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Ain Angeri nimel tunnustuse vastu võtnud õde Anu Tanila, Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse juhatuse esimees Kätlin Kallas, Gunnar Havi, Martin Kivisoo, Jaan Mitt. Foto: Valmar Voolaid

Maakond ja vald jagasid vabariigi
aastapäeva üritusel tunnustusi
22. veebruaril Kuressaare raekojas toimunud
tunnustusüritusel andsid Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi ja vallavanem
Madis Kallas üle Saare maakonna vapimärgi
ja teenetemärgid ning kuulutati välja Saaremaa aasta inimene ja aasta tegu 2021.
Saare maakonna kõrgeima autasu, maakonna vapimärgi pälvis Gunnar Havi, kes
oli aastatel 2016–2021 Kaitseliidu Saaremaa
maleva pealik. Perioodil 2003–2014 töötas
Havi Eesti kaitseväes ja aastatel 2014–2016 oli
Kaitseliidu Harju maleva pealik.
Maakonna teenetemärgi said Jaan Mitt ja
Martin Kivisoo.
Jaan Mitti tunnustati tegevuse eest Saare
maakonna arhitektuuriväärtuste korrastamisel ja restaureerimisel. Mitt juhtis 1968.
aastal loodud vabariikliku restaureerimisvalitsuse Saaremaa osakonda. Enam kui 20
aasta jooksul tehti korda üle 300 lagunenud ja lagunemisohus arhitektuuriväärtuse, sealhulgas Kuressaare linnus, raekoda,
vaekoda, turuhoone, muusikakool, kohvik
Veski, Mihkli talumuuseum Vikil ja mitmed
kirikud.
Martin Kivisoo pälvis maakonna teenetemärgi kui ettevõtja ning Muhu ajaloopärandi

hoidja ja edasikandja. Kivisoo lükkas 1973.
aastal käima Juhan Smuuli muuseumi tegevuse, mis hiljem nimetati ümber J. Smuuli
memoriaal- ja Koguva vabaõhumuuseumiks
ning alates 1990. aastast Muhu muuseumiks.
Martin Kivisoo juhtis muuseumi 1986. aastani, pärast seda on ta nii Tihuse turismitalu
kui ka teiste ettevõtetega olnud Muhu valla
üks pikemaajalisi ja stabiilsemaid tööandjaid.
Lisaks on Kivisoo eesti tõugu hobuste kasvataja ja aretaja.
Saaremaa aasta inimene 2021 on Kihelkonnalt maailma suurtele ooperilavadele jõudnud Ain Anger. Eelmisel aastal debüteeris
ta esimese eestlasena New Yorgi Metropolitan Opera’s ja Saaremaa ooperipäevade raames toimus Kuressaares Angeri juubeligala.
2020. aastal pälvis Ain Anger – taas esimese
eestlasena – Kammersänger’i tiitli, mis on
ooperilaulja kõrgeim tunnustus Saksamaal ja
Austrias.
Saaremaa aasta teo tiitel anti MTÜ-le Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus toidu
päästmise ja peredele jagamise algatuse eest.
2021. aasta märtsis alustasid vabatahtlikud
Coop Saaremaa kauplustest ja Saare Selverist
toidukaupade kogumist, mis äraviskamise

asemel jagatakse samal õhtul lasterikastele
peredele. Komplekteeritud toidupakke saavad u 180 peret, kus kasvab kolm või enam
last.
Saaremaa vallavolikogu esimehe Jaanus
Tamkivi sõnul on aasta algus kogukondades
tore aeg, sest siis märgatakse ja tunnustatakse
meile tähtsaid inimesi ning olulisi ettevõtmisi – neid, kes või mis on viinud elu edasi ja
muutnud seda paremaks. Tamkivi ütles, et
tunnustusväärset on nii erinevates valdkondades kui ka ajalist vaadet arvestades.
„Maakonna vapimärgi ja teenetemärgi laureaadid on inimesed, kes on tegutsenud oma
valdkonnas pikaajaliselt ning olnud selles
silmapaistvad ja väärtust loovad. Valla tunnustusavaldused Saaremaa aasta inimene ja
aasta tegu hoiavad aga fookuses möödunud
aasta tegevusi ja saavutusi, millega on rikastatud elu meie kodusaarel,“ rääkis volikogu
esimees.
Tänavu laekus maakonna tunnustusavalduste andmiseks kokku 17 ettepanekut ning
Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitlile esitati kokku 8 kandidaati.
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Tunnustusi jagasid ka osavallad ja kogukonnad
KAARMA
Kaarma kandi inimene 2021 – Kati Aru.

Rossi (Saare maakonna parim toiduaine 2021
ja parim mahetoode 2021 „Oma maitse“).

KIHELKONNA
Kihelkonna aasta tegija 2021 – Priit Kessel,
alevikuvanem, kes on alati abivalmis ja lööb
kaasa kõigis piirkonna projektides, hingega
Kihelkonna arendamise poolt, aleviku lillepaadi ja Coopi poe suure seinamaali organiseerija.
Kihelkonna aasta tegu 2021 – Abaja sadama
ja puhkeala rajamine (Taavi-Aadu Ait, Raido
Laht, Hannes Bõstrov, Tõnis Tasane).
Kihelkonna kuldsed käed – Raul Nael tänuväärse töö eest Kihelkonna piirkonna heaks.
Tänuväärse töö eest Kihelkonna osavallakogu esimehena – Karl Teär.

LAIMJALA
Aasta tegija 2021 – Aive Sepp, kes aitab
oma kogukonna inimeste elul sujuda ja
abistab kõiges. Ta on ka Eesti raamatukoguhoidjate ühingu üle-eestiliste auhindade
nominent.
Aasta tegu 2021 – Laimjala bussiootepaviljon (Laimjala Loodussõprade Selts).

KÄRLA
Kärla piirkonna aasta tegu 2021 – Kärla
mänguväljaku rajamine (Riine ja Rivo Turro,
Hede Peetermann).
Kärla piirkonna aasta tegija 2021 – Rand &

LEISI
Aasta tegu 2021 – LiPs tantsuetendus „Mo
käes“, aasta kõige imelisem ja liigutavam kultuurisündmus.
Aasta tegu 2021 – Kõnekindlus OÜ Kõnevurr, nutika ja andeka logopeedilise abivahendi arendamine.
Aastate tegija 2021 – Peeter Rudaš. Klaasikunsti võlumaailma tutvustajana on ta Leisi
piirkonna turismimaastikku aastakümneid
rikastanud.

LÜMANDA
Aasta tegu 2021 – Lümanda parki disc-golfiraja rajamine, eestvedaja Anni Roost.
Aasta tegu 2021 – nõudetranspordi süsteemi
tulek Lümanda piirkonda (Tanel Talve, Mika
Männik, Tavo Paukson, Rando Väljaots, Siiri
Reek).
Lümanda aasta tegija 2021 – Kätlin Kallas,
kes on 10 aastat aktiivselt edendanud Lümanda piirkonna lastega perede elu-olu läbi MTÜ
Karu-Kati Õpituba; Taritu koorivanem, Koki
külavanem ja seisab oma kandi laste heaolu
eest ka koolielu korraldamises.
Lümanda aasta tegija 2021 – Jaanika Tiitson, hämmastava tegutsemis- ja kaasamisvõimega inimene. Kõige muu hulgas projekti
„Hea tee teeb head“ aktsiooni üks algatajatest
ja läbiviijatest, mille eest pälvis koos Käthe
Pihlakuga presidendi tunnustuse “Aasta vabatahtlike kaasaja 2021”.
Elutööpreemia – Anne-Lise Viira järjepideva
pikaajalise panuse eest kohalikku kultuuriellu.
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aaremaa vallavalitsus alustab 15. märtsist
taotluste vastuvõttu järgmise õppeaasta esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli
määramiseks.
Uudsena toimub vastuvõtt Saaremaa valla
ARNO keskkonnas ehk haridusteenuste haldamise süsteemis aadressil arno.saaremaavald.ee –
lingi leiab ka Saaremaa valla kodulehelt. Võrreldes eelmiste aastatega on küll muutunud vastav
veebikeskkond, kuid põhilised tingimused jäävad
samaks. Taotluse esitamiseks tuleb lapsevanemal
end keskkonda sisse logida ja edasiseks toimetamiseks annab juhised ARNO keskkond. Sama
keskkonna kaudu saab jälgida oma lapse taotluse
menetlemist, teate koolikoha määramisest ja sellele vastata.
Kui elektroonilise avalduse esitamine ei ole võimalik, saab esitada taotluse ka paberil; blankett ja
juhis täitmiseks on samuti vallavalitsuse kodulehel.
Vanem, kes soovib oma lapsele koolikohta Kuressaares, peab taotluses märkima kaks eelistust;
kui koolikohta soovitakse väljaspool linna, võib
piirduda ühe eelistuse märkimisega. Vastuvõttu
erakooli Luce korraldab kool ise ning erakooli koolikoha vastuvõtul lapsele munitsipaalkooli
koha vajadusega ei arvestata.
Elukohajärgse kooli määramise taotluste vastuvõtt kestab 15. märtsist kuni 31. märtsini.
Kõik õigeaegselt, sh ka paberkandjal esitatud
taotlused registreeritakse ühtses ARNO keskkonnas ja pärast 31. märtsi algab taotluste läbivaatamine.
Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohaga lapsele, lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud
tingimustest, arvestades esmajärjekorras õpilase
registreeritud elukoha lähedust ja ühe pere laste
õppimist samas koolis. Vabade kohtade olemasolul saab arvestada ka lapsevanema soove ja võtta
kooli väljaspool Saaremaa valda elavaid lapsi.
Lapsevanem saab vastuse lapsele määratud elukohajärgse kooli kohta taotluses märgitud suhtluskanali kaudu. Kui vanem on saanud teate elukohajärgse kooli määramise kohta, tuleb hiljemalt 30.
aprilliks teate saamine ja koolikoha vastuvõtt või
sellest loobumine veelkordselt kinnitada, et koolid
saaksid teha ettevalmistusi uueks õppeaastaks.
Saaremaa vald maksab esmakordselt meie vallas
asuvasse kooli mineva lapse perele, kelle elukoht
on registreeritud Saaremaa vallas, ranitsatoetust
200 eurot koolimineva lapse kohta. Ka ranitsatoetuse taotluse saab vanem esitada ARNO keskkonnas. Ranitsatoetused makstakse välja septembris,
pärast seda, kui koolid on laste õppima asumise
andmed riiklikus haridusandmete registris kinnitanud.
Esimesse klassi minevale lapsele saab koolikohta taotleda ka pärast 31. märtsi, kuid siis määratakse lapsele koolikoht, arvestades vabade kohtade
olemasolu koolis.
Rahvastikuregistri veebruarikuu andmeil elab
Saaremaa vallas 303 last, kes jõuavad sügisel koolikohustuslikku ikka või kelle koolikohustuse täitmise algust on eelmisel kooliaastal pikendatud.
Neist kolm on juba koolilapsed, kuid meie lasteaedades käib ka lapsi, kelle elukoht on väljaspool
Saaremaa valda. Alati on ka peresid, kes oma elukohta muudavad nii Saaremaale kolides kui ka siit
lahkudes.
Lisaks on registris lapsi, kelle lasteaiakoha kasutamise kohta andmed puuduvad ja kellest osa
tõenäoliselt ei elagi Eestis, ning kindlasti on ka
lapsi, kelle koolikohustuse täitmine lükkub aasta
võrra edasi või kes soovivad alustada kooliteed
nooremana. Seega ei saa üksnes registrile tuginedes uute õpilaste arvu prognoosida. Oluline on, et
lapsevanem oma pere soovidest õigeaegselt teada
annab, et kõik osapooled saaksid teha vajalikud
ettevalmistused ja koolitee võiks alata uudishimu
ja rõõmuga.
Õilme Salumäe
üldharidusnõunik
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VOLIKOGU
25. veebruari 2022. a volikogu istungil
Enne volikogu kuulati ära Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja
Jaanus Uiga ülevaade meretuuleparkide planeeringust
ning Aivar Aru, volikogu liikme ja ELVL juhatuse liikme ülevaade Eesti Linnade ja Valdade Liidu tööst.
Istungil:
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri
2017. a määrust nr 16 „Saaremaa Vallavolikogu töökord“, et täpsustada volikogu ja tema tööorganite töökorraldust läbi kaugosaluse võimaldamise, volikogu
komisjonide asendusliikmete ja ekspertidega seonduvat ning päevakorras olevate küsimuste mitmel lugemisel arutamise korda.
• nõustuti Saaremaa valla omandis olevate Kuressaare linnas asuvate Kullimäe tee 1a ja Kullimäe tee 3
kinnisasjade tasuta vahetamisega Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Kuressaare linna Põhja tn 44
kinnisasjaga ettevõtluse edendamise eesmärgil.
• kehtestati Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa
Vallavalitsuse uus struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. märtsist 2022.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri
2017. a määrust nr 3 „Palgajuhend“.
• kinnitati haridusvaldkonna stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord, et väärtustada ja
toetada edasist õppe- ja teadustööga ning loomingulise
tegevusega tegelemist ning võttes arvesse varasemat
pühendumust, mis on toonud vallale tuntust.
• kinnitati Eralasteaia ja eralapsehoiu rahastamise
tingimused ja kord. Toetuse määr 2022. aastal on täisajalise koha kasutamisel ühe lapse kohta ühes kalendrikuus eralasteaias 296 eurot ja lastehoius 281 eurot ning
seda rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2022.
• viidi läbi Mittetulundustegevuse toetamise korra I
lugemine ja suunamine II lugemisele.
• kinnitati Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord, et täpsustada varasemat samalaadset määrust, viies erateedel lumetõrje teostamise korra eraldi
õigusakti.
• kinnitati Erateedel tasuta lumetõrje teostamise
kord, et detailsemalt määratleda selle mõisted, vastutused ning erandite tegemise võimalused.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 28. mai 2020. a
määrust nr 17 „Toetuse andmise kord maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks“, et toetust oleks võimalik taotleda ka tee muldkeha remondiks. Toetuse maksimummäära suurendati
2000 euroni.
• tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud
„Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp“ Lagle tn
12 (krunt positsiooniga 66) katastriüksuse osas.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

HEA TEADA
Algab vastuvõtt lasteaedadesse
Lasteaiakoha taotlusi 2022/2023. õppeaastaks võetakse
vastu 15. märtsist 15. aprillini (k.a).
Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks saab vanem esitada taotluse Saaremaa valla haridusteenuste haldamise
süsteemis ARNO (arno.saaremaavald.ee) või paberil
allkirjastatuna haridus- ja noorsootöö osakonnale või
oma teeninduspiirkonna lasteaiale. Taotlusi ajaliselt
ei järjestata, kõik kuni 15. aprillini esitatud avaldused
loetakse samaaegselt esitatuks.
Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud
lasteaeda, esimeseks valikuks on automaatselt lapsele
lähim lasteaed. Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda
just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul
võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Kui
vanem esitab lasteaiakoha taotluse pärast 15. aprilli,
määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on vabu kohti.
Taotlusi hakatakse menetlema pärast 15. aprilli.
Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud vanemat lasteaiakoha määramisest ja kui taotleja on lasteaiakoha
pakkumise kinnitanud, võtab temaga ühendust selle
lasteaia direktor, kuhu lapsele on broneeritud lasteaiakoht.
Hiljemalt seitsme päeva jooksul teate saamisest
on vanem kohustatud teavitama vallavalitsust lapsele määratud lasteaia õppekoha vastuvõtmisest, sellest
loobumisest või soovist jääda vaba lasteaiakoha ootele. Vanema taotlus lapse lasteaiakoha muutmiseks võetakse uuesti menetlusse, kui soovitud lasteaias on tekkinud vaba koht.
Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma pärast suvepuhkust, mis jääb enamasti augustikuusse.
Maarja Pildre
alusharidusnõunik

17.02 – 10.03
Haridusvaldkonna
projektide
taotlusvoor

juuni
Tervist ja heaolu
toetavate tegevuste
maakondlik taotlusvoor

23.02 – 10.03
21.02 – 21.03
Külaelu arendamise
Kogukondliku
taotlusvoor
turvalisuse
maakondlik lisavoor

aprill
Aleviku- ja külaraha
taotlusvoor

1.09 – 15.09
Kultuurivaldkonna
projektide
II taotlusvoor

11. märts 2022

aprill
Pühakodade
tegevustoetuse
taotlusvoor

1.09 – 15.09
Spordivaldkonna
projektide
II taotlusvoor

2022. aastasse on planeeritud järgnevad
toetuste taotlusvoorud (vt graafikut). Tegemist on esialgse kavaga, mis võib aasta

1.03 – 15.03
Kultuurivaldkonna
projektide
I taotlusvoor

märts – aprill
Pühakodade
parendamise
taotlusvoor

1.03 – 15.03
Spordivaldkonna
projektide
I taotlusvoor

7.03 – 31.03
Sotsiaalvaldkonna
projektide
taotlusvoor

1.09 – 1.10
september – november
Kohaliku omaalgatuse
Külamajade
programmi (KOP)
tegevustoetuse
sügisvoor
taotlusvoor

jooksul muutuda. Täpsem info taotlusvoorude tingimuste kohta tuleb pärast voorude
avamist valitsuse korraldustega ning nende

1.03 – 1.04
Kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP)
kevadvoor

terve aasta
Omaosaluse
katmise toetuse
taotlemine

kohta on lisainfo valla kodulehel.

Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

1. aprillini saab taotleda toetust KOP-i kevadvoorust
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
2022. aasta kevadvoor on avatud 1. märtsist
1. aprillini kella 16.30-ni. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
Programmi tegevusi rahastatakse riigieelarvest „Regionaalpoliitika programm
2021–2024“ vahenditest, aidates saavutada
üldeesmärki – inimestel on kõikjal Eestis
kättesaadavad tasuvad töökohad, kvaliteetsed teenused ja meeldiv elukeskkond. Taotlemine toimub: www.saaremaavald.ee/kop.
Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2)
suunitlusega projektidele. Meetme 1 kaudu
toetatakse tegevusi, millega panustatakse
kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste

kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme 2
kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse
ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele
vajalike teenuste pakkumisse. Meetmes 1
esitatud projekti maksimaalseks toetussummaks on 2500 eurot ja meetme 2 puhul
4000 eurot. Minimaalne omafinantseeringu määr on jätkuvalt 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab
olema rahaline.
Toetust saavad taotleda küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi huvides tegutsevad MTÜ-d, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest

äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Samuti saavad osaleda avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud
kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja
mille liikmetest äriühingud ei moodusta
rohkem kui poole.
Täpsem info programmi tingimuste ja
taotlusvooru kohta: 14. märtsil kell 15
toimuval infopäeval www.bit.ly/KOP-infopaev või Saaremaa valla kodulehel.
Lisainfo: Eda Kesküla, tel 452 5028, eda.
keskula@saaremaavald.ee või Saare Arenduskeskus: Hanna Saar, tel 452 0573, 5393
3252, hanna@sasak.ee.
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/kop
Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

Avatud on kogukondliku turvalisuse 2021. aasta toetusvooru lisavoor
Programmi „Turvalisemad kogukonnad”
maakondlike toetusvoorude eesmärk on
aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on
tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik
reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise
elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste
koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist
koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla EV-s registreeritud
MTÜ-d ja sihtasutused, kelle liikmeks või
asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus,
ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused (KOV-d).

Vabatahtlikku päästekomandot pidavad
KOV-d saavad olla taotlejaks üksnes päästekomandoga seotud taotluste puhul.
Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ning
näitama kogukondlikku turvalisust häiriva
probleemi olemasolu pakilisust ning kogukonna vajadust ja tahet probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) rolli tuleb
kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada
partneri(te) kinnituskiri.
Toetussumma piirmäär on üldtingimuste
alusel 3500 eurot. Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas kui 100
eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest.
Taotluse esitamise tähtaeg on 21. märtsil hiljemalt kell 15.00.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt riina.allik@saaremaavald.ee taotleja
esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt
allkirjastatult või paberil ühes eksemplaris
taotleja esindusõigusliku isiku poolt omakäeliselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood
kestab 21. märtsist kuni 1. augustini
2022.
Täpsem info (taotlemise tingimused ja
taotlusvorm): Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee, Muhu valla kodulehel www.muhu.ee ja Ruhnu valla kodulehel
www.ruhnu.ee.
Lisainfo tel 452 5191, e-mail: riina.allik@
saaremaavald.ee
Riina Allik
kogukonna turvalisuse
taotlusvooru menetleja

Kestab sotsiaalvaldkonna projektide taotlusvoor
Alates 7. märtsist kuni 31. märtsini on
avatud sotsiaalvaldkonna projektide taotlusvoor. Saaremaa valla eelarvest on 2022.
aastal võimalik taotleda toetust sotsiaalvaldkonnaga seotud sündmusteks ja tegevusteks. Toetust saavad taotleda MTÜ-d,
sihtasutused ja seltsingud. Prioriteetsed
on need tegevused, mis toetavad erinevate

sihtgruppide igapäevast toimetulekut.
Oluline on seos Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava
eesmärkide elluviimise ning elanike toimetuleku ja heaolu parendamisega. Veel
peame oluliseks uudseid tegevusi kitsaskohtade lahendamisel ja kogukonna
kaasatust.

Taotlusvooru toetusfondi suuruseks on
16 000 eurot ning ülempiir taotluse kohta
on 2000 eurot. Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.saaremaavald.ee.
Karoliina Roomets
sotsiaaltööspetsialist

Peatselt avaneb pühakodade parendamise taotlusvoor
Pühakodade parendamise toetuse andmise
eesmärk on pühakodade säilimise tagamine ehk avariiliste pühakodade remontimine, samuti sakraalarhitektuuri ja kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine.
Taotlusvoor toimub 22. märtsist kuni 12.

aprillini ja taotleda saab Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas (iseteenindus.saaremaavald.ee). Taotlusvooru kogusumma on
160 000 eurot.
Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud kogudused jt pühakodade omanikud,

nende valdajad ja volitatud esindajad.
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/puhakodade-toetus ja Kristel Peel, tel 452 5071,
kristel.peel@saaremaavald.ee
Kristel Peel
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja
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KÜSIMUS
Kas Saarte Koostöökogu
jätkab saarte elu toetamist?

L

Linnas sobivad päikesepaneelid hoone katusele, mitte maapinnale. FOTO: Valmar Voolaid

Päikesepaneelide panek on hoogustunud

P

äikesepaneelide paigaldamine on
elektrihinna tõusuga erilise hoo sisse
saanud. Enamlevinud müüdid päikesepaneelide tasuvusest ja mõttekusest on
ümber lükatud. Päikesepaneele on mõistlik paigaldada ning nende hind on muutunud taskukohasemaks. Päikeseparkide
rajamise tuhinas on aga unustatud nende
sobivus.
Linnakeskkonnas elamualadel reostavad
visuaalset pilti maapinnale paigaldatud päikesepargid. Eeldame, et linn on eelkõige
ilus ja mugav elamiskoht inimesele. Keegi ei
soovi enda kodu vahetusse lähedusse tööstus- ja tootmisrajatisi või kui oleme kolinud
rajatiste naabrusesse, siis oleme sellest eelnevalt teadlikud ja see on meie valik. Linnaelanikuna ootame, et elukeskkond linnas
igapäevaselt paraneb, mitte ei segune tootmisrajatistega.
Elamupiirkonnas sobivad
paneelid ainult katusele
Seda arvestades on elamupiirkonnas ainuke
võimalus paigaldada tehnosüsteemid peamiselt siiski hoone katusele. Siinkohal pole
oluline katuse tüüp, sest paneele on võimalik

paigaldada nii viil- kui lamekatusele, kivi-,
plekk- või eterniitkatusele.
Ühe elamu vajaduse katab enamasti 8–15
kW võimsusega päikesepark, mis mahub pea
igale katusele. Tänapäeval võib ehitisintegreeritud päikesepaneelidest ehitada ka
terve maja katuse. Katusele paigaldatud
paneelid ei võistle linnaruumis visuaalselt
hoonetega ja jäävad inimsilmale pigem
märkamatuks. Taoline oma tarbeks paneelide paigaldamine hoone katustel ei tekita
ka vajadust krundi kasutamise sihtotstarbe
muutmiseks.
Ehitusseadustiku § 4 lg 3 järgi on ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine
ehitamine, mille käigus olemasoleva hoone omadused muutuvad oluliselt. Päikesepaneelide paigaldamiseks katusele on tegu
hoone ümberehitamisega ja vajalik on koostada nõuetele vastav ehitusprojekt ning esitada see koos ehitusteatisega ehitisregistris
menetlemiseks. Ehitusteatis on riigilõivuvaba ning seda menetletakse kuni kümme
päeva.
Juhul, kui soovitakse rajada päikesepark
eraldiseisvana (mitte hoone elektrivajaduse
tarbeks), on tegu elektri tootmisrajatisega

ning vastavalt ehitusseadustikule tuleb koostada ehitusprojekt ning esitada ehitusloa
taotlus. Samuti on vajalik siis ka maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks.
Maapinnale igale poole
paneele paigaldada ei saa
Üldjuhul on katustele paigaldatud päikesepaneelid lubatud ja soositud nii maal kui ka
linnas. Kui aga paneelid, mida soovitakse
paigaldada, asuvad maapinnal, tuleb arvestada sellega, et neid igale poole pole võimalik
paigaldada tulenevalt kehtivast maakonnaplaneeringust, üldplaneeringutest või detailplaneeringutest. Näiteks pole päikeseparke
võimalik rajada väärtuslikule maastikule, rohevõrgustikku või väärtuslikule põllumaale.
Samuti võib mõnel juhul olla vajalik eelnev
detailplaneeringu koostamine.
Seega on mõistlik eelnevalt pöörduda Saaremaa Vallavalitsuse poole, et veenduda, kas
rajatavad päikesepaneelid või päikesepark
on kehtivate planeeringutega kooskõlas.
Maria Reimal
Piret Miller
arhitektid

Kuidas aidata Saaremaale saabunud Ukraina põgenikke?

U

krainast saabunud sõjapõgenike abistamisel on Saaremaa valla koostööpartneriteks Kuressaare Toidupank
(MTÜ Kaks Kala), MTÜ Meelespea ja Eesti
Punase Risti Saaremaa selts.
Ukrainast saabunud inimeste varustamisel toiduainetega on valla koostööpartneriks
Kuressaare Toidupank (MTÜ Kaks Kala).
Selleks, et sõjapõgenikke parimal viisil aidata, kogub Kuressaare Toidupank rahalisi
annetusi, et osta toiduaineid, mille järele on
parasjagu kõige rohkem vajadust. Annetuse
saab teha MTÜ Kaks Kala arvelduskontole
EE622200221044984819. Soovi korral saab
toidupanka annetada ka kauasäilivaid toiduaineid. Praegu on vaja täiendada toiduõli, purgisuppide, hommikusöögikrõbinate,
siirupite, konservide, kohvi, tee ja kommide
varusid. Toidupank asub Kuressaares aadressil Ravila 1a ning on avatud esmaspäeviti
ja reedeti kell 12–17, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 10.30–11.30. Lisainfo:
tel 5695 3191, kuressaare@toidupank.ee.
MTÜ Meelespea kogub riideid, jalavarje,
köögi-, magamis- ja koolitarbeid ning laste
turvatoole. Asju võetakse vastu Kuressaares
aadressil Tallinna 30 esmaspäevast reedeni
kell 10–16 ja laupäeviti kell 10–14. Samuti
on oodatud abipakkumised inimestelt, kes
soovivad annetada lapsevankreid ja -kärusid
ning mööblit (nende kohta kogutakse ja vahendatakse praegu üksnes infot, asju füüsiliselt vastu ei võeta). Lisainfo: tel 5332 0004,
aivelaanemets@hot.ee.

Eesti Punase Risti Saaremaa selts asub
Ukrainast saabunud põgenikke toetama ja
nõustama, sealhulgas andma psühholoogilist abi ning koguma ja vahendama vastava valdkonna abipakkumisi. Samuti kogub
Punane Rist Saaremaal hügieenitarbeid ning
teeb koostööd Eesti ja Rahvusvahelise Punase Ristiga. Eesti Punase Risti Saaremaa selts
asub Kuressaares aadressil Lasteaia 12–1.
Lisainfo: saaremaa@redcross.ee. Lisaks
ootab Eesti Punane Rist liituma uusi vabatahtlikke. Oma soovist saab teada anda ja
vastava avalduse täita kodulehel redcross.ee.
8. märtsil avas vallavalitsus infopunkti,
et jagada Ukrainast saabuvatele inimestele
infot abisaamise võimaluste kohta. Infopunkt asub Kuressaares aadressil Lossi 1a
ja on avatud tööpäeviti kell 10–18 ning
nädalavahetusel kell 10–14. Infopunkti
e-posti aadress on ukraina@saaremaavald.
ee ja telefon 452 5181. Samadel kontaktidel
palume endast teada anda kõigil Ukrainast
Saaremaale saabunud inimestel ning esitada
ka Ukraina põgenikke puudutavad küsimused, ettepanekud ja täiendavad abistamissoovid, millega valla koostööpartnerid ei
tegele (nt majutus- ja transpordivõimaluse
pakkumine vmt). Lisaks võetakse infopunktis vastu need asjad, mida ei ole abipakkujatel võimalik viia otse toidupanka, MTÜ-le
Meelespea või Punasele Ristile.
Koostöö kohalike heategevusorganisatsioonidega aitab vallal korraldada Saaremaal
Ukraina põgenike abistamist võimalikult kii-

resti ja hästi. Suur tänu koostööpartneritele
ja kõigile inimestele, kes ulatavad Ukrainale
ja Ukraina inimestele Saaremaal oma abikäe
raha ja asju annetades ning vabatahtlikuna
panustades!
Saaremaa vallas on moodustatud komisjon, mille ülesandeks on meetmete kavandamine ja rakendamine seoses Ukrainas
toimuva sõja ning sellest tuleneva julgeolekuolukorraga Euroopas. Vallavanem Madis
Kallase sõnul moodustati komisjon selleks, et
tekkinud olukorras oleks Saaremaal tagatud
tegevuste koordineeritud kavandamine ja
elluviimine. „Peame oleme valmis nii Saaremaa elanike kui ka siia saabuvate Ukraina põgenike abistamiseks ning tegema
selleks võimalikult laiapõhjalist koostööd,“ ütles Kallas. Ta lisas, et kuna olukord muutub kiiresti, on vaja keskselt
korraldada tekkinud küsimuste ja probleemide operatiivne lahendamine ning elanike
teavitamine.
Komisjoni kuuluvad Saaremaa Vallavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Kaitseliidu ja Rahandusministeeriumi
esindajad. Komisjoni esimees on vallavanem
Madis Kallas.
Valla kodulehel on teemakohane info
koondatud lehele www.saaremaavald.ee/julgeolek.
Täiendavat infot saab kodulehelt kriis.ee ja
riigiinfo telefonilt 1247.
Saaremaa Teataja

ühike vastus on, et Saarte
Koostöökogu (SKK) jätkab
saarte elu edendamist läbi
erinevate arendustegevuste ja
toetuste taotlusvoorude korraldamise vähemalt aastani 2027.
SKK loodi juba aastal 2006 ja
alates
2009. aastast on SKK oma
Koit Kelder
arengustrateegiate elluviimisel
juhatuse liige
koos taotlejatega panustanud
saarte elu arendamisse nii elukeskkonna parandamiseks kui ettevõtluskeskkonna arendamiseks kokku 15 miljonit eurot.
Praegu kehtiva arengustrateegia elluviimiseks on
veel umbes 1 miljon eurot, millest lõviosa jõuab
taotlejateni selle aasta sügisestes taotlusvoorudes.
Nii-öelda jääkidevoorud tulevad kindlasti aastal
2023. Kel vähegi huvi, tasub hoida pilk peal SKK
veebilehel www.skk.ee ja jälgida SKK sotsiaalmeediakontosid.
Ja jõudsimegi jutuga aastasse 2024 ja pealkirjas olev küsimus saab uue tähenduse ... SKK viib
läbi taotlusvoore ja ellu arendustegevusi piirkonna
arengustrateegia eesmärkide saavutamiseks. Mida
aga täna veel pole, on uus arengustrateegia aastateks 2023–2027.
Alates 1991. aastast on Euroopa Liidus rakendatud maaelu edendamiseks LEADER-meetodit,
mille võiks eesti keelde panna kui kogukondade
juhitud kohaliku arengu. Kohalik tähendab kindlat
piirkonda, mis meie puhul kattub Saare maakonna
piiridega. Kogukonnad tähendab, et otsustusprotsessides peab osalema kolm sektorit: mittetulundusja ettevõtlussektor ning piirkonna omavalitsused.
Ükski sektor ei tohi omada otsustamisel enamust.
LEADER-meetod on ainulaadne toetamise tööriist kõikide teiste seas, sest see on ainus, kus kohapeal ise on võimalik otsustada, mida vaja järele
lükata, mida eest tõmmata, milliste tegevuste ja
investeeringutega tulemused kõige paremini saavutatavad on. Kõik teised riikliku või ELi rahastusega
toetusmeetmed on n-ö ülevalt alla meetmed, kus
kõrgematel ja üldisematel tasanditel on seatud eesmärgid, mida saavutada toetuste rakendamisega,
ja taotleja üritab oma tegelikud soovid reeglitele
vastavaks sättida. Tõsi, ka LEADERil on reeglid,
aga nende reeglite sisuline pool on otsustatud siin
kohapeal kohalike poolt.
Just praegu, märtsis 2022 on algamas uue SKK
arengustrateegia koostamine, mis paneb paika ja
annab sisulised suunised aastateks 2023–2027.
Kes on need kohalikud, kes otsustavad? Lõpliku otsuse arengustrateegia kinnitamise kohta teeb
SKK üldkoosolek, millest saavad osa võtta vaid SKK
liikmed. Tänasel päeval on SKK-l liikmeid 89. Liikmeskond on avatud ja liituma on oodatud kõik piirkonna arengust huvitatud organisatsioonid ja ettevõtted. Rõhutamist vajab siin lauseosa piirkonna
arengust huvitatud, sest taotluste hindamisel hinnatakse kõiki taotlusi eraldi ja liikmelisus ei anna
mitte mingisugust eelist. Küll aga avaldub liikme
eelis just strateegia eesmärkide seadmisel ning otsustamisel, kas ja kui suur ühisosa on piirkondlikul
arengul liikme enda vajaduste ja eesmärkidega, liikme enda nägemusega saare-elust üldisemalt.
Enne seda, kui arengustrateegia kinnitamisele
jõuab, on aga võimalus kõigil anda panus hea strateegia koostamisse. Osalege erinevatel kaasamissündmustel ja aruteludel, vastake küsitlustele, jagage muul viisil SKK-ga oma mõtteid saarte elu- ja
ettevõtluskeskkonna edendamisest. Väga loodan, et
meil on võimalus enamik kaasamissündmusi teha
päriselt kokku saades, mitte üle ekraanide.
Elukeskkonna arendamise mõtete kogumist jätkame aprillis Kogukonna kõnelustel, minnes edasi
sealt, kuhu möödunud aasta augustis Karujärvel
välja jõudsime. Kindlasti tulevad arutelud piirkondades üle Saaremaa ja Muhus. Ruhnu jaoks lepime
täpse töövormi kokku meie Ruhnu liikmetega.
Ettevõtluskeskkonna arengu kese on piiritletav
SKK-le kuuluva piirkonna märgise ja võrgustikuga
EHTNE Saaremaa toode. Rohkem kui 140 ettevõtet
on tänaseks liitunud võrgustikuga ja nende vajadusi
analüüsides tulebki peamine sisend uueks perioodiks. Kindlasti on oma mõju digi- ja rohepöördel,
mis leiavad koha ka strateegias.
Täiesti uus nüanss strateegia koostamise juures
on see, et lisaks EL-i põllumajandusfondile on võimalik kaasata, mida SKK on otsustanud ka teha,
vahendeid EL-i sotsiaalfondist+. See võimaldab lisaks maaelu arendamisele pöörata tähelepanu ja
toetada hooldusega seotud tegevusi ning sotsiaalset
kaasatust.
Kokkuvõtteks võib öelda, et SKK ootab võimalikult palju ja eriilmelisi osalejaid uue strateegia koostamisel kaasa lööma, et tulemus ja
suunad järgnevateks aastateks oleksid ühised ja
kandvad.
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ARVAMUS
Idumeelne Saaremaa

O

len juba ammu unistanud rohelisest Saaremaast. Ma soovin, et
siinne toit oleks täisväärtuslik
ja puhas, et kohalik põllumajandus põhineks mahetootmisel, et saartel valmivad tooted oleksid keskkonnasäästlikult
valmistatud ning nende ökoloogiline
jalajälg võimaldaks täisväärtuslikku elu
Kristel
ka järgnevatele põlvedele.
Oinberg-Kelder
Nii nagu Kuressaare Edukontor on
Kuressaare
kasvulavaks uudsetele ettevõtmistele
Edukontori
ja koostööle, võiksid Saaremaa tooted
tegevjuht
ja teenused oma uuenduslikkuse ja innovatsiooniga ülejäänud Eestile – või miks mitte kogu
maailmale – inspiratsiooniks olla. Ettevõtluses hinnatakse
üha rohkem jätkusuutlikku lähenemist ja Saaremaal on
olemas kõik eeldused rohemajanduse printsiipidest lähtuvate toodete ja teenuste innovatsiooniks.
Edukontoris veebruaris käivitunud mentorprogramm
alustavatele ja iduettevõtjatele aitab suuresti rohelise Saaremaa mõtteviisi levimisele kaasa. Programmi eesmärk
on leida uuenduslikke ideid rohemajanduse valdkonnast.
Osalema olid oodatud alustavad ning võimalikud tulevased (idu)ettevõtjad, aga ka juba tegutsevad (idu)ettevõtted, kes vajavad oma idee arendamisel tuge.
Ideekonkurss uute ideede ja iduettevõtete sünniks
18. veebruaril toimunud ideekonkursil loodi ühe päeva
jooksul uusi rohemajanduse ideid transpordi, taastuvenergeetika, põllumajanduse ja metsanduse valdkonnast.
Osalejad tulid kohale nii oma idee ja meeskonnaga, aga
võimalus oli ka kohapeal ideede genereerimisele kaasa
aidata ning päris uus tiim kokku panna, kellega oma ideed
edasi arendada.
Avaürituse tulemusena valiti välja meeskonnad, kes
hakkavad oma ideid mentorite toel süvitsi edasi arendama. Kolmele parimale programmi läbinud meeskonnale
on välja pandud rahalised auhinnad, motiveerimaks valdkonna ja ideega edasi tegelema.
Sarnast ideekonkursi formaati on Saaremaal proovitud varemgi, aga osalejad on selle järgselt oma ideedega justkui üksi jäänud. Uue mentorprogrammi raames
tekib võimalus ideed valdkonna asjatundjate kaasabil
edasi arendada ja oluliselt detailsemaks viimistleda.
See omakorda võimaldab ideega suurematesse ja miks
mitte ka rahvusvahelistesse kiirenditesse edasi minna või hakata ideed ellu viima ja vajadusel investoreid
otsima.
Avasündmuse esimeses pooles ammutati inspiratsiooni edukate roheettevõtete lugudest. Oma kogemusi jagasid saaremaise päritoluga, kuid selgelt ekspordile
suunatud kasemahlatootja Öselstuff ning elektri tarbimisinfot ja pilvepõhiseid lahendusi pakkuv Fusebox. Lisaks rääkis nutika ja rohelise saare võimalustest seoses
roheinnovatsiooni ja rohepöördega Ragmar Saksing,
TalTechi Rohetehnoloogia klastri juht. Lisaks Ragmarile
olid mentoritena toeks turundaja, ajakirjanik ja ettevõtja Tarmo Virki, Eesti Taastuvenergia Koja juht Mihkel
Annus ning Baltic Innovation Agency eestvedaja Rene
Tõnnisson.
Ideekonkursil arendati ideid väga erinevatest valdkondadest. Arutleti energiatarbimise ja CO2 jalajälje teadlikkuse tõstmisest kogukonnas, punavetikate tõhusamast kasutuselevõtust, liigirikka loodusega
keskkonnas kasvavate ravimtaimede ja kõrge toiteväärtusega õlleraba väärindamisest, prügimajanduse korrastamisest, ökohosteli loomisest, disainehete rendiplatvormi arendamisest liigtarbimise ja ületootmise vältimiseks, sadamate parkimissüsteemist väikelaevadele
ning kogukondlikust teenuste-toodete jagamisplatvormist, mis aitaks vältida ressursside raiskamist ja vähendaks sotsiaalset isolatsiooni kogukonnas. Kõik eelnevad
on head näited keskkonda säästvast lähenemisest ning
mõtteviisist.
Korraldajate meeskonnal on hea meel tõdeda, et niivõrd
paljudele Saaremaaga ühel või teisel moel seotud inimestele läheb jätkusuutlikkusele orienteeritud ning keskkonnasäästlik ettevõtlus korda. Eriliselt hea meel on koostöö üle
Kuressaare Ametikooliga, kust mitme tiimiga oma ideid
arendama tuldi. Oma panuse edukaks roheideede talguks
andsid ühtekokku pea 50 inimest.
Rohelised ettevõtlusideed saavad mentoritelt tuge
Ideekonkursile järgneva 3-kuulise mentorprogrammi
raames juhendavad kogenud valdkondlikud mentorid
tiime oma äriidee edasiarendamisel ja valideerimisel.
Toimuvad nii ühised töötoad ja koolitused kui ka individuaalsed mentorsessioonid. Mentorite toel läbitakse kõik olulisemad toote või teenuse arendamiseks vajalikud etapid, sealhulgas ärimudeli loomine, müük
ja turundus, tiimi arendamine, tootearendus, toote
positsioneerimine turul, mõju hindamine, rahastusvõimalused, esitlusoskused. Mentorprogrammi lõpuks on loodetavasti sündinud hulk uusi ja tulevikusuundi näitavaid
ettevõtlusideid.
Programmi viivad läbi MTÜ Kuressaare Edukontor,
OÜ Baltic Innovation Agency, MTÜ Eesti Taastuvenergia
Koda ning OÜ Buildit Green. Rahastada aitavad Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaministeerium ja
Saaremaa vald.
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Saaremaa valla huviregister – kellele ja milleks?

K

ui huviregister Kuressaare Gümnaasiumi huvikooli Inspira huviringide
elektroonilise ringipäevikuna loodi, siis ilmselt ei osatud arvata, et sellest
kasvab 2013. aastal välja Kuressaare linna
huviregister ja hiljem ühinenud valdade
tulemusena Saaremaa valla huviregister.
Tänaseks on arendaja OÜ Oesel poolt loodud registri formaat kasutusel Hiiumaa,
Rapla, Mulgi, Muhu, Raasiku ja peagi ka
Järva vallas.

se ja -tegevuse toetuste, erahuvikoolide ja
-spordiklubide toetuste määramisel, juhendajate tundide mahust ülevaate saamiseks, arvete koostamiseks ja esitamiseks
lapsevanematele, riiklike statistiliste andmete esitamiseks, sh ka Haridus- ja Noorteametile, samuti Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava eelarve
planeerimisel.

Kasutamiseks paljudele
Huviregister on mõeldud kasutamiseks
lapsevanematele, huviringis osalejatele,
huviringide juhendajatele, õpetajatele,
huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele
koolidele, klubidele, organisatsioonidele ja
ühendustele. Iga huviline, kes soovib teada, millist huviharidust või huvitegevust
ning millises Saaremaa piirkonnas ja mis
vanusele pakutakse, leiab selle aadressilt
saaremaa.huviregister.ee.
On oluline, et nii lapsevanemad kui
ka huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad mõistaksid, et mida korrektsemad on
andmed registris, seda parema ja tõesema
ülevaate register annab.

Oluline lapsevanemaile ja õpetajatele
Lapsevanemad saavad last erinevatesse
huvitegevustesse registreerimisel jälgida,
et nende toimumise ajad ei kattuks, vaadata huviringide eesmärke, õppetasu/ringitasu suurust, juhendaja nime, kontakte
jne. Ringipäeviku kaudu saab jälgida lapse
kohalkäimist ja läbiviidud tegevusi õpperühmas.
Õpetajad, juhendajad ja treenerid omavad registri kaudu ülevaadet lapsevanemate kinnituste üle, peavad ringipäevikutes
osalemise arvestust, edastavad lastevanematele teateid, annavad infot oma ringi või
rühma kohta registri kodulehel ja saavad
ka võrrelda enda poolt pakutava huvitegevuse kattuvust teiste samas valdkonnas
tegutsejate omaga.

Vajalik vallavalitsusele
Saaremaa Vallavalitsus kasutab registri
andmeid transporditoetuste, huviharidu-

Kui infot pole registris …
Enamik meie valla lapsi ja noori osaleb mõnes huviringis, huvikoolis või

spordiklubis, aga kahjuks puudub meil
ametnikena selle kohta info ja ülevaade, kui seda ei ole kajastatud valla huviregistris. Me ei oska näha vajadusi,
teha prognoose ega hinnata erinevate
projektivoorude taotlusi, kui me ei tea,
kui palju on tegelikult huvilisi noorte hulgas, kes soovivad tegeleda näiteks
robootika, muusika, puutöö, tantsu või
ujumisega.
Saaremaa valla huviregister on ühtne ja
erinevaid osapooli ühendav andmekogu,
mis annab ülevaate huvitegevuse võimaluste ja osalemiste kohta vallas. Vallavalitsus arendab huviregistrit järjepidevalt
koostöös Haridus- ja Noorteameti koosvõime töögrupiga.
Olgem siis nii lapsevanematena kui ka
juhendajatena huviregistri aktiivsed kasutajad ja hoolsad täitjad.
Anne Põder
hariduse ja noorsootöö peaspetsialist
25.02.22 seisuga on Saaremaa valla
huviregistris:
• 50 huvitegevuse pakkujat;
• 885 õpperühma ja huviringi (sh individuaalõpperühmad);
• 3019 unikaalset huviringis osalejat.

Uus rahastamise kord eralasteaedadele ja -hoidudele
Üks õppeaasta hakkab jälle vaikselt oma
otsi kokku tõmbama. Ka lasteaiad valmistuvad juba sügiseks ja uute laste vastuvõtuks. Valla 18 lasteaias on praegu 1443 last
ja lisakohtade loomiseks on vallal sõlmitud erinevatel alustel rahastatud erineva
sisu ja pikkusega lepingud kahe eralasteaia
ja kahe eralastehoiuga. Erinevad lepingud
just seetõttu, et siiani ei ole vallas loodud
ühtset korda eralasteaedade ja -hoidude
rahastamise reguleerimiseks.
Eralasteaedades ja -lastehoius käivate
laste arv aga üha suureneb, tänavu kasutavad erateenust 116 last. Kuressaares
asuvad Kesklinna Eralasteaed Naerusuu ja
pargi ääres eralasteaed Kõige Suurem Sõber. Möödunud sügisel avati Kuressaares
ka eralastehoid Nöpsik ja juba aastaid on

lastele rõõmu pakkunud Metsküla eralastehoid. Selleks, et pakkuda meie eralasteaedadele ja -hoidudele tugevamat kindlust
ja ka selgust rahastamistingimuste osas,
on haridus- ja noorsootöö osakond ette
valmistanud vallavolikogu määruse eelnõu „Eralasteaia ja lapsehoiu rahastamise
tingimused ja kord“, mis reguleerib valla
eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt toetuse määramist eralasteaia pidajale
ning eralapsehoiuteenuse osutajale.
Toetuse määraks 2022. aastal on eralasteaias 296 eurot ja lastehoius 281 eurot ühe
lapse kohta kuus ning alates 2023. aastast
on see seotud õpetajate palgamääraga.
Välja on kirjutatud nõuded nii eralasteaia pidajale kui lapsehoiu osutajale ning
samuti tingimused toetuse taotlemiseks,

Kuidas saada perelepitusteenust?
Elu oma olemuselt on pidevas muutuses ja
liikumises, nii ka paarisuhe. Suhet hoiavad
koos vastastikune emotsionaalne seotus,
kiindumus, usaldus, lähedus, austus ja
turvatunne. Lahutuseni jõutakse enamasti
siis, kui kooselu enam ei toimi ja soovitakse edasi minna pigem üksi. Ideaalis peaks
lahkuminek toimuma vastastikusel kokkuleppel, nii et vanemlik suhe jääb kestma, reaalsus on aga paraku teistsugune.
Suhte sellisesse etappi jõudes, kus lahkuminek on vältimatu, aga ühiste laste pärast
on vajalik säilitada vanemlik suhe, on toetamiseks välja töötatud perelepitusteenus.
Kellele teenus on mõeldud?
Perelepitusteenus on mõeldud ühise
alaealise lapse või laste lahku läinud või
lahku minevatele lapsevanematele, kel ei
ole õnnestunud kokku leppida lapse elu-

korralduslikes küsimustes (näiteks suhtluskord, elatis). Perelepitaja aitab neutraalse osapoolena lapsevanematel oma
mõtteid vahendada ja erimeelsusi lahendada ning jõuda kokkulepeteni, mis rahuldavad vanemaid ja on ühtlasi ka lapse
huvides.
Alates 2021. aasta septembrist viiakse
Sotsiaalkindlustusametis läbi riiklikku
perelepitusteenuse pilootprojekti, mille
raames on lapsevanematel võimalik saada
perelepitusteenust tasuta. Teenust pakuvad perelepituse baaskoolitusel õppivad
spetsialistid oma superviseeritud praktika raames mitmetes kohtades üle Eesti, sh
Saaremaal.
Sotsiaalkindlustusamet on töötanud
välja juhendi vanemale, mis on leitav
ameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/node/105288. Samuti saab lisa-

saamiseks ja määramiseks. Eelnõu vastuvõtmisel saame sõlmida eralasteaia
või -hoiuga kuni viie-aastase lepingu,
mis annab kindlustunde tulevikuplaanide tegemiseks nii lasteaiale (-hoiule) kui
ka lapsevanemale. Lisaks on see abiks
võimalikele uutele partneritele, kes sooviksid avada eralasteaia või -lastehoiu
Saaremaal piirkonnas, kus on lasteaedades kohtade puudus või lasteaed üldse
puudub.
Eralasteaedade ja lastehoidude olemasolu on ka heaks lisavalikuks lapsevanemale, kes „tavalasteaia“ asemel oma lapsele
midagi muud otsib.
Maarja Pildre
alusharidusnõunik

informatsiooni riikliku perelepitusteenuse
Facebooki lehelt.
Saaremaa vallavalitsus on sõlminud
Sotsiaalkindlustusametiga koostöökokkuleppe, millega omavalitsus toetab riikliku
perelepitussüsteemi toimimist ja jätkusuutlikkust.
Kust leida perelepitaja?
Perelepitaja leidmiseks saab kontakteeruda kas oma piirkonna lastekaitsespetsialistiga, kelle kontaktid on leitavad Saaremaa
valla kodulehelt, või otse perelepitusteenuse koordinaatoriga, kirjutades meiliaadressile perelepitus@sotsiaalkindlustusamet.ee või helistades telefonil 5309 7229
või 5886 2296.
Kerli Gutman-Laht
sotsiaalnõunik

Huvihariduskonverents keskendub teekonnale iseendast teineteiseni
Juba seitsmes üle-eestiline huvihariduskonverents „Mis tuuled puhuvad?“ kutsub
taas noortega töötavaid inimesi Saaremaale kaasa mõtlema ja põnevatel teemadel
arutlema. Seekordne konverents alateemaga #teineteisele toimub 21.–22. märtsil
Thule Kojas Kuressaares, korraldajateks
Kuressaare Nooruse Kooli huvikool Inspira ja Saaremaa vallavalitsus.
Sel aastal on korraldajad fookusesse
võtnud teekonna iseendast teineteiseni.
Keskendutakse jagamisele, märkamisele
ja toetamisele.
Kaks konverentsipäeva toovad osalejateni kireva esinejategamma ja juttu tuleb nii

andekusest, rahast, spordist kui kultuurist
üldisemas mõttes. Teiste seas esinevad külalised Haridus- ja Teadusministeeriumi
noorte- ja andepoliitika osakonnast – juhataja Riin Tamm valgustab, millised sihid
seab ja seosed loob uus noortevaldkonna
arengukava 2021–2035 ja Tormi Kotkas
avab huvihariduse sisu.
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse
õppekava programmijuht Lii Araste arutleb huvijuhi muutunud rolli üle. Riigikogu
aseesimees Hanno Pevkur pöörab oma ettekandes tähelepanu noortespordi arenguteele. Kristina Masen, Põlva valla Noor-

sootöö Keskuse juhataja, mõtiskleb, kuidas
noorsootööd nähtavamaks teha. Tallinna
Ülikooli õppejõud ja haridusteadlane
Halliki Põlda avab andekuse nüansse.
Kahe päeva jooksul on võimalus kaasa
mõelda ja arutleda väga erinevatel teemadel ning kohtuda ja vestelda oma ametikaaslastega üle Eesti. Konverentsi moderaatoriks on ETV saatejuht Margus Saar.
Konverentsi info on leitav huvihariduskonverentsi kodulehelt www.bit.ly/
HH-konverents, samuti Facebookist ja
Instagramist.
Marit Tarkin
korraldustoimkonna liige
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Hoiame oma valla mälestisi
Muinsuskaitseameti toetuste abil

I

gal aastal pakub Muinsuskaitseamet võimalust taotleda toetust
mälestise või muinsuskaitsealal
asuva ehitise säilitamiseks, hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. 2022. aasta tähtajaline
taotlusvoor oli avatud möödunud
aasta 1. augustist kuni 30. septembrini ning tulemused selgusid tänavu
jaanuarikuu lõpus.
Meil on rõõm teatada, et Saaremaa
vallavalitsus viib Muinsuskaitseameti toel ellu järgmised projektid:
Kuressaare suursilla restaureerimine – toetused 73 189 eurot I etapp ja
80 000 eurot II etapp;
Maasi ordulinnuse varemete konserveerimistöödega jätkamine – toetus 31 200 eurot;
Kihelkonna–Papissaare munakivitee rekonstrueerimine – toetus 100
000 eurot;
G. W. Von Aderkasi kabeli katuse
remontimine – toetus 18 107 eurot;
Tõlluste mõisa kivisilla projekteerimine – 5 952 eurot.
Kuressaare suursild –
pikim kivisild Eestis
Kuressaare suursild on analoogsete
ehitistega võrreldes pikim kivisild
Eestis. Silla varane ajalugu seostub
eestlaste muinasaegse sadamakohaga, mille lähedale kujunes ammu
enne piiskopilinnuse rajamist asula
ja turukoht. Kuressaare linnusest ja
seda ümbritsevast asulast Kihelkonna poole pääsemiseks tuli ületada
Põduste jõgi, milleks algul kasutati
jõe koolmekohta.
Esimesed andmed jõge ületavast
sillast pärinevad 1650. aastast. Vana
puusilla asemele 1813. aastal rajatud murtud dolomiidist kivisild on
105 meetrit pikk ja ligi seitse meetrit
lai. Suursilla viimast restaureerimist
alustati 1990. aastal, mil silla seest
tulid päevavalgele koguni lennukipommid.
Silla restaureerimiseks valmis tööprojekt 1987. aastal ja sama projekti
järgi restaureeriti silda ka veel 2001.
aastal. Paraku jäid taastamistööd pooleli ja silla seisukord on halvenenud.
Suursilla ümbruses on jõudsalt
kasvanud puud ja võsa, mis lõhuvad

Saaremaa vallavalitsus on alustanud tervikprojekti koostamist
parima lahenduse leidmiseks, et
võimalusel rekonstrueerida kogu
ehitismälestis.

Kuressaare suursilla varane ajalugu seostub eestlaste muinasaegse sadamakohaga. FOTO: Käthe Pihlak

juurtega silla konstruktsioone ega võimalda ligipääsu selle hooldamiseks.
Restaureerimistööde järgselt leiaks sild
praktilist kasutust nii ratturite, jalakäijate kui ka kalastajate poolt, samuti on
suursild armastatud paik pruutpaaridele pidupäeva jäädvustamisel.
Muinsuskaitseameti kooskõlastatud tööde tegevuskava näeb ette silla taastamist üldjoontes 1987. aasta
projekti kohaselt. Taastamistööde
kavandamisel lähtuti 1856.–1858.
aastatest pärit silla kirjeldusest: jäämurdjad pealevooluküljel, 12 võlvkaart, plaatidega kaetud rinnatis,
rinnatist alustavad profileeritud ülaservaga kivipostid, postide peal kivikuulid.
Muinsuskaitseamet on toetanud
silla restaureerimist kahes etapis
kokku 153 189 euroga. Lisaks on
vallal plaanis taotleda toetust Saarte Kalanduse kevadvoorust, kuivõrd
restaureerimistööd koos sillaaluse
jõesängi ja selle ümbruse korrastamisega lähevad kokku maksma üle
350 000 euro.
Maasi ordulinnus – rajatud
karistusena saarlastele
Maasi ordulinnusel jätkame varasematel aastatel alustatud konserveerimistöödega. Sel aastal jätkatakse
ehitise rusudest välja kaevamist ja
sellega seoses tegeldakse mitmete
müürilõikude korrastamisega. Plaanis on ühest ruumist rusu eemaldamine ja võlvikandade konserveeri-

mine, samuti müüride ja trepikäigu
puhastamine ja konserveerimine
ning 2021. aastal avatud vaheseinte
pealmise osa osaline konserveerimine. Ehitise rusudest puhastamine
aitab ka selgust saada Maasi ordulinnuse ehitusloos.
Maasi ordulinnus on keskaegne silmapaistev kaitserajatis, mis on seotud
ajaloo oluliste sündmustega, olles monumentaalne ehitismälestis ja maastikumärk. Linnuse rajas ordumeister 1345. aastal, asendamaks Jüriöö
ülestõusus saarlaste poolt hävitatud
Pöide ordulinnust. Linnuse ehitamine
oli karistus saarlastele, millest ka selle
saksakeelne nimi Soneburg (trahviehk karistuslinnus). Kivist linnus valmis 14. sajandi I poolel, kuid täielikult
sai see valmis järgnevail sajandeil.
Suuremad ümberehitused pärinevadki 16. sajandi I poolest.
1576. aastal Maasilinnus õhiti – seega saab nelja aasta pärast 450 aastat
linnuse õhkimisest. Linnusel oli ka
oma sadam. Maasilinna laev avastati
1985. aastal Eesti Meremuuseumi välitööde käigus linnuse abajas umbes
kolme meetri sügavusest veest.
Vahtrapuidust laev on ehitatud umbes 1550. aasta paiku Saaremaal. Arvatavasti oli see ühemastiline ja ilma
tekita laev. See on Eestis üks vähestest
leitud keskaegsetest laevadest.
Kihelkonna–Papissaare munakivitee – väärtuslik turismiobjekt
Kihelkonna–Papissaare munakivitee

on üks vähestest hästi säilinud ja pikimatest munakiviteedest Saaremaal.
See on praegugi tihedas kasutuses
olev sõidutee Papissaare sadamasse,
et sõita paadiga Vilsandile.
Tee kogulaius on 6 meetrit, munakivitee laius 4 meetrit ja pikkus
3,1 km. Munakivitee on ehitatud
Papissaare sadamas asuvatesse lennusadama vesilennukite angaaridesse relvastuse transportimiseks. See
oli osa Peterburi kaitsepositsioonide
Väinamere positsioonist. Ajalugu
räägib, et kivid tee ehitamiseks toodi rannast hobustega ja pandi käsitsi paika. Teed ehitasid 1914. aastal
Vilsandi mehed, kellele maksti palka
kuldrublades. Tasumisega ei olnud
kroonu kitsi.
Papissaare tee seisukord on aastatega muutunud väga halvaks. Tee
kordategemiseks on Saaremaa vald
lisaks Muinsuskaitseametile saanud
toetust ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist summas
1 000 000 eurot. Toetuste abil tehtavad tööd on erinevad – teed rekonstrueeritakse (laotakse uuesti),
restaureeritakse (võimalusel mingid
osad säilitatakse ja korrastatakse) ja
vajadusel osaliselt konserveeritakse. Mõlemal pool munakivitee serva
laiendatakse teepervesid tolmuvaba
katte paigaldamisega; puhastatakse–kaevatakse kraavid, puhastatakse
truubid, ehitatakse välja mahasõidud
ja tehakse pindamised kinnistu piirideni.

DETAILPLANEERINGUD
Ansekülas Köstri detailplaneeringu avalik
väljapanek
Saaremaa vald korraldab Ansekülas Köstri detailplaneeringu (DP) avaliku väljapaneku. Köstri DP
võeti vastu Saaremaa Vallavalitsuse 15.02.2022.
korraldusega nr 2-3/233. DP ala hõlmab
osa Köstri katastriüksusest (katastritunnus
72101:002:0261). DP eesmärk on katastriüksuste moodustamine, sihtotstarvete määramine,
ehitusõiguse andmine elamu, majutushoone ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. DP on kooskõlas Salme aleviku ja Salme valla sisemaa
üldplaneeringuga.
DP-ga jagatakse olemasolev Köstri katastriüksus kaheks, millest Krunt 1-le on kavandatud majutushoone, eluhoone ja kõrvalhooned ning Krunt
2-le ehitusõigust ei kavandata. Hooned on kavandatud endisele talukohale ja selle ümbrusesse.
III kaitsekategooria taime kasvualale hoonestust
ei kavandata.
Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud
ärimaa ja elamumaa. Lubatud hoonete arv on
10 (sh alla 20 m² hooned), suurim ehitisalune
pind 1000 m2, suurim kõrgus 8,5 m (abihooned 6 m), lubatud korruselisus 2 ja katusekalle
35–45 kraadi. Piirded võib rajada ainult õueala
ümber. Juurdepääsutee on kavandatud olemasoleva mahasõidu kaudu Kuressaare-Sääre teelt.
Krunt 1 kaudu on näidatud võimalus juurdepääsutee rajamiseks Männiku (72101:002:0504)
katastriüksusele ja Krundile 2 maanteeäärne metsariba säilitada. Krundi põhjapoolsesse nurka jääv
Körberi männik tuleb säilitada. Veevarustus ja ka-

nalisatsioon on planeeritud lokaalsed – olemasolev salvkaev ja kavandatud puurkaev ning biopuhasti või kogumismahuti.
DP avalik väljapanek toimub 17.03–
30.03.2022. DP materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/vastuvoetud ja paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308.
DP avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada DP lahenduse kohta arvamust.
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult
Saaremaa Vallavalitsuse nimele e-postiga vald@
saaremaavald.ee või paberkandjal.
DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 04.04.2022 kell 16.00
Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul
arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende
kohta.
Salme alevikus Kuressaare mnt 24 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 22.02.2022. korraldusega nr 2-3/270 algatati Salme alevikus Kuressaare
mnt 24 detailplaneering (DP). DP eesmärk on katastriüksuse jagamine ja ehitusõiguse määramine
üksikelamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. DP
ala suurus on u 1,4 ha ning hõlmab Salme alevikus
Kuressaare mnt 24 katastriüksust (katastritunnus
72101:001:0441, sihtotstarve maatulundusmaa
100%, pindala 13 679 m2).
DP koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. DP on kooskõlas kehtiva

Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva
informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub.
DP algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringud/algatatud.
Kuressaare linnas Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Lagle tn 12 katastriüksuse osas
Saaremaa Vallavolikogu 25.02.2022. otsusega
nr 1-3/14 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr
750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp“ Lagle tn 12 (krunt positsiooniga 66,
katastritunnus 34901:010:0426) katastriüksuse
osas.
Detailplaneeringuga (DP) planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. DP-alas asuva
Lagle tn 12 katastriüksuse omaniku esindaja esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Lagle
tn 12 osas, kuna soovib erinevalt DP-st püstitada
suurema ehitisealuse pinnaga (u 145 m2) ja kõrgema (6 m) hoone.
Ükski püstitatud ja projekteeritud hoone elamute grupis nr 5 ei vasta Golfikompleksi DP-ga
määratud maksimaalsele ehitisealusele pinnale, mistõttu kavandatav elamu sobitub piirkonda. Golfikompleksi DP II etapi osaline kehtetuks
tunnistamine Lagle tn 12 katastriüksuse osas ei
avalda mõju kehtima jäävale DP lahendusele. DP
osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/kehtetud.

Aderkasi kabel – silmapaistvamaid
klassitsistlikke hauaehitisi Eestis
Aderkasi kabel asub Pöide kalmistul ja oma rikkaliku dolomiidist
raiddekoori poolest on see silmapaistvamaid klassitsistlikke kalmistuehitisi Eestis. 2021. aastal vahetati Muinsuskaitseameti toetuse abil
kabeli põrand ja puhastati seinad
kahjustustega lahtisest krohvist.
Tööde käigus selgus, et katusekate
laseb vett läbi, sarikad ja ka laelaudis on pehkinud ning restaureerimistöid ei saa lõpetada ilma katuse
vahetamiseta.
Sel aastal lammutatakse katusekonstruktsioonid ning tehakse uus
valtsplekist katus, samuti korrastatakse parapetipealne ning paigaldatakse vihmaveesüsteem.
Tõlluste kivisild – suure
kaarvõlviga rinnatiseta sild
Tõlluste kivisild on ühe suure kaarvõlviga rinnatiseta sild Pihtla osavallas Tõlluste mõisa juures. Ehitatud on see 19. sajandil kohalikust
paest ja sideainena kasutatud lubimörti. Kuna teed on kasutanud pikka aega rasked põllutöömasinad,
on sild andnud raskuse all järele ja
muutunud avariiliseks: silla võlv on
ühest küljest lamenenud ja võlviharjalt on alla kukkunud kive, mis
võlvi koos hoiavad. Samuti on ilma
hüdroisolatsioonita võlvi müüritise
vahelised vuugid aja jooksul mördist tühjaks uhutud. Tõenäoliselt on
varasemalt olnud silla mõlemas ääres rinnatis kivist laotud piirde või
postidena.
Renate Pihl
arenduse peaspetsialist
Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist
Keidi Saks
Muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik

Projekteerimistingimuste
avalik väljapanek
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 3. märtsist
kuni 17. märtsini on avalikul väljapanekul
Kuressaare linnas Kevade 47b projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega
antakse võimalus projekteerida hoonestamata
krundile elamu, ilma detailplaneeringut koostamata planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel.
11. märtsist kuni 25. märtsini on avalikul
väljapanekul Kuressaare linnas Pikk tn 81 projekteerimistingimuste eelnõu.
Projekteerimistingimustega antakse võimalus laiendada Pikk tn 81 krundil olevat päikeseparki. Olemasolevale tootmismaale kavandatakse rajada kuni 25MW akupank.
Kuressaare linnas Lootsi tänava projekteerimistingimuste eelnõu, millega kavandatakse
ümber ehitada Lootsi tänav Aia tn ringteest kuni
Suur-Sadama tänavani koos Tori jõe sillaga.
Kuressaare linnas Suve tänava projekteerimistingimuste eelnõu, millega kavandatakse Raudtee ja Talve tänava projekteerimist
koos kõikide võrkudega, lõigul Tallinna tnUus-Roomassaare tee.
Eelnõudega on võimalik tutvuda aadressil
www.saaremaavald.ee/projekteerimistingimuste-avalik-valjapanek või kohapeal Saaremaa
vallavalitsuses Tallinna 10, Kuressaare.
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal
Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Täpsem
info: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.
ee, tel 452 5042).
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heline ühenduse hoidmine.
• Mõelge läbi, kuidas oma koduloomade
eest erinevates kriisiolukordades hoolitseda.

Tunnustusi jagasid ka osavallad
Algab lk 1
MUSTJALA
Mustjala aasta tegu 2021 – Tagaranna kirjanduspäev (MTÜ Tagaranna külaselts).
Mustjala aasta tegija 2021 – segakoor Mustel ja dirigent Imbi Kolk, kes on aastaid panustanud Mustjala piirkonna arengusse.
Mustjala teenetemärk 2021 – Ülo Põld turvalise ja
aktiivse kogukonnaelu edendamise eest.

Kuidas koos naabrite ja kogukonnaga
kriisideks valmistuda?
• Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.
• Tee endale selgeks, kes on kogukonna
võtmeisikud (külavanem, korteriühistu esimees, külaseltsi juht, külavanem jne).
• Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja piirkonna ohud ja eluliselt tähtsate
teenuste katkemise mõjud ning mõelge läbi,
kuidas nendeks ühiselt paremini valmis olla
(näiteks elektrigeneraatori, veepumba, tulekustutusvahendite ja muude abivahendite
ühine soetamine vmt).
• Tehke koos selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad kriisiolukordades kõrvalist
abi.
• Leppige kokku kogukonna liikmete
ohust teavitamise korraldus ja omavaheline infovahetus kriisiolukorras ning mõelge
läbi, kuidas te saate üksteist aidata (sh neid,
kes vajavad kõrvalist abi – üksi elavad vanurid, puuetega inimesed jne).

ORISSAARE
Aastate tegija – Liivi Tamm, Orissaare Muusikakooli üks asutajatest ja esimene direktor 1990–2010.
Aastate tegu – Orissaare terviserada (teostajad Andla Rüütel, Maigi Ruttu, Jaanis Hundt).
Aasta 2021 kultuuripere – perekond Kelder, aktiivne tantsuperekond.
PÖIDE
Aasta 2021 tegija – Uuemõisa Mesi OÜ, Urmo ja
Valli Jõeäär, kes on avanud oma väikese mee müügikoha ja alustanud edukalt mee turustamist üle ilma.
Aasta 2021 tegu – Kristiina ja Ants Õun, kes puhunud elu sisse vanale meiereile, asutades sinna edukalt tegutseva „Meierei“ kohviku.

Elustamist harjutab Reeküla poiss Ott Peeter Tuisk, teda assisteerib väike õde Triinu Liis. Juhendab
Piret Paomees naiskodukaitsest. FOTO: Riina Allik

Kriisideks tuleb valmistuda
siis, kui kriisi veel ei ole

Salme tegija 2021 – Salme perearst Tiina Tarkin. FOTO:
Margus Lepik

SALME
Salme tegija 2021 – perearst Tiina Tarkin, kes on
tohterdanud Salme, Sõrve ja Lümanda kandi inimesi
juba aastast 1985.
Salme tegija 2021 – Anne Õitspuu, kes on oma
hoolsa töössesuhtumisega viinud Anseküla kalmistu
heakorra uuele tasemele.
Salme tegu 2021 – Transpordiamet Mändjala-Läätsa riigimaantee rekonstrueerimise ja Lõmala-Kaugatoma päranditee ehituse eest.
TORGU
Aasta tegija 2021 – Ella Vipp, kes oli aastakümneid
Torgus medõde ja motiveerib nüüdki kõiki tervislikkusele.
VALJALA
Tänu südamega tehtud töö eest Valjala piirkonna
noortega – MTÜ Valjala Noorte Tehnikaklubi.
Kohalikud tunnustused koos Külliki Järvila graafilise lehega „Valjala“: perearst Merike Rüütel – südamega tehtud töö eest oma patsientidega; apteeker
Piret Rand – tõeline maa-apteeker, Kati Klee – piirkonna koduhooldaja.

VALD ARVUDES

T

aas toimusid Saaremaal, seekord
kuues piirkonnas – Mustjalas, Lümandas, Salmel, Eiklas, Saklas, Kõljalas – ning eraldi korteriühistute esimeestele
elanikkonna kriisiks valmisoleku ja esmaabikoolitused. Läbiviijateks olid Saaremaa
vallavalitsus ja Naiskodukaitse, toetajaks
Siseministeerium.
Kui meie harjumuspärases elus toimub
mingi muutus, mida me ise ei suuda kontrollida ja mille tõttu võib ohtu sattuda meie
turvalisus ning tasakaal igapäevaelus on rikutud ja me satume tundmatusse olukorda,
kus puudub kindlus nii oleviku kui tuleviku
suhtes, siis on vähemalt meie enda jaoks tegemist kriisiolukorraga.
Kriis võib tekkida nii isiklikul kui sotsiaalsel tasandil. Kriisinäitena võib kohe tuua pikaajalised elektrikatkestused, aga ühe väikese inimese jaoks võib tema elu kõige suurem
kriis olla näiteks lemmiklooma kaotus.
Kuigi viimasel kahel aastal on meie jaoks
kriis tähendanud pigem koroonaga seotud
probleeme ja piiranguid, ei tohiks siiski
unustada, et kriisisituatsioone tuleb ette ka
muul moel. Head nõu kriisiks valmistumisel annab meile Ole valmis! nutiseadmete
rakendusprogramm (kriisiäpp), milles on
infot pere ja kodu kaitseks, matkajale ning
suuremate ja väiksemate kriiside puhuks.
Rakendus loodi Naiskodukaitse algatusel
aastal 2018. Nõuanded on leitavad ka Naiskodukaitse kodulehelt www.olevalmis.ee.

Oluline on teada, et:
• sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

Elanike arv suurenes
veebruaris 70 inimese võrra

Veebruaris sündis Saaremaa vallas 20 ja suri 27 inimest, loomulik iive oli -7. Valda tuli elama 114 ja
lahkus 37 inimest, rändesaldo +77. Kokku suurenes
valla rahvastik 70 inimese võrra.
Valla elanike arv 1. märtsi seisuga on 31533. 1. jaanuaril oli valda registreeritud 31437 inimest.
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

KÜLAVANEMAD
Valjala alevikuvanema valimise koosolek toimub
27. märtsil kell 17 Valjala rahvamajas.

11. märts 2022

• ennast ja oma peret saad kõige paremini kaitsta, kui valmistud kriisiolukordadeks
ette!
• vaid sina tead kõige paremini oma pere
vajadusi ja võimalusi!
• tee kriisideks valmistumisel koostööd
naabrite ja kogukonnaga!
• ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Kuidas oma perega
kriisideks valmistuda?
• Ole teadlik, millised kriisiolukorrad
võivad teid ohustada, mis on nende mõju
pere igapäevaelule ning kuidas nendeks ühiselt valmistuda.
• Rääkige omavahel läbi, kuidas erinevate
ohtude korral käituda. Näiteks:
• kas kõik pereliikmed teavad, mis hetkel ja
kuidas abi kutsuda;
• millistes olukordades on kindlasti vaja kodust lahkuda ning millistes olukordades tuleb jääda siseruumidesse;
• kuhu te saate ohu korral ajutiselt minna
(naabrid, sõbrad, sugulased, maale, suvilasse);
• Veendu, et kõik pereliikmed teavad,
kuidas vajadusel vett või gaasi kinni keerata
ning elektrit välja lülitada.
• Veendu, et kõik pereliikmed teavad, kus
asuvad olulisemad vahendid, mida kriisiolukorras võib vaja minna, näiteks mida tuleks kodust lahkudes kaasa võtta või millised
peaksid olema kodused varud.
• Mõelge läbi, kas teie lähedased või tuttavad võivad mingites kriisiolukordades abi
vajada, ning leppige nendega kokku omava-

NAISKODUKAITSE SPIKKER
KODUSTE VARUDE KONTROLLIKS:
Igal inimesel võiks kodus olla:
* OLE VALMIS äpp telefonis;
* toiduvarud 7 päevaks;
* joogivesi (2-3 liitrit ööpäevaks inimese
kohta);
* esmaabitarbed ja sulle olulised ravimid;
* tikud, küünlad, priimus, priimuse küte
(gaas);
* taskulamp ja varupatareid;
* tööriistad;
* akupank;
* patareitoitel raadio ja varupatareid;
* veepuhastustabletid või kaasaskantav
veefilter;
* niisked hügieenilapid;
* sularaha.

Riigiinfo telefon, mida kasutatakse kriiside
korral ka kriisiinfo telefonina, on 1247.
Riina Allik
siseturvalisuse nõukogu
koordinaator

KOMMENTAAR
Piret Paomees
Naiskodukaitse Saaremaa Ringkonna instruktor

Olles koolitustega käinud Saaremaa erinevates piirkondades, on rõõm tõdeda, et meil on
väga palju teadlikke inimesi, kes saavad kriisidega hakkama. Nende kohtumiste käigus
vahetasime vastastikku kogemusi, milliseid
toiduaineid koju varuda, kuidas neid hoida
ning millised on senised kogemused. Samuti sai silmaringi laiendada uute kasulike
vahendite tutvustamisega, näiteks päikesepatarei ja dünamo toel töötav raadio-taskulamp-akulaadija, termotekk, matkapliitide
variandid. Üle ega ümber ei saanud me ka
esmaabist ja seoses sellega vingugaasianduri
vajalikkusest.
Meil on Saaremaal teadlik ja kaasamõtlev kogukond, kes on valmis hakkama
saama. Loodan väga, et saadud kogemust
ei hoita vaid endale, vaid jagatakse ka neile, kes nendele kohtumistele kahjuks ei
jõudnud.
Loe uutest koolitustest lk 7!

SAAME TUTTAVAKS
Arendusnõunik Jaanika Tiitson

S

enine Lümand a te enu s k e s k u s e
juhataja Jaanika
Tiitson töötab alates 1. märtsist Saaremaa vallavalitsuse
arendusnõunikuna.
„Valdade ühinemislepinguga neli
aastat tagasi paika pandud põhimõtete aeg on läbi, vajame
uusi kokkuleppeid, kuidas edasi minna. Mul

on hea meel sellesse protsessi panustada.
Kahju on Lümanda teenuskeskusest lahkuda, samas näen uues ametis võimalust tuua
maapiirkondi rohkem otsustamislaua taha
ning teha neid nähtavamaks,“ põhjendab ta
töökohavahetust, lisades: „Arendustöö pakub alati lõputult palju võimalusi, kunst on
neid ära tunda ning valida kaasaminemiseks
sellised, millest on saarlastele kõige enam
kasu.“
Pikaajalise Saarte Koostöökogu juhatuse
liikmena on Jaanika Tiitson aastaid tegelenud maakonna arenguküsimustega ka teise,

kogukondade nurga alt ja usub, et kõiki neid
kogemusi on hea uues töös kasutada.
Aastatel 2009–2014 oli Jaanika Tiitson
Lümanda vallavanem ja 2014–2017 LääneSaare Vallavalitsuse liige, samuti on ta töötanud AS-is Allando Trailways logistiku ja
Taani suuna müügijuhina. Kõrghariduse on
ta omandanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis haldusjuhtimise erialal.
Arendusnõuniku peamiseks ülesandeks
on Saaremaa valla arendustegevuse koordineerimine ja rahvusvahelises koostöös osalemine.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
11. märtsil kl 19–23 (sõltub kehtivatest piirangutest) naistepäeva
tantsuõhtu ansambliga Lillelised.
Laud kata ise! Pilet 5 €.
23. mär tsil kl 19 Kalle Sepp
ja Mikk Tammepõld kontserdiga „Õhtuvarjud“. Piletid Piletilevis ja enne kontserti kohapeal.
Pilet 15 €.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
16. märtsil kl 19 barokkansambli ARS REVALIA kontsert. Kavas
Vivaldi, Porpora, Scarlani. Pilet
10 €.
24. märtsil kl 19 Kuressaare Teatri
etendus „Lea“. Piletid Piletimaailmas
ja Kärla rahvamajas.

LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
11. märtsil kl 19 „Nostalgiline
naistepäevapidu!“ Esinevad Martti Nõu ja sõutantsutrupp Frenzy.
Tantsumuusikat teeb retrobänd
EVEREST. Õhtujuht Urmas Aruoja.
Avatud baar.

Vahter. Lavastaja Krista Kütt. Pilet 5 €.

LEISI
Pärsama rahvamaja
30. märtsil kell 19.30 Taritu Tubateatri muusikaline komöödia
H. Raudsepp/V. Uibo „Patused hinged“. Pääse 5 €.

PIHTLA
Sandla Rahvamaja
16. märtsil kl 19 „Ainbo. Amasoonia süda“, kogupere animafilm, pilet
5/3,5 €.
23. märtsil kl 19 „Maagilised kangelased“, kogupere mängufilm, pilet
3 €.
30. märtsil kl 19 „Kupee nr 6“,
mängufilm, pilet 5/3,5 €.
Näitused: käsitööesemete näitus-müük, „Läbi aja! Saarlased lau-

Karja rahvamaja
27. märtsil kl 18 Karja rahvamaja näiteringi esituses Janno Puusepa
„Minejad“ (esietendus). Mängivad
Jaanis Valk, Juhan Nemvalts, Ardo

Suhtekoolitus Kuressaares
PREP suhtekoolitus üksikisikutele „Minu suhe on minu
kätes“ 26. ja 27. märtsil Kuressaares Rootsi tn 7.
Kas tahad olla HEA suhtleja? Kas sa tahad oma lastele paremat tulevikku? Kas igatsed olla kuuldud ja mõistetud?
„Minu suhe on minu kätes“ (ingl Within My Reach) on oskustepõhine interaktiivne koolitusprogramm üksikisikutele.
See annab konkreetseid oskuseid ja uusi vaatenurki sügavamat
rahulolu pakkuva ning emotsionaalselt rikastava lähisuhteni
jõudmiseks. Programm toetab osalejat iseenda paremal mõistmisel, teadliku armastuse mõtestamisel ning saadud oskuste ja kogemuste baasil isiklike otsuste ja valikute tegemisel.
„Minu suhe on minu kätes“ hõlmab nii üksikisikut kui kogu
gruppi, toetades käsitletavate teemade kohaldamist isikliku eluga.
„Minu suhe on minu kätes“ võimestab osalejat
• suhtlemise ohumärkide asendamisel respekti ja lugupidamist
väljendavate suhtlemisoskustega;
• hoiatavate negatiivsete suhtemustrite märkamisel ja teadvustamisel;
• stressiga paremal toimetulekul ning selle negatiivse mõju vähendamisel lähisuhtele;
• isiklike vajaduste ja ootuste uurimisel ning nende rolli mõistmisel oma otsustusprotsessides;
• armumisprotsessi tekkepõhjuste mõistmisel ning sellest lähtuval targal navigeerimisel naudingu ja läbitunnetatud otsustuste
vahel oma isiklikes suhetes;
• pühendumise olulisuse teadvustamisel püsiva ja õnneliku paarisuhteni jõudmiseks;
• andestamise ja truudusetuse käsitlemisel ebatervesse paarisuhtesse sattumise vältimiseks;
• kasuvanemlusega või kärgperede loomisega kaasnevate väljakutsete ja võimaluste nägemisel.
Registreeru koolitusele: prep.ee/kalender/
Koolitajad: Kairit Lindmäe ja Kerli Gutman-Laht
Hind 50 eurot inimese kohta, hinnas õppematerjalid ja kohvipausid. Koolituse kohta info: www.prep.ee
Lisainfo: tel 5451 2202 (Kairit); 5559 0596 (Kerli), e-post: eneseteadvus@gmail.com.

MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
11. märtsil kl 19 naistepäevapidu.
Esineb Taritu meesansambel ja kohalik Collection. Sissepääs meestele
3 eurot ja naistele tasuta!

lu- ja tantsupidudel“.
Näitused avatud E-N kl 10–15 ja
rahvamaja lahtiolekuajal!
SALME
Salme rahvamaja
18. märtsil kl 19 ja 20. märtsil
kl 16 Salme Vallateatri esietendus
P.Quilter „Veel üks pilet“ (monokomöödia neljas pildis). Pääse 8 €
sisaldab üllatust. Kuna etendus toimub väikeses saalis, palume kohad
varakult broneerida tel 5112757.
25. märtsil kl 19 Salme Rahvamaja
sünnipäev 45+1! Taidlejate kontsert
ja mõnus pidu ansambliga „Härra
Kuu“, loterii.
26. märtsil kl 18 Memmede „Meelespea“ 35. sünnipäevakontsert.
27. märtsil kl 11–12 Meiekandi
mudilasklubi.

Muutunud on nõudluspõhise
transpordi telefoninumber

Alates 1. märtsist pakub nõudluspõhise ühistranspordi tellimise
teenust AS GoBus ning uus telefoninumber sõidu tellimiseks
on 5400 0120. Samuti saab sõidu tellida mugavalt veebis aadressil www.vedas.ee.
Tellimusi saab esitada esmaspäevast neljapäevani ajavahemikus kell 8.30–16.00 ja reedel kell 8.30–14.30. Reisija peab
tellimuse esitama vähemalt 24 tundi enne soovitud pealevõtmise aega (laupäevased, pühapäevased ja esmaspäevased sõidud
tuleb tellida ette vähemalt reedel).
Nõudluspõhise ühistranspordi teenust osutatakse pilootprojekti perioodil kuni 30.06.2022 iga päev kell 8.00–21.00 Lümanda, Salme, Torgu ja osaliselt Kärla piirkonnas (Hirmuste,
Kogula, Käesla, Kõrkküla, Ulje ning Vennati külades). Teenus
on kasutajale tasuta.
Mika Männik
transporditeenistuse juhataja

KOOLITÕRGETEGA LASTE
VANEMATE TUGIGRUPP

koguneb 16. märtsil kell 18 Saaremaa Laste ja Perede
Tugikeskuses (Rootsi 7, Kuressaare).
Räägime, kuidas märgata lapse vajadusi ja tema toimetulekut
takistavaid tegureid? Kuidas toetada oma last?
Tugigrupi eesmärk on koondada sarnases olukorras olevad
lapsevanemad, et üksteist toetada, jagada kogemusi ja kohtuda
spetsialistidega.
Üritus on leitav FB-s, kus saab märkida ürituse juurde oma
osalemise, või kirjuta oma soovist aadressile kairit.lindmae@
gmail.com.
Lisainfo: Kairit Lindmäe, tel 5451 2202, kairit.lindmae@
gmail.com.

Puudega inimeste ujumine
Saaremaa valla elanikuks registreeritud puudega inimesed saavad kasutada Kuressaare Nooruse Kooli ujulat kuni 2022. aasta
mai lõpuni tasuta.
Ujumine toimub laupäeviti kell 13–14, kohapeal on ka juhendaja. Neil, kes vajavad ujulasse minekuks transporti, palume
sellest teatada tel 5824 2318 (Lea Kruusmägi). Kaasa kindlasti
ujumismüts ja pesemisvahendid.

VALJALA
Valjala rahvamaja
11. märtsil kl 19 keelepäeva tähistamine ja luulekonkursi auhindade
jagamine. Ettekanded ja muusikalised vahepalad, saab soetada suupisteid ja sooje jooke. Mõnus lounge’i
õhtu kohaliku poeesia seltsis.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskuse saal
Käsitööseltsi Lapimoorid tööde näitus. Avatud ürituste vahelisel ajal
16. märtsini.
I korrusel Ungari kunstniku Kata
Bereczki maalinäitus „Elu teekond“.
Avatud 14. märtsini.
Kuressaare Raegalerii
„Enno Halleki mängud mälu ja maastikega“, maalid ja installatsioonid.

Avatud 25. märtsini.
Kuressaare teater
11. märtsil kl 19 Vaba Lava külalisetendus „Mul oli nõbu“.
17. märtsil kl 19 tantsutrupp LiPs
tantsuetendus „Mo käes“ (välja
müüdud).
18. märtsil kl 11 lasteetendus
„Naksitrallid“.
19. märtsil kl 19 komöödia „Shakespeare’i kogutud teosed“.
22. märtsil kl 13 Teater Must Kast
noorteetendus „Jõud“.
25. märtsil kl 19 uuslavastus „Lea“.
26. märtsil kl 19 uuslavastus „Lea“.
Kuressaare spordikeskus
20. märtsil kl 11 Pühapäev spordiga. Registreerimine avatud kl 10.30.

Kutse Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalikule arutelule 28. märtsil
Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik väljapanek toimus 17.11–17.12.2021. Muinsuskaitseametile laekus
suur hulk sisukaid muudatusettepanekuid.
Uue Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik
arutelu toimub 28. märtsil kell 16.00 Kuressaare päevakeskuse
(Tolli tn 9) saalis.
Arutelul tutvustab Muinsuskaitseamet kaitsekorra eelnõule
esitatud arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid ning ameti seisukohti. Osalemiseks palume registreeruda Muinsuskaitseameti
kodulehel: www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/2234.

Saaremaa Teata
Saaremaa Vallavalitsus on
välja kuulutanud avalikud konkursid:
Arenduse peaspetsialist (tähtaeg: 17.03)
Jurist (tähtaeg: 21.03)
Personalijuht (tähtaeg: 25.03)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819
Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Tehnik Kuressaare Kultuurivaras
(tähtaeg: 20.03)
Haridustugiteenuste osakonna juhataja
Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses
(tähtaeg: 21.03)
Eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog
Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses
(tähtaeg: 1.04)
Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija
Kuressaare Nooruse Koolis
(tähtaeg: 3.04)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu kutsub

ELANIKKONNA KRIISIKS VALMISOLEKU
JA ESMAABI KOOLITUSELE

Naiskodukaitse annab esmateadmised esmaabist ja kriisiks
valmisolekust, tutvustab äppi „Ole valmis!“.

Hea laulumees,
kui sul on paar korda nädalas
õhtuti tunne, et midagi ilusat
võiks teha, siis Saaremaa Meeskoor SÜM pakub selleks kindlasti võimaluse. Meid ootavad ees
uued vahvad ja lõbusad üritused, esinemised, laulupeod.
Tule astu ligi esmaspäeval ja neljapäeval kell 18.30 Kuressaare
Muusikakoolis ja leiad endale hulga uusi vahvaid sõpru.

Koolitused toimuvad:
11. märtsil Kärla rahvamajas kl 18
15. märtsil Kihelkonna koolis kl 18
16. märtsil Laimjala rahvamajas kl 18
23. märtsil Valjala rahvamajas kl 19
30. märtsil Tornimäe rahvamajas kl 18
5. aprillil Pärsama rahvamajas kl 18
6. aprillil Sandla rahvamajas kl 18
12. aprillil Torgu kogukonnamajas kl 12
12. aprillil Orissaare kultuurimajas kl 18
13. aprillil Hellamaa külakeskuses kl 18
Tule ja saa vajalikke teadmisi käitumiseks kriisiolukorras!
Elanike kriisideks valmisolekualase teadlikkuse tõstmist
toetavate tegevuste edendamist toetab Päästeamet.

Paastukuu päevakeskuses

Järgmine Saaremaa Teataja
ilmub 25. märtsil!

Esmaspäeval, 14. märtsil kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
Neljapäeval, 17. märtsil kell 13 vestlusring Elja Parbuse juhtimisel „Kevad meil südames“.
Esmaspäeval, 21. märtsil kell 14 laulame neid laule jälle koos
Elja ja Hellega. Tarmo Pihlap 70.
Reedel, 25. märtsil kell 13 paastumaarjapäev ja küüditamisohvrite mälestuspäev. Kõneleb Saarte praost Anti Toplaan.
Esmaspäeval, 28. märtsil kell 15 mälumäng. Mängujuht
Helmut Sääsk.
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Kaunist naistepäeva!

11. märts 2022

ML AUTOSERVICE OÜ

10.-12.MÄRTSIL
KÕIK ILUTOOTED
-20%

Otsime oma meeskonda uusi liikmeid:

VEOAUTODE MEHAANIK

Saaremaa suurim kodumasinate keskus

KAUPLUS ELECTRO

KANDIDAADILE TULEB KASUKS:
• eelnev töökogemus, eelnev kokkupuude veoautodega
• C-kategooria juhiloa olemasolu
• täpsus ja kohusetundlikkus
• inglise keele ja arvuti kasutamise oskused

E-R kl 10 - 18
L kl 10 - 15
Ringtee Ärikeskuses
Kalevi 26,
Kuressaare
554 7890
www.electro.ee

OMALT POOLT PAKUME:
• kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid
• koolitust
• konkurentsivõimelist palka
• arenemisvõimalust
CV koos palgasooviga palume saata: info@mlauto.ee
Alates 2023. a algusest asume uues ja kaasaegses majas!

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
MK Meedia OÜ

TRÜKKIJA:
AS Kroonpress

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

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

