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Registreeri oma bussisõit!

Parimale vabatahtlikule merepäästjale
Karl-Erik Seegelile
annavad tunnustuse
üle Margus Lindmäe
päästeametist ja
Rainer Antsaar
politsei- ja piirivalveametist.
FOTO: Irina Mägi

Sellest sõltub bussiliinide tulevik
Viimasel ajal on jälle tõusetunud sõitjate poolt
küsimus, et kui ma bussisõidu eest maksma ei
pea, siis miks pean oma sõidu ühiskaardiga valideerima? Vallavalitsuse läbi viidud järelevalve
tulemused ja vedaja info kinnitavad, et just liinidel 1, 2, 3 ja 4, mis teenindavad Kuressaaret
ja selle lähiümbrust, ei valideeri sõitjad oma
sõite. Bussijuhtide sõnul on see levinud iseäranis kooliõpilaste seas.

Saare maakond tunnustas
siseturvalisuse vabatahtlikke
29. jaanuaril toimus Kärla rahvamajas traditsiooniline Saare maakonna siseturvalisuse
vabatahtlike tunnustusüritus, mil tunnustati 2021. aasta parimaid vabatahtlikke. Kohal
olid maakonna vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud merepäästjad ja abipolitseinikud –
inimesed, kes panustavad riigi ja kogukonna
heaks oma vabast ajast ning aitavad kogukonnal end turvalisemalt tunda. Üritust ei seganud isegi elektrikatkestus, mis korraldajatele
küll hetkeks väikese paanika tekitas.
Parim abipolitseinik on Käti Väin, kes
panustas 2021. aastal politseitöösse 403 tundi. Käti on läbinud abipolitseiniku II astme
koolituse, õppinud enesekaitset ja läbi teinud
alarmsõidukijuhi koolituse, samuti on ta osalenud merepääste valdkonda tutvustaval koolitusel.
Parim vabatahtlik päästja on Enn Kiil –
Pihtla vabatahtliku päästekomando päästja ja
viimasel ajal ka komandopealik. Kuigi tema
eelkäijatest maha jäänud kingad on päris suured, sammub ta neis vapralt edasi!
Parim vabatahtlik merepäästja on KarlErik Seegel Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi Kuressaare üksusest. Ta on ennetus-koolitusüksuse juht ja eestvedaja.
Karl-Eriku kiire areng merepääste valdkonnas
on olnud äärmiselt muljetavaldav. Pikaajalise
lektori ja instruktorina oskab ta inimestega
hästi ja avatult suhelda, osalejaid kaasata ning
kuulama panna. Tema südikust, motivatsiooni ja usaldust näitab seegi, et ta oli 2021. aasta

suurõppuse „Sügistorm“ peakorraldaja.
Parim vabatahtlik päästekomando on
Leisi Päästekomando, mille pealik on
Silvar Mehik. Sellele komandole võiks selle
tiitli vast küll igal aastal anda. Nad toimetavad
igal rindel ja tulemused on paremad, kui julgeks oodata.
Parim vabatahtlik merepäästeüksus on
Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi
Kuressaare allüksus, mille juht on Erik Koitla.
2021. aastal suurenes Kuressaare üksus
41 liikmeni. Üksuses on 28 tunnustatud
merepäästjat, neist II aste on läbinud kümme.
Üksus korraldas 2021. aastal õppust „Sügistorm 8“ suurema liikmeskonnaga ning võttis
osa PPA SAR õppusest „Soela 2021“.
Üksuse merepäästjad osalesid märtsi
alguses koos Abruka ja PPA SAR üksustega
Abrukal uppunud kaluri otsingul, abistasid
madalikule sõitnud veesõidukeid nende lahti
tõmbamisel ning pukseerimisel sadamasse ja
sadamast välja.
Üksuse valmisolek ja reageerimiskiirus
merepääste sündmustele on olnud muljetavaldav. Parim sündmusele kohale jõudmise
aeg on olnud 14 minutit. Selle üksuse liikmed
olid eelmisel aastal peamised ennetusürituste
ja koolituste läbiviijad kogu Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi liikmeskonnast.
Parim vabatahtlik ennetaja päästjate osas
on Valjala Vabatahtlik Päästekomando, mille pealik on Alain Sivous. Ennetust veavad

Kertu Ruttu ja Alain Sivous, kui aga ennetustöö vajab rohkem jõudu, on kogu komando
abiks. Selle komando ennetustöö tulemusena
võib arvata, et nii mõnigi tulekahju on jäänud
olemata ja võib-olla ka inimene hukkumata.
Parima vabatahtliku ennetaja tiitli merepääste valdkonnas sai Pekka Rooväli Muhu
Vabatahtlikust Merepääste Seltsist.
Pekka on alati valmis reageerima igale väljakutsele ja osaleb ühtmoodi entusiastlikult nii
merepäästesündmuste lahendamisel, koolitustel, õppustel kui ka ennetustöös. Tema
suurimaks ennetusvaldkonna saavutuseks on
projekt „Siniharidus purjede all”, mille raames jagati mereõpet erinevatele kooliastmetele 1.–12. klassini. Projektis osales 862 õpilast
ja noort. Korraldati nii 4–5-tunniseid aktiivloenguid kui ka mitmepäevaseid koolitusi.
Projekt on saanud väga hea tagasiside lastelt,
koolidelt ja kohalikult omavalitsuselt.
Tunnistused politsei- ja piirivalveametilt
said ka kaheksa värsket merepääste koolituse
läbinud vabatahtlikku.
Tunnustusüritusel näidati ka kahte filmi:
Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi filmi „Saaremaa suur meresõit“ ja filmi „Siniharidus purjede all“, mis kajastas lastele suunatud ennetustegevusi purjelaeval Hoppet.
Tegemist oli esilinastusega.
Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist

Saaremaa vald sai toetust biojäätmete liigiti kogumise suurendamiseks
Saaremaa vald sai 24. jaanuaril Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) positiivse otsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumine
ja kompostimine Saaremaa valla majapidamistes“ rahastamiseks. Projekti kogumaksumus on 115 249,50 eurot, sellest KIKi toetus
85 284,63 eurot.
Sel aastal läbi viidava projekti eesmärk on
suurendada biojäätmete liigiti kogumist Saaremaa majapidamistes. Tänu sellele loodame
vähendada biojäätmete sisaldust segaolmejäätmetes, mistõttu on järjest enam võimalik
ka olmejäätmeid ringlusse võtta.

Projekti raames on kavas soetada 430
kodukompostrit ja 200 biojäätmete konteinerit, mis jagatakse laiali Saaremaa valla majapidamiste vahel vastavalt väljatöötatavale korrale. Lisaks soovib vallavalitsus korraldada
kompostimise koolitusi ning koostab juhendi
biojäätmete käitlemise kohta.
Esimese asjana peab vallavalitsus korraldama hanke biojäätmete konteinerite ja kodukompostrite soetamiseks, plaanime seda teha
veebruaris ja märtsis.
„Tegemist on igati toetava otsusega selles suunas, et Saaremaa saaks jätkuvalt olla

keskkonnasõbralik omavalitsus ja puhas elukeskkond,“ ütles abivallavanem Mikk Tuisk.
„Arvestades, et 2023. aasta lõpuks peab kõigis
Eesti majapidamistes, asutustes ja ettevõtetes
olema kas biojäätmete konteiner või toimuma nende kohapeal kompostimine, on sellest
toetusest Saaremaa vallale väga suur abi. Sealjuures peavad vallavalitsus ja hallatavad asutused olema eelkõige eeskujuks meie elanikele
ja külalistele.“
Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Miks on vaja bussis oma sõit valideerida?
Esiteks peab silmas pidama, et ühistranspordiseadus nõuab sõitjalt sõiduõiguse olemasolu.
Sõiduõiguse olemasolu tõendab pilet. Ehk järgmisena peab selgitama, mis asi on pilet. Pilet
on paberil või muul kujul, sealhulgas elektroonilisel kujul dokument, mis tõendab sõitja
sõiduõigust. Seega ei eelda pileti (sõiduõiguse)
omandamine üldsegi raha liikumist. Käesoleval
ajal ongi Saaremaal rakendatud ühistranspordis korraldus, kus sõitja käest sõidu eest raha
ei võeta. Teisisõnu on pileti hind 0 eurot. Samas on piletita sõidu eest seadusega ettenähtud
rahatrahv kuni 10 trahviühikut ehk 40 eurot.
Loomulikult rakendatakse nimetatud sanktsiooni äärmusliku abinõuna, kui viisakast selgitamisest ei piisa.
Mis juhtub, kui sõite ei valideerita?
Ühistranspordi korraldajatele on valideerimise
andmed hindamatu väärtusega teave. Selle alusel on võimalik teada saada, kuidas inimesed
liiguvad ja kuidas nende liikumisharjumused
ajas muutuvad. Loomulikult on need andmed
anonüümsed. Nende teadmiste alusel saab teha
otsuseid liinide planeerimisel ja ümberkujundamisel.
Kui nüüd sõitjad ühiskaardiga bussi sisenemisel oma sõitu ei valideeri, siis näevad ühistranspordi korraldajad, et liin sõidab tühjalt ja
seda pole inimestele vaja. Halvemal juhul päädib selline olukord kas liini väljumiste hõrendamisega või suisa sulgemisega.
Seega, palun valideerige kõik oma sõidud
bussi sisenemisel ehk hääletage oma liini poolt,
et see ikka ka tulevikus teid teenindaks! Lapsevanemad, palun jälgige, et teie lastel oleks ühiskaart kaasas, ja rääkige neile valideerimise vajadusest.
Ühiskaarte on võimalik osta Kuressaare
kesklinna R-Kioskist, Kuressaare postkontorist ja bussijuhi käest ning see maksab 2 eurot.
Iga õppeaasta alguses jagab vallavalitsus kooliminevatele 1. klassi lastele ühiskaardid tasuta.
Vallavalitsus jätkab pisteliselt sõiduõiguse olemasolu kontrollimist bussides.
Mika Männik
transpordinõunik

Esitagem Kuressaare
linna teenetemärgi
kandidaate
Kuressaare linna teenetemärk antakse Kuressaare linna rahvastikuregistri järgsele elanikule
Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete eest. Igal aastal võib anda kuni kaks teenetemärki.
Ettepanek teenetemärgi andmiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks kas
kirjalikult Kuressaare, Lossi tn 1 või e-kirjaga
aadressil raekoda@saaremaavald.ee.
Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta
ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust. Teenetemärgi andmise otsustab volikogu linnakodaniku komisjon.
Tunnustused antakse üle Kuressaare linnale linnaõiguste andmise päevale pühendatud
pidulikul üritusel.
Saaremaa Vallavalitsus
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VOLIKOGU
27. jaanuari 2022. a volikogu istungil:
• võeti vastu Saaremaa valla 2022. a eelarve kogumahuga
69 022 209 eurot, lubades vallavalitsusel võtta lühiajalist laenu
kuni 1,5 miljonit ja investeerimislaenu kuni 5,5 miljonit eurot.
• anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Orissaare
alevikus munitsipaalomandis olevale Aasa kinnistule
AS Saare Kütus kasuks tanklateenuse osutamiseks.
• kinnitati Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030
tegevuskava aastateks 2022–2025.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 30. septembri 2021. a
otsust nr 1-3/53 „Saare maakonna arengustrateegia 2019–
2030 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili ülevaatamise ning muutmise algatamine“ ja määrati nende esitamise uueks tähtajaks maakonna vallavolikogudele 2022. a
novembrikuu.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 20. novembri 2020. a
otsust nr 1-3/69 „Saare maakonna turismi arengustrateegia
koostamise algatamine“ ja määrati turismi arengustrateegia esitamise tähtajaks maakonna vallavolikogudele 2022. a
aprillikuu.
• nimetati Saaremaa valla esindajad Eesti Linnade ja Valdade
Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.
• jäeti algatamata Sikassaare külas Tiigi katastriüksusel biogaasi tootmiskompleksi detailplaneering.
• tunnistati osaliselt kehtetuks Pöide Vallavolikogu 26. mai
2003. a otsusega nr 31 kehtestatud Ula küla Randoja detailplaneering Randoja, Paadisilla ja Kadaka katastriüksuste
osas.
• tunnistati kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 26. veebruari 2015. a otsusega nr 9 kehtestatud Uus tn 20 ja 20a
detailplaneering.
• kehtestati Kaarma piirkonna Sikassaare küla Uuevärava,
Tiigi, Sarapupõllu ja Leisi piirkonna Murika küla Merimetsa
detailplaneeringud.
• anti luba Conversio Design OÜ-le kinnisasja omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike
6 kohaselt Torgu piirkonna Kaavi külas.
• suunati volikogu otsuse eelnõu „Kinnisasjade vahetamine“
II lugemisele EKRE fraktsiooni ettepanekul.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a
määrust nr 11 “Pädevuse delegeerimine” seoses veeseaduse
ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muudatustega.
• viidi läbi Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a
määruse nr 16 „Saaremaa Vallavolikogu töökord“ muutmise
eelnõu I lugemine ja suunati see II lugemisele.
Andrus Lulla
volikogu nõunik
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Energiakulu hüvitiste
taotluste vastuvõtt jätkub

S

aaremaa vallas on energiakulu hüvitamise taotlusi vastu võetud kolm
nädalat. Selle aja jooksul on esitatud 800 elektroonilist ja 434 paberkandjal taotlust, kokku 1234. Menetletud on
1044 taotlust ja välja makstud 884 positiivse otsuse saanud taotlust kogusummas
115 669 eurot.
Riigi poolt on välja töötatud täiendav
energiakulude meede elektri- ja gaasiarvetele. Elektrikulude hüvitamiseks on
kehtestatud hinnapiir, millest ülejääva
osa riik eratarbijale automaatselt kompenseerib. Hinnalagi kodutarbijatele on
12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kW/h kuus. See tähendab,
et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti, maksab selle osa 650 kW/h ulatuses
elektriarvest kinni riik. Hüvitusperiood
on jaanuar kuni märts 2022. Tarbija ise

kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve,
kus hinnalage ületav osa on juba maha
arvestatud.
Jätkub ka juba kehtiv, sihitud meede
energiahinna tõusu kompenseerimiseks
perioodi september 2021 kuni märts 2022
arvetele.
Taotlusi saab esitada iseteeninduskeskkonnas (iseteenindus.saaremaavald.ee),
saata e-postile (vald@saaremaavald.ee) ja
soovi korral ka paberkandjal (maal piirkondlikes teenuskeskustes, Kuressaares
Tallinna tn 10 asuvas vallavalitsuse sotsiaalosakonnas).
Toetuse taotlemisel tuleb esitada taotletavate kuude elektriarved. Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud,
s.t veebruaris 2022 saab taotleda toetust
2021.a septembri, oktoobri, novembri,
detsembri ja 2022. a jaanuari tarbimise

alusel koostatud arvete osas. Märtsis 2022
saab taotleda toetust 2021. a oktoobri, novembri, detsembri ning 2022. a jaanuari
ja veebruari tarbimise alusel koostatud
arvete osas. Aprillis ja mais 2022 saab
taotleda toetust 2021. a novembri, detsembri ning 2022. a jaanuari, veebruari ja
märtsi tarbimise alusel koostatud arvete
osas.
Edastan siinjuures Siseministeeriumi
rahvastikutoimingute osakonna palve.
Kui pöördute energiakulude hüvitamiseks kohaliku omavalitsuse poole ja
avastate, et Teie tegelik elukoht ei vasta
rahvastikuregistris olevale elukohale, siis
tuleks andmed korrastada. Elukoha registreerimise kohta leiate infot: www.siseministeerium.ee/elukohateate-esitamine.
Thea Raik
energiakulude hüvitamise projektijuht

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 07.02.2022 kuni 21.02.2022 on
avalikul väljapanekul:
• Kudjape aleviku Ranna ja Mereääre
detailplaneeringu (DP) projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse DP maa-alal asuva Kannikese 20
kinnistu DP-ga planeeritud tehnosüsteemi lahendust DP-järgse lokaalse puidu- või elektrikütte asemel maakütte
projekteerimiseks.
• Sikassaare küla Põlluvälja, Karli I,
Karli II, Priidu ja Kalevi maaüksuste

DP alal asuva Niidupõllu tee 8 kinnistu DP-järgse hoonestusala tingimusi,
DP-ga kavandatud hoone arhitektuurilisi ja kujunduslikke tingimusi ning
haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Niidupõllu tee 8 kinnistule
planeeritud hoonestusala suurendada
kuni 10% selle esialgsest lahendusest,
hoonestusala suurendamisega seotud
liikluskorralduse ja haljastuse lahenduse
ning hoone arhitektuuriliste tingimuste

muutmist.
Eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.
ee ja Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal
Tallinna tn 10 infolauas. Ettepanekud ja
vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa
Vallavalitsusele paberkandjal aadressil
Tallinna 10 Kuressaare 93819 või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
Eelnõu materjale saab tutvumiseks
küsida piirkonna arhitektilt: Inge-Ly
Ansip, inge-ly.ansip@saaremaavald.ee,
tel 4525041.

DETAILPLANEERINGUD
Sääre külas Männituka detailplaneeringu
algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 18.01.2022. a korraldusega nr 2-3/78 algatati Sääre külas Männituka
detailplaneering (DP). DP eesmärk on majutushoone (peahoone) ja 3 kõrvalhoone ehitamine. Planeeringuala suurus on u 2,6 ha ning hõlmab Sääre külas Männituka katastriüksust (katastritunnus
80701:003:0739, sihtotstarve maatulundusmaa
100%, pindala 2,59 ha).
DP on kooskõlas kehtiva Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringuga. Üldplaneeringu seletuskirja
p 8.3. kohaselt on ärimaa reserveerimise ja arendamistingimuste puhul välja toodud, et elamumaal
ärilistel eesmärkidel ehitamiseks on vallavalitsusel
õigus nõuda detailplaneeringut. DP algatamiseks
teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus
puudub. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
Sikassaare külas Männimetsa ja Põlluvahe
detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 25.01.2022. a
korraldusega nr 2-3/105 kehtestati Sikassaare külas Männimetsa ja Põlluvahe detailplaneering (DP). DP ala suurus on u 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), Männimetsa tn 6 (27003:001:0229), Männimetsa tn 8 (27003:001:0231), Männimetsa tn 10 (27003:001:0233), Männimetsa tn 15 (27003:001:0236), Põlluva h e t n 1 ( 2 7 0 0 3 : 0 0 1 : 0 2 5 4 ) , Põ l l u va 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
tn 5 (27003:001:0256), Põlluvahe
tn 7 (27003:001:0257), Põlluvahe tn 9
(27003:001:0258), Põlluvahe tn 11
(27003:001:0259) ja Männituka põik 8
(27003:001:0253) ning transpordimaa katastriüksust Männimetsa tänav (27003:001:0221). DP
eesmärk on olemasolevate krundipiiride muutmine,
sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.
Männimetsa ja Põlluvahe DP muudab osaliselt
kehtetuks alal kehtinud Andruse DP (kehtestatud

Kaarma Vallavolikogu 25.02.2004. a 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 (kõrgus lubatud kuni 9 m, katusekalle 5-30°,
katusetüübiks lame-, pult- ja madal viilkatus), ülejäänud elamutel kuni kaks korrust.
Männimetsa, Männituka tn ja Männituka põik tänaval olevatel hoonetel katusekalle 30-45°, katusetüübiks on lubatud viilkatus. Hooned orienteerida
paralleelselt tänavaga. 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 (tänavakivi, kahekordse pindamisega kate või asfaltkate).
Teed ehitab välja ja hooldab kuni Saaremaa vallale
üleandmiseni arendaja – Ehitusmees OÜ. Elektrivarustus on tagatud kõikidel planeeritavatel elamukruntidel. Sidevarustuse, telefoni ja internetiühendus DP alal lahendatakse kas Wifi või mobiilse
interneti kaudu.
Elamukruntidele on rajatud liitumispunktid ASiga Kuressaare Veevärk vee- ja kanalisatsioonitorustikega liitumiseks (käesoleval ajal on tegemist arendaja omandis olevate torustikega).
Täiendavad liitumispunktid nähakse ette kruntidele
pos 5,11,12,14 ja 15. Kanalisatsioonitorustik on
planeeritud isevoolsena.
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.
Murika külas Merimetsa detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022. a otsusega nr 1-3/10 kehtestati Murika külas Merimetsa
detailplaneering (DP). Planeeringuala hõlmab
Murika külas Merimetsa katastriüksust tunnusega
71401:001:0366. DP eesmärk on elamu ja abihoonete planeerimine ning selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.
DP-ga planeeritakse olemasolevale katastriüksusele hoonestusala ja antakse ehitusõigus 1
elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 350 m2. Veevarustus

ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Juurdepääs
planeeringualale on lahendatud Metsküla – Meiuste
riigimaanteelt nr 21128 servituudi seadmisega.
DP-ga muudetakse Leisi üldplaneeringut ranna
ehituskeeluvööndi ulatuses.
DP ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/kehtestatud.
Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu algatas 30.09.2021. a
otsusega nr 1-3/60 Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu (DP). DP eesmärk on ehitusõiguse
määramine olemasoleva elamu ja abihoone seadustamiseks ning võimalikuks juurdeehituseks, tehnovõrkude planeerimine, juurdepääsu ja parkimise lahendamine, servituutide vajaduse määramine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine. DP on
Mustjala valla külade üldplaneeringut muutev maa
juhtotstarbe ja krundi miinimumsuuruse osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82
lg 5 teatame, et Mustjala külas Sirgu DP eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul
18.02–20.03.2022.
DP materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik
Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee,
tel 452 5094) ning valla kodulehel aadressil
https://gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-21015/.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku
väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu
kohta arvamust.
DP eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 22.03.2022. a kell
16.00 Tallinna tn 10 II korruse suures saalis.
Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma
seisukohti nende kohta.
Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu
detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022. a otsusega
nr 1-3/9 kehtestati Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering (DP). DP ala suurus on u 24 ha ja hõlmab Uuevärava (katastritunnus
27003:001:0116, 100% maatulundusmaa, suurus
8,80 ha), Tiigi (katastritunnus 27003:001:0568,

100% maatulundusmaa, suurus 6,54 ha) ja Sarapupõllu (katastritunnus 27003:001:0139, 100%
maatulundusmaa, suurus 8,27 ha) katastriüksuseid.
DP eesmärk on kinnistutele ehitusõiguse määramine
elektrituuliku, tööstuslike kasvuhoonete ning alajaama ehitiste (konteinerite) rajamiseks, sihtotstarvete
määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside
ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine
olemasolevatega.
DP-ga uusi krunte ei moodustata ja katastriüksuse piire ei muudeta. Uuevärava kinnistule planeeritakse elektrituulik Vestas 52/850 maksimaalse
võimsusega 0,85 MW, torni kõrgusega kuni 65 m,
rootori diameetriga kuni 32 m. Tuuliku suurim lubatud kõrgus maapinnast on 81,1 m ja absoluutkõrgus
82,6 m. Elektrituulik ühendatakse Sarapupõllu kinnistul asuva alajaamaga. Elektrikaablite rajamiseks ja
hooldamiseks seatakse reaalservituudid.
Tiigi kinnistule planeeritakse kuni kuus aastaringselt kasutatavat tööstuslikku kasvuhoonet põllumajandussaaduste tootmiseks, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 2025 m². Piirete rajamist ei planeerita. Tiigi katastriüksusele rajatakse kasvuhoonete
kastmisvee saamiseks puurkaev.
Sarapupõllu kinnistule planeeritakse kuni kuus
tootmistegevust teenindavat konteinerit (ajutised ehitised) ja elektrivarustuse rajatised, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 650 m² (sh kaks
olemasolevat elektrituulikut kokku ehitisealuse
pinnaga 450 m²). Konteinerid ja elektrivarustuse
rajatised teenindavad planeeringualale kavandatud kasvuhooneid, milles planeeritakse köögiviljade
kasvatust. Konteinerid rajatakse vastavalt tüüpprojektile, maksimaalse kõrgusega 2,5 m. Piirete rajamist ei planeerita. Kanalisatsioonisüsteemi alale ei
planeerita. Arendajal on kohustus tagada poldriala
kuivendamine.
Planeeringuala on kasutuses heinamaana. Juurdepääs planeeritud kruntidele on ette nähtud Kuressaare – Sikassaare teelt nr 21140 läbi eravalduses
olevate juurdepääsuteede (üle Marguse, Haagi, Metalliääre, Liivaääre, Soomi ja Kuressaare metskond
90 kinnistute). Juurdepääsu tagamiseks seatakse
reaalservituut.
DP on vastuolus Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringuga, seega menetletakse DP-d üldplaneeringut muutvana. DP ja selle
kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtestatud.
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Kuidas hoida ära konflikte inimeste ja lindude vahel

Ke v a d p o l e
enam mägede taga, päev
läheb vaikselt
pikemaks ja
sulelistele on
see signaaliks, et aeg on
Bert Holm
hakata „kinkeskkonnanisvara“ korosakonna
rastamise, tiijuhataja
varipsutamise
ja järglaste saamise peale mõtlema. Nii võibki juba veebruari
lõpus märgata künnivareseid käratsemas puude otsas, kus eelmisel aastal pesitseti, või ka mõnes
uues kohas, kõrgel suurte puude
latvades.
Hallvaresed toimetavad vaiksemalt ja pea märkamatult, aga
ka need linnud hakkavad pesapunumisega juba märtsi alguses
tegelema, tassides oksi ja raagusid suuremate puude otsa. Kajakad alustavad pesa ehitamist
hiljem, aprilli keskpaigast, ja teistest märkamatumalt, kuna nemad eelistavad pesitseda inimese
silma eest varjatult.
Soovimatud naabrid
Lindude pesitsemine on kahtlemata looduse loomuliku elutsükli osa, aga tiheasustusaladel kaasnevad sellega teinekord
konfliktid inimese ja lindude
vahel. Seetõttu tulekski kinnistuomanikel ülaltoodud ajad meelde jätta ja jälgida hoonete ümbruses kasvavaid suuremaid puid,
kas ehk mõni suleline pole asunud oma kodu rajama kohta, mis
inimesele kõige mugavam pole.
Kajakate puhul puuvõrade
piidlemisest abi pole, sest tiheasustuses eelistavad nemad
pesitseda pigem lamekatustel.
Seega, selliste katuste omanikud
võiksid need aprilli teises pooles
üle vaadata, et ega pole katusele
mõnd soovimatut naabrit siginenud. Hakid ja tuvid eelistavad
inimese naabruses pigem pesit-

Kajaka- ja varesepoega ei
pruugi inimene aga enne märgatagi, kui see ükskord juuni alguses pesa maha jätab ja veel mitte
väga osava piloodina hoovis ringi hakkab tatsama. Maapinnal
jalutav linnujärglane põhjustab
tema vanemates üksjagu ärevust
ja segadust ja nii pole harvad
juhud, kus vanalinnud kipuvad
poegadele liiga lähedale sattunud
inimesi või nende lemmikuid ähvardavalt ründama. See tegevus
kestab küll suhteliselt lühikest
aega, nii paar nädalat kõige rohkem, kuniks linnupojad lendamise lõplikult selgeks saavad, aga
ka kaks nädalat kurja varest või
kergesti ärrituvat kassisuurust
kajakat taluda tundub teinekord
talumatult pikk aeg.

Künnivarese pesad Kuressaare kuursaali vastas kõlakoja taga. FOTO: Valmar
Voolaid

seda tõkestamata pööningutel ja
räästaalustes.
Miks tasub nende lindude pesitsemisele tähelepanu pöörata,
on asjaolu, et kevade lõpus ja
suve alguses kooruvad pesades
linnupojad. Linnupoegi on vaja
vanalindudel toita ja seda tehakse alates päikesetõusust kuni päikeseloojanguni välja. Pööningul
pesitseva haki puhul tähendab
see, et pea kohal tegutsev lendav

naaber ärkab oluliselt varem kui
tema all elav kahejalgne, kipub
kraaksuma ja kolistama ning
inimese magusat hommikuund
segama.
Ka künnivaresed on poegade
toitmise ajal varavalgest saati üsnagi häälekad ja kuna poegi on
pesas mitu ja nad söövad vahetpidamata, siis kaasneb sellega
lisaks kraaksumisele ka sõnnikuprobleem.

Enneta pesapunumist!
Mida siis teha, et hakid, kajakad
ja varesed tiheasustuses inimesega soliidset vahemaad hoiaksid?
Sellistes kohtades, kus on konfliktioht poegi kasvatava linnu ja
naabruses elava inimese vahel,
tuleks linnupesade ehitamise aegu kinnistuomanikul pesa
punuvaid linde segada. Linnud
on teinekord umbes sama järjekindlad nagu inimesed, ühest
segamisest ei pruugi piisata, et
pesapaigaks valitud koht maha
jäetaks. Pesa võib seega olla vaja
pesitsusperioodi alguses korduvalt lammutada.
Pööningul tegutsevate lindude
vastu aitab sinna viivate avauste korralik sulgemine. Meeles
tuleb pidada, et kui juba munad
on pesas, siis pesa enam lõhkuda ei tohi. Ka ei ole lubatud tiheasustusalal jahti pidada. Nii et
kui asjakohane ennetustöö pesitsema asumise alguses tegemata jäetakse ja pärast on hoovis
kuri vares, pole teha muud, kui
see kaks nädalat ära kannatada, kuniks linnupojad lendamise selgeks saavad ja minema
lähevad.

Avatud on hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmist saavad toetust taotleda
maapiirkondades elavad pered
veevärgi, kanalisatsiooni, juurdepääsuteede või autonoomse
elektrisüsteemi rajamiseks. Toetuse taotlemiseks on vaja esmalt
veenduda, et majapidamine asub
hajaasustuse piirkonnas.
Hajaasustuse programmist ei
saa elutingimuste parandamiseks taotleda toetust pered, kelle
majapidamised asuvad küll hajaasustuse piirkonnas, kuid jäävad
tiheasustusalale ehk alale, mis on
kehtestatud planeeringus määratud tiheasustusalaks või kompaktse asustusega alaks ja kus
on elanikke üle 50. Samuti ei saa
programmist toetust taotleda,
kui majapidamine asub reoveekogumisalal või piirkonnas, kus
on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem.
Teine oluline tingimus on,
et toetust saab taotleda püsivale elukohale. See tähendab, et

taotleja peab olema toetatavasse
majapidamisse sisse kirjutatud
hiljemalt selle aasta 1. jaanuari
seisuga ning see peab olema ka
tema alaline elukoht. Alaline elukoht on majapidamine, kus isik
veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.
Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on kuni 6500 eurot.
Saaremaa Vallavalitsus on määranud 2022. a hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmadeks
lastega pered, vanaduspensionärid ja majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud).
Toetatavate valdkondade prioriteetsus on määratud järgmiselt:
veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja
autonoomsed elektrisüsteemid.
Kanalisatsioonisüsteemide puhul eelistatakse biopuhastil põhineva omapuhasti paigaldamist
teiste reovee kohtkäitlusviiside
ees juhul, kui muud hindamiskriteeriumid annavad võrdse hinde
ehk võrdsete hindepunktide puhul on pingereas kanalisatsiooni-

süsteemide hulgas eelistatuna
toetuse saajaks biopuhastusel
baseeruva omapuhasti paigaldamine.
Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi ning
see koosneb järgmistest dokumentidest: 1. taotlusvorm, 2.
projekti eelarve, 3. kaks võrreldavat hinnapakkumust, 4. projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt
projekti valdkonnast (veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid,
juurdepääsuteed, autonoomsed
elektrisüsteemid), 5. oma- ja
kaasfinantseeringut tõendav
garantiikiri.
Hajaasustuse programmi toetuse täpsemad tingimused ja
taotlemiseks vajalikud vormid
on kättesaadavad Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.
ee/hajaasustuse-programm. Selleks, et taotlejatel oleks lihtsam
taotlusdokumente täita, on valla
kodulehel ka näidised koos täitmise juhistega.
Lisainfo saamiseks programmi
tingimuste ja taotluse täitmise

Hea tee heategu tõi tunnustuse
Teisipäeval, 1. veebruaril selgusid kodanikuühiskonna aasta tegijad ja aasta vabatahtlikud 2021.
Eesti Vabariigi president Alar
Karis andis Aasta Vabatahtlike Kaasajad 2021 tunnustuse
üle Lümanda teenuskeskuse juhatajale Jaanika Tiitsonile ja
arenduse peaspetsialistile Käthe
Pihlakule.
Jaanika ja Käthe algatusel sün-

dis üleskutse „Hea tee teeb head”.
Koguma asuti Saaremaa rohuteed, et valmistada kinkepakid
viirusega võitlevatele meditsiinitöötajatele. 19 päeva kestnud aktsiooni kestel kaasati kampa mitmeid vabatahtlikke abilisi ning
saadi osalema üle 350 inimese,
kelle toel jagus teed lõpuks 11
haiglale üle Eesti ja teadusnõukoja liikmetele pealekauba.

Üks arst on kirjeldanud: „Mõni
päev tundus, et enam ei jaksa
võidelda, aga siis tuli Saaremaalt
pakk, mille juures nii südamlik
kaart, ja jaksasin jälle.”
Suur tänu ka kõigile neile, kes
Jaanika ja Käthe üleskutsega kaasa tulid ja nende ettevõtmisse panustasid!
Saaremaa Teataja

kohta pöörduge Anu
Te p p a n i
(pildil)
poole, kes
seni töötas vallavalitsuse
arendus- ja
kommunikatsiooniosakonnas
arenduse peaspetsialistina, kuid
alates 17. jaanuarist töötab keskkonnaosakonnas keskkonnataristu peaspetsialistina, tegeledes riikliku hajaasustuse
programmi ja Saaremaa valla
maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise
meetmega.
Anuga saab ühendust telefonil 452 5169, meiliaadressil
anu.teppan@saaremaavald.ee või
tulles vallavalitsuse Lossi tänav 1
asuvasse majja (sisenemine siseõuest). Vastuvõtule tulles on soovitav aja eelnev kokkuleppimine
telefonitsi või meili teel.
Saaremaa Teataja

KÜSIMUS
Mida tahetakse muuta mittetulundustegevuse toetamise
korras?
Vallavalitsus soovib sel aastal
muuta mittetulundustegevuse
toetamise senist korda. Peamiselt muutub korra alusel
see, et on vähem paberimäärimist. Eelkõige vallavalitsuses,
et saaksime rohkem tegeleda
sisuliste asjadega. MuudatuEda Kesküla
sed ei jõua veel aasta esimesarenduse
tesse toetusvoorudesse, aga
peaspetsialist
peaksid olema jõustunud teistest toetusvoorudest.
Taotleja jaoks muutub pigem vähe. Taotlemise
osa jääb samaks. Valla iseteeninduse keskkonnas
saab kirjutada, mida teha tahetakse ning miks ja
kellele see vajalik on; kui palju selleks võiks raha
kuluda, ning siis loota parimat ehk positiivset rahastusotsust.
Peamine erinevus taotleja jaoks on ehk see,
et jääb ära lepingu allkirjastamine. Selle asemel
tuleb korraldus-lepingu hübriid ehk osakonnajuhataja otsus. Kes on kohaliku omaalgatuse
programmist viimasel ajal toetust saanud, on sarnast dokumenti juba näinud. Ainult selle erinevusega, et valla poolt antavale toetuse otsusele ei
kirjuta alla enam vallasekretär ja vallavanem, vaid
osakonnajuhataja. Väike erand on taotlusvoorude väliste toetusotsuste osas, näiteks omaosaluste
toetamise korraldused saavad ikkagi valitsusest
oma allkirjad. Otsus ei pea minema aga enam
valitsuse nõupidamisele ehk siis see tuleks nädal
kiiremini.
Kui juhtub, et loodetud ajal ei õnnestu projekti
ellu viia ning on vaja projekti ajakava pikendada,
siis taotleja esitab selleks avalduse. Muudatused
tulevad vallavalitsuse enda töös. Enam ei koostata
kahte dokumenti nagu seni. Esimeseks oli vallavalitsuse korraldus lepingu muutmiseks ja teiseks
lepingu lisa, mille pidi ka toetuse saaja allkirjastama. Nüüd on vaja ainult osakonnajuhi poolset
otsuse muutmist ehk ainult osakonnajuhi allkirja
otsuse muutmise kohta.
See-eest ei saa toetuse saaja enam osakonnajuhataja allkirjaga otsust selle kohta, et aruandega
on kõik korras. Jääb ainult iseteenindusest tulev
e-kiri, et täname aruande eest ja sellega on kõik
hästi. Lühidalt kokku võttes, kui varem sai toetuse
puhul kolm dokumenti: korralduse, sihtfinantseerimislepingu ning aruande kinnitamise otsuse,
siis nüüd ainult ühe – osakonnajuhataja otsuse:
väga hea mõte, mida soovite teha, toetame. Kes
pidid ka toetuse tähtaega muutma, siis nemad
peavad nüüd leppima viie paberi asemel kahega.
Jätkuvalt toimub võimalikult suur osa tegevusest iseteeninduses, kus siis kogu projektimajandusega seotud info on ühes kohas nii kodaniku
jaoks kui parem ülevaade on ka vallal endal. Kui
pabereid ja allkirjastamist jääb vallavalitsuse istungitel vähemaks, siis sisulist ehk tulemuste osa
tuleb juurde. Kord aastas annavad abivallavanemad valitsuses ülevaate, mis oli eelmisel aastal
toetuste jagamisest kasu ehk kuidas need toetasid valla arengukavades püstitatud eesmärkide
täitmist. Sest toetuste jagamise peamine põhjus
ongi ju see, et saaksime inimestel aidata ühiseid
eesmärke ellu viia. Seega, kui järgmine kord
on mõni arengukava, eriti valdkondlik arengukava ülevaatamisel, tuleks mõelda, kas need asjad, mida tahaks teha, on kuidagi seostatavad sellega, mis arengukavas kirjas. Ning juhul kui ei
ole, siis mõelda, kuidas see arengukavasse kirja
panna.
Toetuste sisu ehk mille jaoks toetust saab, antud kord ei puuduta, see kinnitatakse jätkuvalt
eraldi vallavalitsuse poolt. Nagu ka taotlemise
aeg, hindamiskriteeriumid, prioriteedid, maksimaalne toetussumma ja muud nõuded. Üldiste
nõuete osas muutusi ei tule. Jätkuvalt tuleb enne
uue toetuse küsimist olla kindel, et kõik eelmised
nõutud aruanded vallale ja majandusaasta aruanded riigile, mille esitamise tähtaeg on möödunud,
on esitatud. Samuti, et riigimakse võlgu ei oleks.
Aga need on kõik lihtsalt praegused mõtted
selles osas, mida võiks muuta. Korra muutmist
arutatakse nii veebruari kui ka märtsi volikogus.
Seega, kui on veel häid mõtteid, mida muuta, siis
saab esitada neid volikogu komisjonides, osavalla- ja kogukonnakogudes või veebruari jooksul
saata meiliaadressil eda.keskula@saaremaavald.
ee.
Taotlusvoorud on sel aastal üldjoontes samad, mis eelmisel aastal. Toetatakse nii spordi-,
kultuuri-, külaelu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna häid mõtteid, mis kooskõlas oma valdkonna
arengukavadega. Millal ja mida täpsemalt, selle
kohta tuleb õigel ajal info nii valla kodulehele,
ühismeedias kui ka järgmistes vallalehtedes.
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ARVAMUS
Teenuskeskused kui
rätsepaülikond

K

uigi ajad on jätkuvalt
keerulised – lapsed
jäävad koolist koju,
kolleeg saadab teate, et plastikpulgal on joonistunud
välja triibud –, on teenuskeskustega seonduv saare eri piirkondades ikka ja
Koit Voojärv
jälle kõneaineks. Olgu siis
abivallavanem
põhjus, et Kaarma piirkonda hakatakse teenuskeskuse
juhi ametikohta looma, või teadmatus, milleks ja kellele teenuskeskuste juhid teenust
pakuvad.
Nagu teenuskeskuse nimigi viitab, on tegemist asutusega, kus omavalitsuse pakutavad
teenused saavad sõnadest seadusloomes avalikuks teenuseks füüsilisel kujul. Teenuskeskuste juhtidele on pandud ootused nii kogukonna kui omavalitsuse poolt, aga need on jäänud
lõpuni selgitamata ning see tingib olukorra,
kus erinevates Saaremaa nurkades üks ja sama
teenus avaldub kvaliteedis erinevalt. See jääb
elanikule silma ja tekib küsimus, miks mõnes
piirkonnas asjad laabuvad, aga meie piirkonnas mitte. Mida isiklikum on teema, seda suuremaid tundelainetusi see tekitab. Kas siin on
koht viibutada teenuskeskuse juhi suunas näppu täitmata ülesannete pärast? Arvan, et pigem
mitte.
Näiteks on Saaremaal piirkondi, kus allasutuste omavaheline koostöö on kandnud suurepärast vilja – kujundatakse uusi ja hoitakse kogukonnas olulisi traditsioone. Harvad ei ole juhused, kus ühe nõrga tasemega teenuse kõrval on
väga kvaliteetne teenus, mis on eeskujuks teistele teenuskeskustele. Olen arvamusel, et ühtlase,
kindlasti kõrgema teenuse kvaliteedi tõus on
hädavajalik, ent selle tõusu tagavad teenuskeskuste juhtidele pandud selged ja põhjendatud
ootused kogukonna, kogude ja omavalitsuse
poolt. Aga mitte ainult ootused teenuskeskuse
juhile ei loo süsteemsust ja teenuste paremat
taset kogukonnas, selle eelduseks on koostöö
kõigi osapoolte vahel ja soov oma kogukonda
panustada.
Ma olin eelmisel perioodil Saaremaa Vallavolikogu liige ja olin veendunud, et tean, kuidas
asjad käivad, aga täna olukorrale faktipõhiselt
otsa vaadates tunnistan, et minu teadmised on
kaunis kasinad ja ühepoolsed. Eeldada, et hommikul kraanikaussi jäetud kohvitassi peseb abikaasa, kui ta enda kohvitassi pesema hakkab, on
nõrk eeldus, sest tavaliselt päädib see küsimusega, miks tema peab alati minu tassi pesema.
Täna me oleme jõudnud selle küsimuse juurde
teenuskeskuste inimeste poolt, aga kas meil on
head vastust? Kui mina oleksin teenuskeskuse
juht, tahaksin teada, kuidas teenuskeskuste juhid on sattunud juhtimisahelas viimaseks, kuigi
just nemad on need, kes kogevad kogukonnaga
rõõme ja valusid ilma filtriteta esmatasandil.
Võib pikalt kirjutada ühest või teisest probleemist, võib ka kirjutada edulugudest piirkondades, kus asjad on hästi ja piirkonda on jõudnud
investeeringud. Et minu arvamus ei oleks pelgalt faktide tunnistamine, oleks aus, kui nimetan, kuidas minu arvates alustada sammudega,
mis loovad kõigis piirkondades ühtlasema arengu. Olen arvamusel, et esmalt on vaja kogukonna- ja osavallakogudel kokku leppida ühtlastes
põhimõtetes, kas läheme edasi kogukonna- või
osavallakogudena. Ma ei ütle, milline mudel on
parem, meie kogudes on palju inimesi, kes suudavad läbi arutelude leida parima.
Samuti arvan, et arengu ja teenuste kvaliteedi
tõusu näeme järgnevatel aastatel neis piirkondades, kus kogu ja teenuskeskuse juht kooskõlastavad omavahelised nõudmised ning neid
samal ajal üksteist toetades ellu viivad. Veel
paremini läheb piirkondades, kus saavutatakse
kokkulepped kogu, küla- ja alevikuvanemate,
teenuskeskuse juhi ning piirkonnas paiknevate
allasutuste juhtide vahel.
Eelnevate soovituste kaudu olen pildile toonud vaid piirkonna valmisoleku, aga on ka teine osapool. Pärast kaht kuud valitsuses on mul
julgus küsida iseendalt ja kolleegidelt, milline
oli möödunud valitsuse ja saab olema tänase
valitsuse halduskultuur teenuskeskuste rolli
suhtes.
Tahe ja toetus muutusteks valitsuse tasandil on tuntav ja olen veendunud, et õige varsti
peetavad kohtumised erinevate struktuuriüksustega lõppevad positiivselt. Vaja on asjad
selgeks arutada, leida osakondade ülene suhtlus ja viia see kõiki osapooli toitvaks ja täiendavaks koostööks saare elanike ja külaliste
heaks.
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Motivaarikas motiveeris noori
20. jaanuaril toimus Kuressaare Noortejaamas
õpilasesinduste ja noortevolikogu traditsiooniline üritus Motivaarikas. Tegemist oli väga
laheda ja motiveeriva Saaremaa Noorsootöö
Keskuse noorsootöötajate ettevõtmisega, kus
õpilasesinduste ja noortevolikogu liikmed
said motivatsiooni ja uusi teadmisi.
Alguse inspiratsioonikõne pidas Margit
Kõrvits, kes õpetas meile, et ka vabatahtlik töö
on tähtis ja iga inimene leiab motivatsiooni
erinevatest kohtadest.
Edasi jaotati noored erinevatesse töötubadesse, mida juhendasid noorsootöötajad
Laura Karp, Anneli Meisterson, Kristin Lauri,
Renat Ränk, Kaupo Saar ja Eve Aasa. Töötubades olid erinevad teemad, näiteks vaimne
tervis ning kuidas koostööd ja kommunikatsiooni arendada.
Lisaks tegid noored huvitavaid podcast’e ja
mängisid arendavaid mänge. Kokku osales üle
Saaremaa ja Muhu 62 noort ja igaüks sai kogemuse võrra targemaks.

Eve Aasa viimas läbi õpituba „Minu roll õpilasesinduses“. FOTO: Laura Karp

Ürituse lõpus tegi iga kooli õpilasesindus
kokkuvõtte ning eraldi toodi välja, et vaimsest
tervisest peaks rohkem rääkima. Nii osalejate
kui ka meie arvates oli üritus väga vinge ning
andis palju häid ideid, mida koolide õpilasesindustes muuta.

Üritust toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Suur tänu ürituse korraldajatele ja
aktiivsetele osalejatele!
Ingrit Kull ja Sirelin Ermann
Leisi Kooli õpilased

Kuhu läheb huvihariduse ja huvitegevuse riiklik toetus?
Vastavalt noorsootöö seadusele eraldab riik
omavalitsustele täiendavalt rahalisi vahendeid, mille eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning
pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Omavalitsused koostavad huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise
kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja
-tegevuses osalevate 7–19-aastaste noorte arv
ja võimalused, kirjeldatakse kitsaskohad ja
tegevused nende lahendamiseks ning kinnitatakse rahalised vahendid kava elluviimiseks.
Ideid kava koostamiseks korjasime aktiivsetelt noortelt, sh noortevolikogult detsembris
toimunud mõttehommikul Re-Start. Noortelt tuli mitmeid ettepanekuid, millega kavas
on ka arvestatud, nt jätkuv transporditoetus
peredele ja noorsootöötaja ametikoht Leisi
piirkonnas. Erahuvikoolid ja eraspordiklubid
on väljendanud soovi pearaha toetuse suurendamise osas ning ka sellele on haridus- ja
noorsootööosakond lahenduse leidnud.

Huvihariduse kõige tähtsam eesmärk on säilitada huvi elu vastu.
Aarne Saluveer

Summad omavalitsustele on vähenenud
Saaremaa vallavalitsus kinnitas 13. jaanuaril
valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kogumaksumusega 352 336 eurot, mille hulka on
arvestatud eelmise aasta jääk 19 993 eurot.
Tänaseks on selgunud, et riigipoolne lõplik
eraldus on vähenenud 16 149 eurot, mis tähendab, et eelnimetatud summas tuleb teha
korrektuure.
Mullu kevadel oli meedias palju juttu riiklikust toetusest omavalitsustele, mis avaldub

selle aasta toetuse vähenemises u neljandiku võrra, ning sellest tingituna ei ole tänavu
plaanis välja kuulutada kahte projektivooru
huvihariduse ja -tegevuse teenusepakkujatele,
kes varem on saanud vallalt taotleda toetust
erinevate koostööprojektide elluviimiseks.
Eelmisel aastal eraldati projektidele kokku
125 000 eurot. Teisalt ei ole olukord nii trööstitu, kuna paljudel teenusepakkujatel on mitmed varasematest voorudest toetust saanud
projektid veel ellu viimata – tingituna viirusest, tarneraskustest vahendite soetamisel või
ei ole projekti lõpptähtajad veel saabunud.
Valla hallatavate asutuste töötajate palgateema on viimastel kuudel väga akuutne olnud
ning riiklikust toetusest lõviosa ehk 175 000
eurot on arvestatud ka sel aastal huvikoolide
õpetajate ja noorsootöötajate palgakuludeks.
Toetused peredele
Lapsevanemaid puudutab kavas otseselt kaks
tegevust. Huvihariduse ja -tegevuse transpordikorraldus on ka noorte arvates märkimisväärne kitsaskoht, kuna avalik transport ei
ole kõigile sobiv ja/või kättesaadav. Peredel
on võimalik taotleda transporditoetust neli
korda aastas, kui noore kodukohas ei ole võimalik sobiva huvialaga tegeleda ning selleks
tuleb kasutada isiklikku sõiduvahendit. Peredele hüvitatakse jätkuvalt transpordikuludeks
kuni 40 eurot kuus ning selleks on kavas kokku 40 000 eurot.
Toimetulekuraskustes perede toetamiseks
on ette nähtud 18 236 eurot. Toetuse määramise korral maksab vald teenusepakkujale
arve alusel ühe noore ühe huviringi tasu kuni
50 eurot kuus. On oluline, et noortel ei jääks
huvihariduses ja huvitegevuses osalemata
pere majanduslike võimaluste tõttu. Seda toetust saab taotleda jooksvalt valla iseteeninduse kaudu (sisenemine kodulehelt) kogu õppeaastaks või kuni noore osalemiseni huviringis.

Tugi erasektorile on kasvanud
Valla eelarveline toetus erahuvikoolidele ja
eraspordiklubidele ehk nn pearaha on olnud
seni 80 000 eurot aastas, lisaks toetus meistrivõistlustel osalejatele 20 000 eurot – seega
kokku aastas 100 000 eurot. Arvestades, et
osalevate noorte ja teenusepakkujate arv on
aastatega kasvanud, vajab erasektor suuremat
tuge ning seega on toetussumma sel aastal
kokku 120 000 eurot.
Et ka maapiirkondades toetada põhikooliealiste noorte huvitegevusi, on oluline tagada
alustatud tegevuste jätkusuutlikkus. Toetatakse ülevallalist koolisporditegevust (5000
€), MTÜ-d Leisi Noored (13 000 €), Valjala
noorte tehnikaklubi (10 000 €). Lisaks saavad toetust veel bändikooli tegevused Sandla,
Salme, Kärla, Orissaare, Tornimäe, Lümanda
ja Aste piirkondades (8600 €).
Ekstreemspordihuviliste noorte pikaajaline
soov (ehk noortelt noortele) on olnud tegeleda oma hobiga sisetingimustes just sügistalvisel hooajal. Potentsiaalse asukohana on
valla omandis olev Kaarma Spordimaja ja
lauasahtlis ootab noorte endi poolt disaininud projekt. Siserulapark mitmekesistaks ja
parandaks huvitegevuse kättesaadavust ning
looks tingimused kaasata sihtgruppi ka 16+
noori. Noorte tegelike soovide ja huvidega
arvestamiseks on planeeritud selleks 41 000
eurot. Toetussumma on kavas justkui olemas,
küll aga on vajadus leida täiendavaid vahendeid, sest hinnakallidus on jätnud oma jälje.
Kellel on hea idee kohe varnast võtta, kuidas
ekstreemspordihuviliste noorte unistus ellu
viia ehk kust raha juurde saada – võib julgelt
märku anda!
Täpsema info ja kava leiab valla kodulehelt
huvihariduse alt.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Jutustus vanaemast tõi Aksel Haagensenile Haameri preemia
Eerik Haameri kunstiauhinna žürii otsustas
anda 2021. aasta preemia noorele kunstnikule
Aksel Haagensenile.
Aksel Haagensen on sõja eest Austraaliasse
põgenenud noore eestlanna lapselaps, kes küll
Austraalias sündinud, kuid lapsena Eestisse
kolinud. Ta tutvustab end kui kolmanda põlvkonna paadipõgenik ja kunstnik.
Aksel on tegelenud põgenenud eestlaste
saatuse ja nende järeltulijate juurte otsingu
temaatikaga mitmekülgselt ja sisukalt.
Oma perekonna ajaloost ja arhiivist pärit
materjalide kaudu on ta puudutanud laiemat
problemaatikat. Tema looming ja loomeuurimus on aastate jooksul paistnud silma väliseestlaste pagulasidentiteedi märkimisväärsel kunstilisel tasemel teostatud käsitlusega.
Aksel Haagenseni magistritöö „Vanaemale
külla. Väliseestluse ning Austraalia lapsepõlve
jälgi ajamas“ (2020), näitused „Põgeneme?“
(2020) ning koos Triin Kergega valminud näitused „Kuhu me lähme?“ (2020, Tallinn; 2021,
Tartu) ja „Keksurajad“ (2021) avavad ühelt
poolt mineviku sündmusi – Eestist põgenenute pagulaskogemust, ja teiselt poolt tegelevad noorema põlvkonna väliseestlasi puudutava pagulasmäluga toimetuleku ja enda
identiteedi otsinguga.
Haagenseni loomingul on oluline panus,
mõistmaks Eestist lahkuma sunnitute koge-

Pallase koolkonda kuuluva kunstniku Eerik
Haameri (17.02.1908–4.11.1994) 114. sünniaastapäeva.
Annikki Aruväli
kultuurinõunik

KOMMENTAAR
Koit Voojärv
kunstiauhinna žürii esimees,
abivallavanem:

Aksel Haagensen. FOTO: Erakogu

musi, seda, kuidas nad on pidanud kohanema
uute oludega nii kodust eemal kui uuesti koju
tagasi jõudes.
Aksel Haagensen valiti välja viie nominendi
seast, kelle esitasid erinevad eesti kunstiinstitutsioonid. Nominentideks kvalifitseerusid
Peeter Laurits, Aksel Haagensen, Ingrid Allik,
Triin Kerge ja Raul Meel.
Eerik Haameri nimeline kunstiauhind antakse Aksel Haagensenile üle Kuressaare raekojas 18. veebruaril kell 15, mil tähistatakse

„Igal žürii liikmel oli oma lemmik olemas,
ühel või teisel moel said nimetatud kõik nomineeritud. Minu lemmik oli kindlasti Aksel
Haagenseni töö nimega „Põgeneme?/At sea“.
See on temaatika, mis puudutab Eestist küüditatud või küüditamise eest põgenema sunnitud inimeste lugu. See kõnetas mind väga ja
rääkis lugu, mida mitmed tuhanded saarlaste
pered raskusega siiani meenutavad.
Ma olen žürii liikmetele väga tänulik, et tehti otsus nomineerida seekord noore põlvkonna esindajat, kes peegeldab uut tahku hüpermodernses ajastus. Meil on ühelt poolt kõige
moodsam tehnoloogia ja samas soov või igatsus kuuluda kuhugi, mis on suurem kui mina
või pikem kui minu eluiga.“

LUGEJA KÜSIB

Valitud fotode hulgas on mitmeid pilte Saaremaa tuntuimatest vaatamisväärsustest. Sõrve säär. FOTO: Priidu Saart

Üks pilt
ütleb
rohkem
kui tuhat
sõna
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änapäeva kiires infoühiskonnas on
pealkirjas olev mõttetera omandanud suurema kaalu kui eales varem.
Pikkadesse tekstidesse pole inimestel
mahti süveneda ja tähelepanu tõmbamiseks on ilusad fotod varasemast tunduvalt
olulisemad. Visit Saaremaa teeb koostööd
erinevate ajakirjanike, reisikorraldajate,
sisuloojate, ettevõtete ja paljude teistega,
kes Saaremaa pildil hoidmiseks ootavad
meie poolt kvaliteetset fotobaasi. Paraku
pole seda seni olnud. Kuigi Saaremaast
on tuhandeid kauneid fotosid, on nende
kasutamine piiratud autoriõigustega.
Möödunud aasta lõpus alustas Visit
Saaremaa oma fotopanga loomist. Eeldusel, et just kohalikud fotograafid omavad
kõige enam ülesvõtteid meie maakonna
saartest, palusime neilt erinevates teemavaldkondades fotosid. Eelistatud teemad said valitud tulenevalt Visit Saaremaa üldistest turundussuundadest, sest
just fookuses olevates valdkondades on
fotode vajadus kõige suurem. Nii palusimegi ülesvõtteid erinevatest väikesaartest,
saarelistest traditsioonidest, vaatamis-

Sander Kask
kasutuslubade
ja ehituskontrolli
spetsialist

väärsustest, aastaaegadest jne.
Kokku laekus pakkumise raames üle
400 foto kuuelt erinevalt fotograafilt.
Hindamiskomisjoni töö käigus osutus
väljavalituks 51 fotot, mille kogumaksumuseks kujunes 4985 eurot. Ostetud fotode autorid on Margit Kõrvits, Valmar
Voolaid, Priidu Saart, Marko Palm, Priit
Noogen ja Lembit Michelson. Kõikide
fotode puhul on Visit Saaremaal olemas
kommertsõigused, mis tähendab, et lisaks enda materjalidele võivad fotosid
kasutada ka kolmandad osapooled (näiteks ettevõtted, ajakirjanikud, reisikorraldajad, erialaliidud, jne).
Soetatud fotosid saab näha aadressilt
www.visitsaaremaa.pixieset.com/visitsaaremaa2022/.
Kui soovid fotosid kasutada, võta täpsemate kasutustingimuste osas ühendust Visit Saaremaaga meiliaadressil
kristina@visitsaaremaa.ee.
Kristina Mägi
turismispetsialist
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Rohelised valikud üha tähtsamad
Visiooni sõnastamise aluseks sai saarte
traditsioonide ja keelelise eripära väärtustamine: Saare maakond on 2030. aastal
roheline sihtkoht, meite ehedate traditsioonide ja leidlike inimestega. Lubame,
et oiame sind kut silmatera.
Turismi arengustrateegia toetub neljale
strateegilisele tegevussuunale, millest
esimene on kestliku turismi arendamine. See loob fooni ja aluse nii teistele
strateegia tegevussuundadele kui ka Visit
Saaremaa igapäevastele tegemistele.
Laiemaks eesmärgiks on Saare maakonna kui rohelise saare kestliku turismi
kontseptsiooni arendamine ning rakendamine, seda läbi kestliku turismi arengu
koordineerimise Saare maakonnas ning
UNESCO biosfääri ala parema kuvamise ja tutvustamise nii kohalikele elanikele
kui külalistele.
Roheliste valikute olemasolu muutub
turismimaailmas üha olulisemaks argumendiks ning meil on soov olla tugevaks
partneriks oma ettevõtetele, et me külalistel oleks neid valikuid üha rohkem.
Eelmisel kevadel tunnustas rahvusva-

heline säästvat turismi arendav organisatsioon Green Destinations (Rohelised
Sihtkohad) Saare maakonda roheliste turismisihtkohtade hõbetasemega. Hindamise käigus toimunud auditist selgusid ka
suunised jätkusuutliku arengu tõhustamiseks järgmise kahe aasta jooksul. Oleme
need strateegiaga sidunud, et oma taset
säilitada ning loodetavasti ka tõsta.
Ühelt saarelt teisele
Järgmiseks tegevussuunaks on sujuva
külastajateekonna edendamine, mille eesmärk on tagada meie külastajatele
sujuv teekond, kus info on lihtsasti leitav
ja kättesaadav, teenused/tooted vastavad
ootustele ning tagatud on neile ligipääsetavus. Siia alla koonduvad kõik info
kättesaadavuse parendamisega seotud
tegevused (kasutajasõbralikkus, funktsionaalsus, lihtsus), saartele spetsiifiliste
toodete loomisele kaasaaitamine ning
muidugi liikumisvõimaluste ja transpordi
arendamise toetamine. Soov on tulevikus
luua nn saarelt saarele reisimise toode
Abruka, Muhu, Ruhnu, Vilsandi, Saaremaa ja Hiiumaa vahel ehk motiveerida
ühele saarele tulnud külalist tutvuma ka
teiste meie saartega.
Külastajate arvu kasvatamine
Külastajate ja nende ööbimiste arvu kasvatamine on kolmandaks tegevussuunaks.
Eesmärgiks on tõsta majutatute keskmist
ööbimist sihtkohas (+15%) ning tasandada hooajalisust suvehooaja pikendamisega mai- ja septembrikuu võrra.
Siinkohal on sihikule võetud teematurismi arendus (loodus-, spordi-, kultuuri-, pere-, äri-, spaa- ja elamusturism)
koos uute koostöövõrgustikul põhinevate piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete
(paketid, sündmused, teenused, atraktsioonid, marsruudid, turismiteed) arendamisega.
Kõiki eelnevaid tegevusi toetab meie

Kas täna veel võib oma koju uut puiduküttel ahju ehitada? Kas on paigas kuupäev, millest alates seda enam teha ei
tohi?
Praegu võib oma koju tahkel küttel (sh
puitküttel) küttekollet rajada küll. Kindlasti peab see aga vastama tuleohutusnõuetele ega tohi olla ühegi detail- või
üldplaneeringuga keelatud (Saaremaal
ühtegi sellist planeeringut ei ole). Samuti
ei ole kehtestatud tähtaega, millest alates
neid enam rajada ei tohi.

Mida tuleks teha enne uue küttekolde või -süsteemi rajamist? Kas ja kellega tuleb tegevus kooskõlastada ning kas
küttekolde võib ise ehitada?
Ehitusseadustiku § 4 lõige 3 punkti 3 kohaselt on ehitamine, millega paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse
tehnosüsteemi või mis muudab ehitise omadusi (sh välisilmet), käsitletav ehitise ümberehitamisena ja selleks on
vastavalt ehitusseadustikule erinevatel juhtudel erinevad
nõuded.
Üldjuhul (üle 60 m² ehitusaluse pinnaga elamute puhul)
on selleks vajalik esitada kohalikule omavalitsusele läbi riikliku ehitisregistri ehitusteatis ja ehitusprojekt ning enne
kasutusele võttu ümberehituse kasutusteatis ja sellega koos
uuesti ka ehitamise aluseks olnud ehitusprojekt ning muu
vajalik ehitusdokumentatsioon. Ehitusdokumentatsiooni
peab koostama ehitaja ja kui ehitajaks on hoone omanik ise
(see on täiesti lubatud), peab omanik ka ehitamise dokumenteerima.
Samamoodi käsitletakse hoone ümberehitusena ka elamu
või korteri elektriküttele üleminekut või soojuspumba paigaldamist. Sama reegel kehtib ka kütteliikide eemaldamisel
või omavahelisel asendamisel (näiteks keskküttekatla asendamine õhk-vesi soojuspumbaga või ka vana ahju asendamine uuega, nt Tulikivi ahjuga).
Eraldi midagi kohaliku omavalitsusega kooskõlastama ei
pea, vastavad tegevused teostab kohalik omavalitsus riiklikule ehitisregistrile esitatud ehitusteatise menetluse käigus.
Kaasomandis olevate hoonete (sh korterelamute) puhul
on vajalik hoone kaasomandis olevate osade muutmiseks
teiste kaasomanike nõusolek – seda ka siis, kui ehitamine
on ehitusseadustiku mõistes juba loa saanud. Nõusoleku
saamise üle kohalik omavalitsus järelevalvet ei teosta, sest
see on vajalik omandi käsutamiseks asjaõigusseaduse alusel.
See aga tähendab, et nõusoleku puudumisel on (kaas)omanikul võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse.
Angla tuulikud. FOTO

: Valmar Voolaid

Valminud on kestliku turismi arengustrateegia 2022–2030 eelnõu

aaremaa Vallavalitsuse turismi- ja
turundusteenistuse eestvedamisel
alustati 2021. aasta kevadel arengustrateegia koostamist, et fikseerida Saare maakonna turismiga seotud huvigruppide ootused, eesmärgid ja suunised Saare
maakonna kestliku turismi arendamisel
aastatel 2022–2030. Toimunud on teemagruppide arutelud ning kohtumised
Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla ettevõtjate ja aktivistidega.
Strateegia peaeesmärk on tagada Saare
maakonna konkurentsivõime ja atraktiivsus turismisihtkohana läbi jätkusuutliku
sihtkoha arendamise, eristumise, digitaliseerumise ja külastaja vajadustele vastavate uuenduslike turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise.
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turunduse eesmärk: kasutades kangelt
kut kadakad kaasaegseid turundusvahendeid, jätame valitud sihtrühmadele Saare
maakonnast atraktiivse sihtkoha kuvandi
ja mälestuse, mis vöimas kut viiking, seda
nii koduturul kui ka rahvusvaheliselt.
Turunduses keskendutakse teemapõhisusele, Visit Saaremaa tugevale brändile ning iga saare unikaalsuse ja eripära
esiletõstmisele – sealjuures turundatakse
piirkonda ühiselt. Eesmärk on, et kohalikud ning külastajad mõistavad ja
tunnetavad teineteise väärtust.
Viimaseks tegevussuunaks on koostöö ja sihtkoha strateegiline juhtimine.
Plaanis on arendada Saare ja Hiiu maakonna ühtset toimivat sihtkoha turismiorganisatsiooni (DMO), kus toimub sisuline koostöö turismiasjaliste ja erinevate
osapoolte vahel.
Egle Puhk
turismi- ja turundusteenistuse
arendusspetsialist
Arengustrateegia eelnõu avalikustamine
toimub 09.– 25. veebruaril 2022 Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla veebilehtedel
(www.saaremaavald.ee; www.muhu.ee;
www.ruhnu.ee).
Arengustrateegia eelnõu kohta saab
esitada ettepanekuid avalikustamise
kestel kuni 25. veebruarini kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna
10, Kuressaare linn või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee.
Saare maakonna kestliku turismi
arengustrateegia avalikud arutelud
toimuvad nii veebis kui kohapeal:
16.02. kell 10–12 Muhus Hellamaa
külakeskuses;
17.02. kell 14–16 Kuressaares Saaremaa Vallavalitsuse Marientali majas
(Marientali tee 27);
18.02. kell 14–16 Ruhnu rahvamajas.

Mida teha olukorras, kus uus küttekolle on rajatud ilma
eelnevat kooskõlastust saamata? Kas seda on võimalik
tagantjärgi seadustada?
Jah, uut küttekollet on võimalik tagantjärgi seadustada.
Üle 60 m² ehitusaluse pinnaga elamu puhul on ümberehituse seadustamiseks vajalik esitada läbi riikliku ehitisregistri ümberehituse kasutusteatis ja ehitusprojekt ning ehitise
ohutust ja nõuetele vastavust tõendavad ehitusdokumendid. Küttekollete puhul on selleks küttekolde pass, korstnate rajamisel korstna süttimisohuga konstruktsioonidest
läbiviikude teostusjoonised; elektrikütte ja soojuspumpade
puhul on vajalik elektriaudit, mis tõendab elektripaigaldise
muudatuste nõuetele vastavust. Kui küttekollete või korstnate rajamist ei ole dokumenteeritud, peab koostama ja
esitama kas küttekolde auditi või hoone tuleohutuse auditi.
Vastavalt ehitusseadustiku § 19 lõige 1 punkt 2 on ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu
ning nõutavate teavituste ja teadete esitamine ehitise omaniku kohustus. Sama seaduse § 4 lõige 3 punkt 3 kohaselt
(nagu ka eespool kirjas) on ehitamine, millega paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi või mis
muudab ehitise omadusi (sh välisilmet), käsitletav ehitise
ümberehitamisena. Ehk siis – kui ehitise või selle osa tegelik
kütteliik ei vasta ehitisregistris näidatule, tähendab see, et
hoone on ümber ehitatud, mille omanik peab ka seadustama.
On tähtis meeles pidada, et kui kasutusteatise menetluses selgub, et ümberehitamise seadustamine osutub võimatuks, võib see kaasa tuua nõude viia ehitis nõuetega
vastavusse. See omakorda võib tähendada märkimisväärseid lisakulutusi – kulud, mida oleks saanud vältida, kui
enne ehitamist oleks korrektselt esitatud ja menetletud
ehitusteatis.
Kas ka tänavu saab ohtlikke jäätmeid
tasuta ära anda?
Tagamaks, et ohtlikud jäätmed jõuavad
erikäitlusesse, võetakse Saaremaa valla
elanikelt (rahvastikuregistri andmetel)
aastaringselt piiratud koguses ohtlikke
jäätmeid tasuta vastu.
Tasuta võetakse vastu kuni 20 kg põlluKatrin Koppel
majanduskemikaale, vanaõli, värve ja
jäätmete
liime. Kuni 10 kg saab tasuta ära anda
peaspetsialist
ohtlike ainetega saastunud pakendeid ja
ohtlikke aineid sisaldavaid pesuaineid. Kuni 5 kilo võetakse
tasuta vastu happeid, lahusteid, leeliseid, pestitsiide ja õlifiltreid, kuni 1 kilo aga ravimeid ja kuni 0,1 kilo elavhõbedat
sisaldavaid jäätmeid (v.a elavhõbedalambid).
Tänavu toimub ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt Sikassaare Vanametallis ja Kapra Vanametallis. Kudjape ja Maasi
jäätmejaamades ohtlikke jäätmeid tasuta vastu ei võeta. Jäätmete üleandmiseks tuleb vastuvõtjale esitada isikut
tõendav dokument ja kontaktandmed.
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„Mažoorsed laupäevaõhtud“
koos lõõtspillimuusikutega

Kas teadsid, et igal laupäeval kell 19.30 on võimalik
läbi Rahvalõõts Plus YouTube`i kanali (www.bit.ly/
rahvaloots) kuulata-vaadata kontserti „Mažoorsed
laupäevaõhtud“ eesti lõõtspillimuusikutelt? Kui ei,
siis nüüd tead! Kontserdi kavas on lõõtspillilugude
esmaesitused, mis on salvestatud erinevates Eestimaa paikades ja erinevatelt üritustelt. Iga kuu lõpus
avaldatakse järgmise kuu kava ja rohkem infot leiab
Facebooki lehelt Rahvalõõts.
Eesmärk hoida au sees Eesti lõõtspilli
Kontserdi peakorraldaja MTÜ Rahvalõõts juhatuse liige Olev Jaksi märgib, et MTÜ Rahvalõõts on
asutatud eesmärgiga hoida au sees Eesti lõõtspilli,
lõõtspillimuusikat ja lõõtspillimängijaid. Eesmärk
on jätkata ülemaailmse, muusikaliselt täieneva Eesti
Lõõtspillimängijate Entsüklopeedia ehk ELE koostamisega, selle toimetamisega ja huvilistele edastamisega. Lisaks koondab MTÜ erinevate piirkondade
lõõtspillimängijaid ja lõõtspillilugusid. Olev Jaksi
tõdeb rõõmuga, et nõudlus sellise muusika järele
pole raugenud – rahvas armastab lõõtspillimuusikat
ning MTÜ ülesanne on hoida seda osa muusikaajaloost au sees. Jaksi toob välja, et YouTube`i kanalis
on üle 700 video ning igapäevaselt vaatajaid u 800,
laupäeviti 2000, vaatamisi kokku on 400 000.
Folklorist ja kultuuriloolane Marju Kõivupuu on
öelnud: „Võime täie kindlusega ja häbenematult öelda, et Eesti lõõts või Teppo-tüüpi lõõts on Eesti Nokia, sest me ju ikka aeg-ajalt otsime seda ja tahame
teada, mis on meie päris, mis on meie oma. Teppo
tüüpi pill ehk Eesti lõõts on seda kohe kindlasti.“
Olev Jaksi sõnul on nende siht üles leida ja jäädvustada professionaalse HD videotehnikaga kõik
Eesti lõõtspilli mängijad. Püütakse vastavalt võimalustele olla kohal kõigil suurematel Eesti lõõtspilliüritustel, otsides nii uusi mängijaid kui ka MTÜle toetajaid. „Tegemist ei ole kindlasti odavapoolse
tegevusega, aga see-eest väga positiivsega – Eesti
lõõtspill on ju mažoorne (rõõmsakõlaline) ja seda
rohkem on ka selle mängijaid,“ tõdeb Jaksi. „Eesti
lõõtspilli vajalikkuse tõestuseks on Saaremaa Lõõtsapäevad, mis pidavat külastajate sõnul olema kõige
mönukam suve ettevõtmine!“
Saaremaad esindavad Mägi ja Ükskask
Mažoorsetel laupäevaõhtutel on esindatud ka meie
kohalikud lõõtspillimängijad – Sulev Mägi ja Andres
Ükskask. Sulevi esituses saab kuulata vanu lõõtspillilugusid, mis ei ole kuidagi kaasaegsed. „Iga lugu ei
sobi mängida,“ sõnab ta. Kontsert YouTube`i kanalis
on Sulevi sõnul väga hea ja kättesaadav: „Kuulan,
keda tahan, ja kui ei meeldi, kerin edasi“. Lõõtspilli
mängib mees, sest see teeb meele rõõmsaks, mängijad ise on lõbusad ja ettepoole vaatavad.
Sulev rõõmustab, et Saaremaale on lõõtsamängijaid juurde tulnud, nii naisi kui ka noorukeid. Tal
mõlgub ammu juba mõttes teha enda kollektsioonist
väike huvitav lõõtspilliajaloo näitus, kus väljas pillid
ja erinevad artiklid lõõtspillidega seonduvast – kasvõi lõõtsamuuseum.
Sulev Mägi on MTÜ Saaremaa Lõõtsad esindaja
ning tema eestvedamisel toimuvad Saaremaal suviti
populaarsed eelpool mainitud Saaremaa Lõõtsapäevad.
Andres Ükskask ütleb, et ta ei ole helilooja ja mängib pigem teiste lugusid. Mängib kohe nii, nagu tuleb, lindistuse kordamist ei tehta – igal muusikul on
võimalus ennast natukene näidata. „Lõõtspill on üks
vägev pill, mis läheb hinge kõigile, kellele meeldib,“
märgib ta. Mehe põhimõtteks on lõõtspillikultuuri edasikandmine. Andres leiab, et järelkasvu selles
valdkonnas on ning annab vihje, et neil endalgi on
plaan alustada lõõtspilli huviringiga – mõtteid jagub.
Milline imeline võimalus korraks hoog maha võtta
ja nautida lõõtspillimuusikat ning seda kodust väljumata – toetagem koos lõõtspillikultuuri!
Evelin Mesila
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

KÜLAVANEMAD
Püha ja Räimaste külavanema valimine toimub
laupäeval, 26. veebruaril kell 11 Püha kiriku Tõllakuuris.

VALD ARVUDES
Elanike arv suurenes
jaanuaris 26 inimese võrra

Jaanuaris sündis 35 ja suri 42 inimest, seega loomulik iive oli –7. Valda tuli elama 104 ja lahkus 71 inimest, rändesaldo oli +33.
Kokku suurenes valla elanikkond jaanuaris 26 inimese võrra. Elanike arv oli 1. veebruaril 31 463 (1.
jaanuaril 31 437).
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist
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Lindmetsa küla püüab kaasa
aidata elu taastumisele Sõrves

Meie külas on 16 talu.
Mõnes elavad püsielanikud ja mõnes käivad suvitajad. Ametl i ku kü l av an e m a s ai
Lindmetsa 20. juulil 2019. aastal. Siis toimus ka esimene suurem
Jana Lei
külakoosolek, kus aruLindmetsa
tasime inimeste soove ja
külavanem
mõtteid. Vaikselt olime
omi asju ajanud varemgi. Esimene küla talgupäevgi oli selleks ajaks peetud.
Meie külal on ka oma Facebooki grupp,
et hoida inimesi kursis kõige tähtsaga, mis
toimub nii meie külas kui üldse Sõrves, ja
sealt saab teada ka Saaremaa tähtsamatest
uudistest. Saaremaa Teatajast suuname küla
kodulehele info uute projektide rahastuse,
prügimajanduse ja maaelu puudutavate artiklite kohta.
Kuna projektides osalemiseks oli seda
vaja, siis registreerisime end külaseltsina.
Igal aastal proovime teha ühe suure talgupäevaga midagi toredat meie küla ja inimeste jaoks. 2020. aastal puhastasime küla
läbiva tee ääred. Oli pikk ja korralik tööpäev,
mis lõppes suure talgupeoga. Oma külaplatsi ega külamaja meil ei ole, aga meil on väga
lahke pererahvas Kardoni talus, kes alati lubab oma hoovil koguneda.

Tänu valla toetusele bussipaviljon
Talgute rahastuseks oleme kasutanud valla
antavat külaraha. Talgupeol paneme paika
järgmise aasta talgutöö plaanid. Vahel tuleb päris pööraseid pakkumisi, aga kunagi
ei tea, millal annab pöörasest mõttest kujundada midagi asjalikku. Nii sai näiteks alguse meie küla bussipaviljoni projekt. Arvasime küll, et kes meile selle loa ja raha
annab, aga Torgu teenuskeskuse juhataja
Mari Kübarsepa (aitäh Sulle, Mari!) abiga saatsime oma projekti ja mõtte siiski
valda külaelu arendamise taotlusvooru
ära ja oh seda õnne, kui saime positiivse
vastuse. Bussipaviljoni ehituseks oli meil
projektis 1000 eurot, 600 küsisime vallast
ja 400 eurot oli omaosalus.
Mullu suvel sai paviljon talgupäeval
valmis ehitatud ja detsembri algusest
kuni jaanuari lõpuni oli ta jõulutuledes,
nagu ka sadakond meetrit eemal asuv
küla teadetetahvel, mille juures peatub
kauplusauto. Väga palju aitasid meid ka
teiste külade inimesed – nii ongi tekkinud
päris kogukonna ja õige elu tunne. Kui midagi on vaja, siis tasub vaid küsida ning
lahenduse ja abi leiab alati.
Bussipaviljonis on ka raamaturiiul raamatutega, mida saab nii bussi oodates või
ka lihtsalt seal istumas käies lugeda. Raamatuid võib ka riiulist kaasa võtta ja uusi
asemele tuua.
Eelmisel aastal oli Saaremaa vallal uus rahastusprojekt, mis mõeldud maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamiseks. Kirjutasime sinna taotluse
ja saime ka sealt toetust. Taotluse tegime
ühele kruusakoormale, mis maksis 360 eurot, poole sellest maksis vald ja poole külarahvas ning ise vedasime ka teedele laiali.
Koos naabritega vahvad tegemised
Koos naaberküladega oleme juba aastaid
võtnud Kaunispe sadamasse viival teeristil
vastu uut aastat. Tavaliselt koguneb sinna
poolsada inimest kringlite, ilutulestikurakettide ja šampusepudelitega.
Eelmisel suvel korraldasime Lindmetsa,
Kaunispe ja Kargi külaga Kaunispe sadamas jaanitule ja kutsusime sinna esinema
Jaan Tätte. Sellest üritusest plaanime teha
traditsiooni. Suurem, ja kogu Saaremaad
kaasanud ettevõtmine on olnud samuti traditsiooniks kujunenud tuletornikontserdi
korraldamine meie küla poolt Sääre paargu
õuel juuli lõpul või augusti alguses – esinemas on käinud Kõrsikud, Smilers, Terminaator ja Traffic.
Tänavune kontsert on plaanitud reedele,
29. juulile. Esinejat hoiame esialgu saladuses. Need ühisprojektid oleme teinud ilma

Lindmetsa bussipaviljoni ehitamiseks sai
külaselts toetust vallast külaelu arendamise
taotlusvoorust. Bussipaviljon ehitati 2021. aasta
talgute ajal. Pildil Eduard Lepjanen, Ivar Allik,
Ando Noot, Inari Muru. FOTO: Andrus Lei
Naaberküla poisid Johan ja Riko on Lindmetsa
tüdrukul külas. Jämaja kihelkonna rahvariietes
tüdruku ja peatuse sildi maalis bussipaviljoni
seinale Ly Himanen. FOTO: Käthe Pihlak

KOMMENTAARID
Tigade vanaperemees Eldur Seegel:

vallapoolse rahastuseta. Aitäh kõigile, kes oma õla ühel või teisel moel
alla on pannud.
Kaunispe sadamasse viival teeristil kasvas
kask, mis olnud aegade jooksul paljudele
piirkonna inimestele kokkusaamise kohaks.
Kask kuivas juba aastaid tagasi ära ja tunamullu varises kokku ka tema pehkinud tüvi.
Eelmisel suvel istutasime kase kunagisele
kasvukohale uue puu. Selle kase saamise
lugu on sümboolne – ta hakkas viis-kuus
aastat tagasi kasvama Aivar Pohlaku kodumaja rõdu lillekastis ja selle lillekastiga koos
sai puu ka maha istutatud. Istutamise ajal oli
puu pooleteise meetri kõrgune.
Tahame väga, et Lindmetsa ja teised Sõrve
poolsaare külad kestaksid ja et elu Saaremaa
neis piirkondades, kust inimesed on lahkunud, tasapisi taastuma hakkaks. Loodame,
et meie tegemised aitavad sellele mingilgi
moel kaasa. Kase istutamise lugu õpetab, et
loodus on loonud meile eeldused, aga need
eeldused peame kultuuriks ja elamisväärseks keskkonnaks muutma meie ise omaenese energiaga.

„Mereäärse poisina sain üsna ruttu selgeks, et kala hakkab ikka peast rikki minema. Elu jooksul tekkis arusaamine, et
igasugu ettevõtmistega – alustades riigist
ja lõpetades perekonnaga – on täpselt
samuti. Ülemusest, sellest „peast” olenevad suuresti nii selle ettevõtmise kui ka
iga tema liikme kordaminekud ja heaolu.
Meil siin Sõrve metsa vahel on küll vedanud, et meil on selline „pea“. Olgu meie
„peal” ikka tahtmist ja tervist!”
Kardoni talu perenaine Anu Allik:

„Lindmetsa külas olen toimetanud juba aastakümneid ja sellest aasta jagu alaline elanik
olnud. Meie küla on nii turvaline, ühte- ja
kokkuhoidev ning ma usun, et see on kindlasti küla tugevuseks. Kui on mingi probleem,
siis pole vaja raketti leiutama hakata. Piisab
sellest, kui helistada mõnele naabrile või külavanemale, ja probleem saab lahendatud.
Eriti toredad on minu meelest meie ühised
ettevõtmised. Näiteks iga-aastased talgupäevad, samuti jaanipäevad või vana-aasta
ärasaatmised lõkketule ääres koos kringli
ja ilutulestikuga. Muidugi ei saa ka ütlemata jätta, et külavanemast sõltub väga palju.
Minu kiidusõnad lähevad kindlasti meite
Janale, kes kõigi oma ihurakkudega meie
küla eest seisab. Olen ülimalt tänulik oma
isale, kes kunagi Lindmetsa külla elamise
soetas ja kus nüüd mina saan ka nati asjatada.“
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Riik avas taotlusvooru väikesaarte elukeskkonna parendamiseks
Rahandusministeerium ja
Riigi Tugiteenuste Keskus
(RTK) on avanud väikesaarte programmi taotlusvooru.
Toetust saab taotleda projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate
esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.
Esmatähtsate teenuste all
mõeldakse mandri ja saarte
vahelist transpordiühendust
(sh ühendust saare keskuse
ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid,
esmatähtsatele teenustele ligi-

pääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse
kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning
eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.
Väikesaarte programmi
kuulub 16 püsiasustusega
saart: Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar,
Osmussaar, Piirissaar, Prangli,

2022. aasta taotlusvoor on
avatud kuni 3. märtsi kl
16-ni. Taotlus tuleb esitada digitaalselt e-toetuse keskkonna
kaudu aadressilt https://etoetus.struktuurifondid.ee.
Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo
lei ab RTK ve ebi lehelt
www.rtk.ee/meede-vaikesaarte-programm.
Küsimuste korral saab infot
t e l e f on i d e l 6 6 3 1 8 8 3 j a
663 1884.

Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja
Väike-Pakri.
Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot,
oma- või kaasfinantseering
peab moodustama vähemalt
15% projekti kuludest. Toetuse
saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud,
sihtasutused, riigiasutused ja
äriühingud.
Programmi elluviimise eest
vastutab RTK, kes korraldab
ka vooru laekunud taotluste
hindamise.
Väikesaarte programmi

600 3155.
2022. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule kõiki naisi sünniaastatega 1954, 1956,
1958, 1960, 1962, 1964, 1966,
1968, 1970 ja 1972. Oodatud

Ole oma riigiga kontaktis!
Igal aastal jõuab riigiportaali
kaudu inimesteni üle 1,5 miljoni teavituse erinevatelt riigiasutustelt. Riikliku e-posti sisu
jälgimiseks tuleb ennast www.
eesti.ee lehel sisse logida, kasutades selleks kas ID-kaarti, mobiil- või Smart-ID-d.
Selleks, et riigi saadetud teated kindlasti inimesteni jõuaksid, suunas riik eelmise aasta
märtsis eesti.ee portaalis asuvad riiklikud postkastid elanike rahvastikuregistris märgitud

e-posti aadressile. Lisaks sellele
saab riigi teavitused suunata
ka oma mobiilinumbrile. Siiski
soovitab riik enda kontaktandmeid jooksvalt ajakohastada,
sest vaid nii saab kindel olla, et
vajalik info jõuab õigel ajal õigele e-posti aadressile.
Eelmise aasta lõpus lisandusid riiklikule postkastile uued
funktsionaalsused. Uues postkastis näevad kasutajad lisaks
saabunud kirjadele ka saadetud kirju, nende mustandeid

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu ja
Saaremaa valla kriisikomisjon kutsuvad

ELANIKKONNA KRIISIKS VALMISOLEKU JA ESMAABI KOOLITUSELE.
Naiskodukaitse annab esmateadmised esmaabist ja kriisiks valmisolekust ning tutvustab äppi „Ole valmis!“.
8. veebruaril Lümanda Rahvamajas, algus kl 12
9. veebruaril Salme Rahvamajas, algus kl 12
15. veebruaril Sakla Külamajas, algus kl 13
15. veebruaril Kõljala Külamajas, algus kl 18
16. veebruaril Eikla Rahvamajas, algus kl 12
Tule ja saa vajalikke teadmisi käitumiseks kriisiolukorras!
Elanike kriisideks valmisolekualase teadlikkuse tõstmist toetavate
tegevuste edendamist toetab Siseministeerium.

on nii ravikindlustatud kui ka
ravikindlustamata naised!
Rinnauuringule saavad
minna naised ka sõeluuringu
väliselt, selleks ei pea sõeluuringu sihtrühma kuuluma.

ning saavad kirjade manuseid
digiallkirjastada ja krüpteerida.
Eesti.ee postkasti kasutavad
teavituse edastamiseks näiteks
maksu- ja tolliamet, haigekassa, kaitseliit, kaitseressursside
amet, transpordiamet, politsei- ja piirivalveamet, erinevad ministeeriumid, riigikohus, töötukassa jne. Riigiasutusi, kes edastavad olulist
infot läbi riikliku e-posti, lisandub pidevalt.

Lümanda teenuskeskuse juhataja (tähtaeg: 10.02)
Jurist (tähtaeg: 11.02)
Turismi- ja turundusteenistuse arendusspetsialist
(tähtaeg: 15.02)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819
Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Klassiõpetaja Kärla Põhikoolis
(tähtaeg: 10.02)
Inglise keele õpetaja Kuressaare Vanalinna Koolis
(tähtaeg: 11.02)

SA Viljandi Haigla mammograafiabuss tuleb Orissaarde
Koostöös Eesti Vähiliiduga
teostab SA Viljandi Haigla
rinnavähi sõeluuringut Orissaares Coopi kaupluse juures
10.–11. veebruaril. Registreerimine E-R kl 8-16 telefonil

Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:

Selleks tuleb kõigepealt pöörduda oma pere- või naistearsti
poole, kes vajadusel suunab
rinnauuringule.
Loe lisaks: www.haigekassa.
ee/soeluuring.

Möödunud aastal külastasid
inimesed eesti.ee portaali üle
9 miljoni korra. Kõige rohkem
vaadati portaalis infot enda tervisega seotud teemade kohta
ehk retsepte, töövõimetuslehti
ja haigekassa andmeid. Eesti.ee
ehk toonane teabeportaal loodi 2003. aasta märtsis. 19 aasta
jooksul on keskkonda järjepidevalt arendatud ning viidud
uuele tehnilisele platvormile.
Riigi Infosüsteemi Amet

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutada andmiseks. Saare
maakonnast on enampakkumisel neli kinnisasja. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 17.02.2022. Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee.

Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega
saab tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste Rahvamaja
23. veebruaril kl 18.30 vabariigi aastapäeva aktus ja
Margus Vaheri kontsert. Tasuta.
Eikla rahvamaja
16. veebruaril kl 12 eakate
kohvilaud. Naiskodukaitse annab esmateadmised esmaabist
ja kriisiks valmisolekust ning
tutvustab äppi „Ole valmis!“.
Nasva klubi
12. veebruaril kl 14 Nasva
Saunasäru! Kena Rendi saunad, Nasva klubi ja Resto SÄRG
kutsuvad teid talvisele saunapäevale. Päeva sisustavad Kuressaare Vabatahtlik Päästeamet, talisuplust tutvustavad
oma ala profid; musamehed ja
seltskonnamängud.
23. veebruaril kl 18 SiniMust-Valge Eesti pidu. Tähistame 1. veebruaril alanud vesitiigri aastat. Ansambel Sada ja
Seened, Taritu meesansambel,
Miili ja Juuli puhuvad külajuttu!
Show-tantsutrupp Frenzy. Pilet
10 €.

KOOLITÕRGETEGA LASTE VANEMATE TUGIGRUPP

KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
6. veebruaril kl 19 kontsert
Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld
„Õhtuvarjud”. Piletid on eelmüügis www.piletitasku.ee/
et/event/1399 ja rahvamajas
(helista ette tel 452 51 83).

Transpordiameti Kuressaare teenindusbüroo töökorraldus alates 14.02.2022

KÄRLA
Kärla rahvamaja
15. veebruaril kl 19 EestiTaani kitarriduo Thief on the
Roof (Kirsi Tilk ja Sune Pors).
22. veebruaril kl 19 Vana
Baskini Teater „Lumeroos“.
Piletite eelmüük Piletilevis ja
Piletimaailmas ning tööpäeviti
kell 10-14 rahvamajas.
24. veebruaril EV 104: kl 7.41
lipu heiskamine, hommikukohv. Kl 11 kontsert-aktus.
27. veebruaril kl 14 uus Eesti
mängufilm „Soo“.

koguneb 16. veebruaril kell 18 Saaremaa Laste ja Perede
Tugikeskuses (Kuressaare, Rootsi 7).
Kuidas tulla toime lapsega, kellel on koolitõrge? Mõtleme ühiselt,
jagame kogemusi ja leiame parimaid lahendusi koolitõrgetega laste
vanemate tugigrupis.
Üritus on leitav FB-s, kus saad märkida ürituse juurde, et
osaled, või kirjuta oma soovist osaleda aadressile kairit.lindmae@
gmail.com.
Lisainfo: Kairit Lindmäe, tel 54512202, kairit.lindmae@gmail.com

Registreerimiseelne kontroll ja teooriaeksamid:
E-R kell 9–17.
E-R teenindamine ainult eelbroneeringute alusel.
Aja broneerimine https://broneering.transpordiamet.ee/
Kõik muud teenused:
T ja N kell 9–17, lõuna kell 12–12.30.
Teenindamine nii eelbroneeringute alusel kui ilma broneeringuta.    
Aja broneerimine https://broneering.transpordiamet.ee/
NB! Teenuseid (v.a registreerimiseelne kontroll ja teooriaeksam) saab
kasutada ka e-teeninduses.
Transpordiamet

Salme piirkond ootab 10. veebruariks kandidaate

SALME PIIRKONNA AASTA TEGU / AASTA TEGIJA tiitlitele.
Nominendiks sobib inimene/organisatsioon, ettevõte või asutus,
kes/mis on oma töö või muu tegevusega oluliselt kaasa aidanud
Salme piirkonna arengule ja silma paistnud konkreetsete saavutustega
2021. aastal või seoses pikaajalise panusega.
Ettepanekud võib esitada Salme teenuskeskusesse (kaia.kuul@saaremaavald.ee) või osavalla volikogu esimehele (andrus.raun@gmail.com).

ANNAME ÜÜRILE
Üürile anda äripinnad Kuressaare Bussijaamas Pihtla 2. Pakutavad
ruumid on suurusega 22 m2, renditasuga 4,5 €/m2 kohta (lisanduvad
käibemaks ja kommunaalkulud). Hoones on tsentraalne keskküte,
parkimine hoone kõrval parkimisalal. Side ja turvalisus: internet, valvekaamerad. Lisainfo: Aare Lehtsi (tel 521 1017, aare@saarebussijaam.ee).
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LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
10. veebruaril kl 18 klaasvitraaži töötuba, juhendaja Jüri
Soo. Osalustasu 10 eurot.
18. veebruaril kl 19 uus eesti
mängufilm „Soo“.
24. veebruaril kl 7.32 EV 104
aastapäeva pidulik lipuheiskamine Laimjala mõisa ees. Tub-

lide tunnustamine, kontsert,
kohv-tort kõikidele.
LEISI
Pärsama rahvamaja
24. veebruaril kl 15 Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
22. veebruaril kl 19 EV 104
kontsertaktus. Parimate tunnustamine, väike etteaste
omadelt. Meeleoluka kontserdiga külas sopran Kädy Plaas,
tenor Mati Turi ning klaveril
Martti Raide.
SALME
Salme rahvamaja
9. veebruaril kl 12 kriisikoolitus.
21. veebruaril kl 11.15 Kuressaare Teater lasteetendus
„Kes on Punamütsike?“ ja kl
19 Kuressaare Teatri etendus
„Lea“.
24. veebruaril kl 12.30 Eesti
Vabariigi aastapäeva pidulik
kontsert-aktus (Salme Tegija
2021, Urmas Alenderi laule
esitab Margus Vaher, kohvilaud).
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
I korrusel Ungari kunstniku Kata
Bereczki maalinäitus „Elu teekond“. Avatud 14. märtsini.
Kuressaare Raegalerii
Tiina Vili kübaramaailm (Eesti-Iiri), näitusmüük. Avatud
11. veebruarini.
Kuressaare teater
18. veebruaril kl 11 konverents „Smuuli uuestilugemine“
Juhan Smuul 100.
19. veebruaril kl 19 esietendus „Lea“.
20. veebruaril kl 12 lasteetendus „Sipsik“.
23. veebruaril kl 19 Vana
Baskini Teatri külalisetendus
„Lumeroos“.
25. veebruaril kl 19 uuslavastus „Lea“.
SPORT
Kuressaare tervisepark
6. veebruaril kl 12 Kuressaare
suusapäev. Tule pane end proovile suusasprindis! Liikudes tervemaks! Lisainfo: www.saaremaaspordikool.ee

Küünlakuu päevakeskuses

Neljapäeval, 3. veebruaril kell 13 Päevakeskuse sünnipäeva
tähistamine.
Esmaspäeval, 14. veebruaril kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Neljapäev, 17. veebruaril kell 13 vestlusring Elja Parbuse juhtimisel „Minu parim sõber“.
Näitus: Saaremaa kunstiklubi tööde valiknäitus.
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TRÜKIARV:
14 050

Saaremaa Teataja

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

3. veebruar 2022

VALLAVALITSUSE INFOTELEFON: 452 5000.
REKLAAMI TELLIMINE: reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

