaž 1979. aasta 1. jaanuaril
Saaremaa passilauas, jätkus 1994. aastal
Kuressaare linnavalitsuses (algul linnavarade ametis) ja seejärel Saaremaa vallavalitsuse tugiteenuste osakonnas.
Ainult töö iseloom on aastatega muutunud. Enam ei pea näiteks tegelema ainult sisse- ja väljakirjutamistega, nagu
passilauas, ning suuresti on seegi tegevus arvutisse kolinud. See tähendab, et
oma elukoha muutusest saab teada anda
ka rahvastikuregister.ee portaalis.
Anne ütleb, et temale meeldib siiski
inimestega silmast silma, mitte arvuti
vahendusel suhelda. „Olen inimeste inimene.“
Teda ei kohuta seegi, kui inimesed tulevad vallamajja pahurate ja tigedatena.
Kusjuures see pahurus pole üldse seotud
rahvastikuregistri andmete muutustega.
„Inimesed on vahel kogu maailma peale kurjad ja valavad siis oma pahameele
siin välja. Kui küsin neilt, miks nad tegelikult minu juurde tulid, saavad isegi
aru, et olen kurjustamiseks vale adressaat,“ ütleb Anne, kes ise näib alati heas
tujus olevat.
Muide, elukohast välja kirjutada pole
üldse enam vaja, see lahendatakse uude
kohta sisse kirjutamisega. Ja kui Vene
ajal oli väljakirjutamiseks vaja kolme
blanketti – ühega läksid ennast uude
kohta sisse kirjutama, teine saadeti aadressbüroosse ja kolmas jäi passilauda
kartoteeki, ning uude kohta sisse kirjutamiseks oli vaja kõigi korteri- või majakaaslaste nõusolekut, siis nüüd piisab
ainult omaniku allkirjast või üürilepingust. Ses mõttes on elu lihtsamaks läinud, tõdeb Anne.
Oma töö kõige meeldivama osana nimetab ta laste sündide registreerimist.
„On juhtunud, et vanemad arutlevad
veel minu kabinetis, mis nime lapsele panna, ja pärast vabandavad, et pole
seda kodus selgeks vaielnud, aga tegelikult on nende arutelu tore kuulata,“
leiab ta.
Seadus ei luba panna lastele enam
võõrapäraseid ega ka võõrtähtedega nimesid (seda lubatakse ainult juhul, kui
nimi on mõnes riigis eesnimena kasutusel) ja vahel on Annel sellest isegi kahju.
„Aga muidugi, vanemad peavad arvestama, et laps peab nende pandud nimega
elama kogu elu ja oskama ka koolis oma
nime välja öelda, nii nagu teised peavad
oskama seda kirjutada,“ möönab ta.

Anne Raik on olnud pühendunud ja kohusetundlik töötaja, samas siiras, inimlik ja vastutulelik
kõigi vastu, iseloomustavad teda kolleegid. FOTO: Valmar Voolaid

Üksnes abielusid Anne ei sõlmi, kuigi
perekonnaseisuametniku eksamil soovitati talle ka abielu registreerimiseks
vajalik eksam sooritada. Sellest ta loobus. „Ma pole üldse kõneinimene ja olen
päris kindel, et ei saaks sellega hakkama,“ toob ta keeldumise põhjuseks, lisades: „Olen tänulik kolleeg Avo Levistole,
kelle abile olen saanud alati loota ja kellele keerulisemad tööd suunata.“
Lastelaste pärast pensionile
Kuigi võib arvata, et Anne on kogu
elu ainult rahvastikutoimingutega tegelenud, siis nii see pole. Õppinud on
Lümandast pärit Anne hoopis Klementi-nimelises kutsekoolis meeste ja laste
ülerõivaste rätsepaks ning mõne aasta
enne passilauda minekut seda tööd Saare kombinaadis ka teinud. „Mu esimene
poeg Janar oli väiksena üsna haige ja lapse pärast ma ka rätsepatööst loobusin,“
tunnistab ta.
Nüüd tahab Anne aga lastelaste pärast
koju jääda. „Nad kasvavad muidu suureks ja mingis vanuses ei tahagi enam
vanaemaga koos olla,“ põhjendab ta.
Praegu nad igatahes veel tahavad. Riigikontrolöri ametit pidaval Janaril on
kaks last –12-aastaseks saav Johanna ja
see kuu 7-ndat sünnipäeva pidav Kaspar. Oma elu ja töö Saaremaale sättinud
nooremal pojal, firmas ML Autoservices
töötaval Aivol on 8-aastane Miia, kes
elab vanaemaga ühe õue peal.
Janari lapsed on Saaremaal vanaema
juures peamiselt koolivaheaegadel ja
Annel on kahju, kui peab siis ise sel ajal
tööl olema.
Lisaks poegadele ja lastelastele, keda
Anne ei jõua ära kiita, nii nagu oma
miniaidki, on noort pensionäri ees
ootamas veel palju põnevat: talle meeldib looduses kõndida, raamatuid, eriti luuletusi lugeda, aga oma sõnul ka
lihtsalt logeleda. „Või nagu Fred Jüssi
on öelnud, et on vajadus mittemidagitegemise ehk molutamise järele,“ naerab
Anne Raik.
Vallavalitsuse pere soovib Annele palju kauneid aastaid ja südamerahu!

Merike Pitk

KOLLEEGID ANNEST

Margit Kaldre
istungisekretär nii praeguses vallavolikogus kui endises linnavolikogus:
„Anne on oma töös ülikohusetundlik ja väga
täpne. Tänu tema tähelepanelikkusele on
ära hoitud nii mõnigi viga dokumentides.
Ta on ka väga vastutulelik. Näiteks, kui neli
aastat tagasi oli uue valla käivitamine ja
vormistati uusi kordasid, siis aitas ta mind,
võttes osade määruste Riigi Teatajasse
vormistamise just enda peale.
Annes on ka meeletu õiglustunne. Talle
ei meeldi, kui nõrgematele liiga tehakse.
Ja ta on üsna sõnakas. Julgeb välja öelda,
mis mõtleb. Anne on seltskonnahing, mulle
meenuvad tema vaimukad väljaütlemised.
Ta on usaldusväärne ja hea (murede) kuulaja. Riietub maitsekalt. Väga hea suhtleja
ja mõnus kolleeg, kelle kabinetti lähed alati
rõõmuga.“

Liana Kaasik,
arhivaar, linnavalitsuses oli personalispetsialist:
„Anne on olnud väga hea teenija riigile: pühendunud ja kohusetundlik. Samas oskab
alati ka halva asja juures humoorikalt vastata. Paljud teavad teda tubli sporditüdrukuna linnavalitsuse võrkpallimeeskonnas.
Aga kõige suurem süda on tal oma poegade ja nende laste jaoks. See on talle olnud
alati kõige tähtsam. Laste nimel on ta paljust loobunud, aga see on talle olnud ainult
rõõm!
Ja kes veel ei tea, Anne on ka väga hea
rätsep.“

Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist:
„Annes on lihtsus, siirus, inimlikkus ja vastutulelikkus kõigi vastu, samas ka erakordne kohusetunne ja korrektsus. Harvaesinev
kooslus. Kahju, et aeg temaga koos töötada
otsa saab.“

Päästeamet: Pürotehnika nõuab ettevaatlikkust

J

õulud, aastavahetus ja teised pidustused, kus kasutatakse pürotehnilisi
tooteid, pakuvad palju värvikaid
elamusi. Kuid arvestada tuleb, et kõik
pürotehnilised tooted võivad kujutada
endast ohtu. Vaatamata iga-aastastele
hoiatustele lõpevad ilutulestikuga pidustused jätkuvalt paljudele inimestele, sh
väikelastele, valusate vigastustega.
Häirekeskuse statistika näitab, et kolme viimase aasta jooksul on tehtud 747
hädaabikõnet seoses pürotehnika õnnetustega. Neist 60 korral oli tegemist
käte- ja/või näovigastustega toote käes
plahvatamise tagajärjel.
Selleks, et pidustused
kulgeksid ohutult, veendu, et
• Pürotehnilised tooted peavad olema
soetatud ainult selleks vastavat luba
omavast müügikohast. Mitte hankida
neid „mustalt turult“.
• Ilutulestiku jaoks peab olema valitud

õige aeg ja koht. Arvestama peab ilmastikuolude, toote kasutamise ohutu kaugusega inimestest, loomadest, hoonetest
ja sõidukitest.
• Vältimaks ilutulestiku patarei ümberminekut maapinnal, toesta patarei
kiviplokkide, liivakottide vms mittepõleva materjaliga.
• Raketid, mis omavad stabilisaatoreid
(pikk pulk või varras raketi küljes), pole
mitte mingil juhul maasse torkamiseks.
Parim viis on neid lasta kindlalt maasse
löödud toru sees.
• Ilutulestiku laskmisel olgu ohutu kaugus inimestest vähemalt 30 meetrit.
Kindlasti loe tähelepanelikult kasutusjuhendit, sealt võib selguda, et vaja on
suuremat ohutuskaugust.
• Jälgi, et tuul ei kannaks ilutulestikku
hoonete poole (rõdud, katused, aknad).
• Ära paigalda ilutulestikupatareid
elektriliinide ja suurte puude alla.
• Ära kummardu kunagi ilutulestiku-

raketi või -patarei kohale.
• Kui ilutulestiku seade peale süütamist
ei rakendu, ära lähene sellele. Oota vähemalt 20 minutit! Praak ilutulestik tuleb tagastada müüjale, selle ohutustamiseks võib toote asetada vette.
• Üheskoos ilutulestikku korraldades
valige endi seast üks, kes süütab järjekorras kõik ilutulestiku patareid. Süütaja
peab viibima ohutus kauguses ajal, mil
patarei töötab.
• Ilutulestikku tohib käidelda ainult kaines olekus ja vähemalt 18-aastane isik.
• Tungivalt soovituslik on kasutada süütajal kaitseprille.
• Peale ilutulestiku korraldamist ära kiirusta patareile lähenemisega. Lase selle
jäänustel maapinnal täielikult kustuda ja
jahtuda. Korja kokku ilutulestikust alles
jäänud prügi. Kindlasti ära viska jäätmeid loodusesse.
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo
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Kandideeri kogukonna eestvedaja stipendiumile
Esmakordselt Eestis hakkab
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) välja andma
stipendiumi, mida makstakse kogukonna eestvedajale. Stipendiumi eesmärk on
motiveeritud ja kogukonna
arendamiseks vajalike os-

kuste ning võimetega eestvedaja esilekerkimine ja
toetamine.
Stipendiumi saavad taotleda
kogukondade eestvedajad, kes
tegutsevad ühe omavalitsuse
territooriumil.
Ko g u kon n a e e s t ve d aj a

TEATED
Saare Maakonna Keskraamatukogu on avatud 23. detsembril
kl 10–16, 24.–26. detsembril suletud, 31. detsembril – 2. jaanuaril
suletud. Maaraamatukogude lahtiolekuajad leiab keskkogu kodulehelt
https://skr.lib.ee
Käimas on kohalike tootjate e-jõululaat
Esita tellimus mugavalt interneti kaudu, kaup tuuakse sulle koju
22. detsembril Lümanda, Kihelkonna, Mustjala, Kärla ja Salme piirkondades ning Kuressaares ja selle lähiümbruses.
Tellimust saab esitada kuni 20. detsembrini kell 12, ankeedi leiad
Facebookist ürituse „E-jõululaat 2021“ alt või Saaremaa valla kodulehelt nimetatud piirkondade rubriigist „Kontakt ja teated“.

Jõulukuu päevakeskuses

stipendiumi makstakse eraisikule ja see on tulumaksuvaba.
Stipendiumi suurus on kuni
5000 eurot ja seda saab 2022.
aastal maksta 25 eestvedajale.
Stipendiumikonkurssi rahastatakse riigieelarvest.
Stipendiumitaotluse esi-

tamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022 ja stipendiumid
makstakse välja 2022. aasta
jooksul.
Tutvu konkursitingimustega KÜSKi kodulehel www.
kysk.ee/kes22 või küsi lisa
telefonil 5854 5754.

Heategevuslik
jõulukuuskede müük

Kuressaare Lions klubi teeb oma
traditsioonilist kuusemüüki
Kuressaare kesklinnas, Pritsumaja taga.

🎄 Reedel, 17. detsembril kl 12–18.
🎄 Laupäeval, 18. detsembril kl 12–18.
Kuusemüügiga teenitud tulu läheb Kuressaare linnas elavatele
üksikutele eakatele jõulupakkide soetamiseks, et tuua ka nende
koju natuke jõulurõõmu. Kõik kuusehuvilised on oodatud!

Neljapäeval, 16. detsembril kell 13 „Kas jõuluvana on olemas?“
Vestlusring Elja Parbuse juhtimisel.
Esmaspäeval, 20. detsembril kell 13 laulame neid laule jälle koos
Elja ja Hellega. Talvelaulud.
Neljapäeval, 30. detsembril kell 13 eakate jõulupidu. Tantsumuusikat teeb Ivo Miil. Palume eelnevalt registreerida telefonil 5675 1424.

Näitused:
•Aili Jungi tööde väljapanek. Aili Jungi kunstiringi klaasitagune näitus
„Nostalgia“. Avatud 5. jaanuarini.
•Päevakeskuse käsitööringi tekkide näitus. Avatud 6. jaanuarini.
•Käsitöötuba on avatud teisipäevast reedeni kell 11.00–16.00

KAARMA
Aste rahvamaja
30. detsembril kl 19 aastalõpupidu (täpsem info
Aste Klubi FB lehel ja infostendil).

Pille-Rite Rei ja Kusti Lemba.
Külla tuleb Jõuluvana.

rimine 28. detsembrini tel
53025620 (Annely)

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
16. detsembril kl 19 kultuurimaja ees väike jõuluootuse
kontsert rahvatantsurühmadelt
ja segakoorilt.
20. detsembril kl 16 ootab
päkapikk Orissaare piirkonna
koduseid lapsi väikese kuusepuu juures kultuurimaja esisel
lipuväljakul, anna endast teada
Anule 53473668.
25. detsembril kl 19–
23  JÕULURETRO Orissaare kultuurimaja esisel platsil. Muusikat
valib Orinõmme Retrodiskode
üks vedajatest Ardi Traumann.
Jälgi Orissaare kultuurimaja FB
lehekülge, sinna saab üles värske info: www.facebook.com/
orissaarekultuurimaja.
15. jaanuaril kl 14 Orissaare
20. kandlepäev.

SALME
Salme rahvamaja
17. detsembril kl 14 Salme
memme-taadi jõulukohvik. Külas Tornimäe näiteselts etendusega “Pansionaat “Eluratas””,
info tel 524 2067.
23. detsembril kl 17–23
Salme Jõulupidu „Kruiisiga“,
broneerimine tel 5112757.

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

VALLASEKRETÄRI

teenistuskoha täitmiseks
Vallasekretäri teenistuskoha eesmärk on vallavalitsuse juriidiline teenindamine, sh õigusaktide ja lepingute
seadusele ja teistele õigusaktidele vastavuse tagamine,
valla töö avalikustamine ning vallavalitsuse ja vallavolikogu
õigusaktide avaldamise korraldamine.
Kandideerimisnõuete ja -tingimustega palume
tutvuda Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.
Täiendav info: tugiteenuste osakonna juhataja
Alo Heinsalu
(alo.heinsalu@saaremaavald.ee, tel 452 5015).
Kandideerimise tähtaeg: 20. detsember 2021
Samuti on välja kuulutatud avalik konkurss:
Lastekaitseteenistuse juhataja (tähtaeg: 16.12)
Jurist (tähtaeg: 20.12)
Arhitekt (tähtaeg: 31.12)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED

Nasva klubi
25. detsembril kl 17 suur jõulupidu „Sära ja Sätenda!“ Hellad
Velled ja Urmas Rämmal. Info tel
520 1797.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
22. detsembril kl 19 Kihelkonna segakoori jõulutervitus
„Talveöö“. Kontsert toimub rahvamaja taga ja on tasuta. Riietu
vastavalt ilmale!
14. jaanuaril kl 19 teatrietendus „Issid“. Piletid müügil Piletimaailmas ja rahvamajas.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
30. detsembril kinoõhtu, kl
17.30 noortekomöödia „Öölapsed“, kl 19.30 komöödia „Jahihooaeg“.
3. jaanuaril multikapäev, kl 12
„Minu ahvist emme“, kl 13.20

„Ainbo. Amasoonia süda».
LEISI
Jõuluvana ootab Leisi piirkonna
koduseid lapsi 19. detsembril kl
12–15 Leisi Jõuluturul, Melsase
maja hoovis. Info tel 53977524
Aina.
Karja rahvamaja
17. detsembril kl 18–23
peoõhtu. Alustuseks Karja
näiteringilt laste-etendus „Jõuluvana kodu jõulud“.
Ta n t s u m u u s i k a e e s t k a n navad hoolt Ivar Hansen ja
Irena.
Pärsama rahvamaja
25. detsembril kell 17–23
jõulupidu. Programmi algus kell
18. Mustkunstiteater Maagilised hetked – esitab meister
mustkunstnik Fred-Erik Johanson. Tantsuks mängib ansambel MaMa. Õhtut juhib Kristjan
Lepp. Info ja kohtade broneerimine tel 5397 7524.
LÜMANDA
Taritu rahvamaja
26. detsembril kl 12 jõulukontsert. Esinevad Teele Viira,
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PIHTLA
Sandla rahvamaja
30. detsembril kl 18–23 aastalõpupidu ansambliga „MaMa“,
kohtade ja laudade bronee-

VALJALA
Valjala rahvamaja
19. detsembril kl 17 Tõnija Seltsimajas heategevuslik
jõulukontsert. Esineb ansambel Brassical, kogume annetusi
Kuressaare Perekodule!
30. detsembril kl 19–23
aastalõpupidu. Esineb ansambel Väliharf ja õhus on Kihnut.
Iga sündmuse kohta leiad rohkem infot Valjala Rahvamaja
Facebooki lehelt!
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskuse
saalis
Saaremaa Kunstiklubi 43. sügis-

näitus “Saaremaa – viikingiajast
tänapäevani”, avatud 31. jaanuarini.
Kuressaare kultuurikeskuse
I korrusel
Fotonäitus “1500 minutit värvikireval saarel”, korraldaja Akriiba
OÜ, avatud 31. detsembrini.
Kuressaare Raegalerii
Tiina Vili kübaramaailm. Avatud
28. jaanuarini.
Ajamaja Galerii
Enno Alliku maalide näitus-müük. Avatud 15. märtsini.
Saare maakonna keskraamatukogu lasteosakond
Näitused: I korrusel laste laenutusosakonnas näitus tuntud
lasteraamatute tegelaste lavastatud seikadest – vaadeldav
ka õuest. Vitriinkappides uurinäitus, mis pärineb erakogust.
Raamatukogu II korruse fuajees
Itaalia lasteillustraatori Fabiana
Bocci muinasjutulised tööd. Näitused avatud jaanuari lõpuni.
Tegevused: lastelugemissaalis
avatud viikingi jõulutuba, kutsu-

me klasse ja lasteaia suuremaid
lapsi etteregistreerimisel külastama. Koolivaheajal meisterdame algklasside lastega tööpäeviti alates kella 12-st.
Kuressaare Teater
20. detsembril kl 19 Comedy
Estonia Sügistuur.
27. detsembril kl 11 „Kadunud
mets“.
28. detsembril kl 11 „Kes on
Punamütsike“.
28. detsembril kl 19 „Issid“.
29. detsembril kl 11 „Sipsik“.
29. detsembril kl 19 „Shakespeare’i kogutud teosed“.
30. detsembril kl 11 „Naksitrallid“.
Teatrisse tulles veendu, et sul on
kaasas pilet, COVID-tõend, isikut tõendav dokument ja mask.
SPORT
24. detsembril kl 12 Liikudes Tervemaks etapp JOOKS
TALVESSE Loode tammikus.
28. detsembril kl 12 Liikudes
Tervemaks aastaloos Kuressaare
Spordikeskuses.
Näitus „Saarte mängud 30“ avatud Kuressaare Spordikeskuses.
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KÕIGE
ASJALIKUMAD

jõuluostud
Saaremaa suurim
kodumasinate keskus

KAUPLUS ELECTRO
E-R kl 10 - 18
L kl 10 - 15
Ringtee Ärikeskuses
Kalevi 26,
Kuressaare

SUURIM VALIK KAUPA
KOHAPEAL OLEMAS!

554 7890
www.electro.ee

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

