Saaremaa Teataja
Reede, 25. märts 2022

SAAREMAA VALLAVALITSUSE INFOLEHT
PIK
K

TOLLI

Lossipargi ääres algas
sademeveetrassi ehitus

Kuidas on kasutatud
aleviku- ja külaraha?

 Loe lk 5

 Loe lk 6

I

Kiiremad saavad endale
tasuta jäätmete liigiti
kogumise stardipaketi

facebook.com/saaremaavald

VESKI

PA

RG
I

 Loe lk 3

LO
SS

Nr 6 V aastakäik

INTERVJUU

Neli kuud ametis olnud Saaremaa vallavolikogu on hästi käivitunud, kuigi „verevahetus“ oli päris suur, ütleb volikogu esimees Jaanus Tamkivi. FOTO: Valmar Voolaid

Jaanus Tamkivi: odava energia
asemele tuleb leida uued lahendused

N

eli kuud ametis olnud
vallavolikogu on uute
arengute ees: kuidas panna tuuleenergia saarlaste heaks
tööle nii, et kõik oleksid rahul ja
sellest ka kasu lõikaksid.

Vallavolikogu esimees Jaanus
Tamkivi, Saaremaa vallavolikogu II koosseis on töötanud
neli kuud. Kuidas on volikogu
uus koosseis ja uued liikmed
oma rolli sisse elanud? Milline
õhkkond volikogu töös praegu
valitseb?
Saaremaa vallavolikogu uus
koosseis kinnitati valimiskomisjoni poolt 9. novembril eelmisel
aastal ja esimesele istungile kogunes volikogu 19. novembril.
Valimiste tulemusena oli „verevahetus“ päris suur, täpsemalt 19
saadikut 31-st on uued võrreldes
endise volikogu koosseisuga.
Seega oli algul ka küsimus, kui
kiirelt ja kuidas uus koosseis käivitub ning kuidas hakkab kulgema igapäevane tegevus.
Praegu saab öelda, et volikogu
on hästi käivitunud. Istungitel
on õhkkond töine ja asjalik ning
saadikute omavaheline suhtlus
on väärikas. See peab nii ka jätkuma.
Volikogu komisjonid on hästi
rakendunud ning nende töö on
sisuline. Väga oluline on, et ka
kohalikes kogudes ehk siis osavallakogude ja kogukonnakogude töös on märgata uut energiat
ja kvaliteeti. Siin oleks aga vajalik jõuda kokkuleppele kohalike
kogude moodustamise ühtsetes
alustes ja põhimõtetes.
Milline on vallavolikogu ja volikogu komisjonide roll Saaremaa valla tuleviku kujundamisel?
Lühidalt öeldes on vastavalt
seadusele omavalitsuste arenguks vajalike strateegiliste otsuste langetamine volikogu päde-

vuses. See tähendab, et volikogu
suunata ja otsustada on see, millised on valla arengud lähemas
ja kaugemas tulevikus. Samuti
on näiteks ka kogu ruumilise
planeerimise teema üle otsustamine volikogu pädevuses ning
see omakorda on oluline ja praktiline hoob Saaremaa arengute
suunamiseks.
Volikogu istungile jõudvad
eelnõud on valdavalt vallavalitsuse poolt ette valmistatud, kuid
sisulist tööd eelnõudega enne istungit teevad ka volikogu komisjonid. Komisjonide seisukohad
on volikogule otsuste langetamiseks oluliseks sisendiks. Komisjonist tulnud toetav või siis ka
kriitiline seisukoht volikogu otsuse eelnõu suhtes mõjutab väga
tugevalt seda, mis saab eelnõust
edasi. Volikogu komisjonide
kandepind on lai ja koos asendusliikmetega on komisjonide
töösse kaasatud ligi kakssada
inimest üle kogu Saaremaa.

Olete hukka mõistnud Saaremaa vallavolikogu liikme Harry
Raudvere sõnavõtu Nõmme raadios, kui ta õigustas Putini sõda
Ukrainas. Ehkki Raudvere on
oma väljaütlemiste tõttu nüüdseks vabandanud ja peatanud
oma volitused Saaremaa vallavolikogu liikmena kolmeks kuuks,
siis kas sellest piisab? Mida saab
vallavolikogu esimees sellises
olukorras üldse teha?
Kuulasin seda saadet, kuna
minu tähelepanu juhiti sellele.
See oli tõesti päris õudne. Harry
Raudvere jutustas seal isiklikult
ja innustunult ümber Kremli
jutupunkte Ukraina sõja kohta
ja õigustas Kremli peremeeste inimsusevastaseid kuritegusid
nii Ukrainas, Gruusias kui ka
1940. aastal Eestis. See esinemine raadioeetris oli esineja poolt
ilmselt aus, aga kokkuvõttes nii
kole, et tänaseks on saade isegi

järelkuulamisest eemaldatud.
Kui Raudverele helistasin,
soovitades kirjutada kohe avalduse volikogust lahkumiseks,
sain vastuseks, et mind antakse
selle soovituse eest kohtusse. Tänaseks on ta siiski avalikkuse
ees vabandanud ja ajutiselt ka
volikogust taandunud. Volikogu
liikmete soov on aga, et mees ka
edaspidi ennast volikoguga ei
seostaks.
Tu l e b s i i s k i tu n n i s t a d a ,
et kahjuks seaduse paragrahvid
volikogu sellisele otsusele tuge
ei anna. Kui Raudvere peaks
tahtma kolme kuu möödumisel
uuesti volikogusse naasta, siis
kerkib kogu see teema tema sobivusest vallavolikogu liikmeks
uuesti.
Harry Raudvere enda hinnangul nähti tegelikult probleemi
temas kui volikogu revisjonikomisjoni esimehes ja komisjoni tööplaanis. Kuidas seda
kommenteerite?
Tuua siin tugeva vastureaktsiooni tagamõtteks revisjonikomisjoni tööplaan on lihtsalt
hädavale ja naeruväärne jutt. Revisjonikomisjoni selle aasta kinnitatud tööplaanis on ka seekord
päris tavapärased kontrollitavad
valdkonnad.
Näiteks teede ehituse planeerimine ja rahastamine, vallavara
kindlustamine, ehituslepingud,
õigusabi lepingud, vallavalitsuse
tegevuse hindamine, valla majandusaasta aruande läbivaatamine.
Midagi erilist nendes kontrollitavates teemades ei ole ning see
on omavalitsustes igati tavapärane praktika, et neid valdkondi
aeg-ajalt kontrollitakse.
Hakata komisjoni tööplaani
pärast isiklikult komisjoni esimeest töölt kõrvaldama on vaid
põnevusjutt lihtsameelsetele.
Saaremaa valla tegevus vastab

igati seadustele ja muudele normdokumentidele ning vajadust
revisjonikomisjoni esimehe vastaseks vandenõuks pole mõtet
välja mõtelda ega ette kujutada.
Kas Saaremaa vallavolikogul
peaks olema eetikakoodeks,
mille alusel hinnata volikogu
liikmete käitumist ja väljaütlemisi ning mis võimaldaks volikogu liikme volitused peatada
või lõpetada?
Kahjuks eetikakoodeksi olemasolu ei annaks siiski seaduslikku võimalust volikogu
liikme volituste lõpetamiseks.
Eetikakoodeksi vajalikkuse üle
valitavatele kogudele on varasemalt korduvalt peetud arutelusid
ja vaidlusi.
Küsimus on selles, kas on võimalik koodeksisse ammendavalt
kokku kirjutada kõiki eetilisi ja
moraalseid nõudmisi, mis ühel
täiskasvanud inimesel peaks olema, kui ta saab valimistel mandaadi ja osutub esinduskogusse
valituks. Ilmselgelt on see väga
keeruline ülesanne. Täiskasvanud inimese moraalne ja eetiline
sisemaailm peaks olema välja
kujunenud ning kinnistunud.
Tavaliselt läbi valimiste sõela valijad seda kindlasti ka hindavad
ning siis langetavad oma otsuse.
Paraku on elu ja inimesed aga
keerulisemad, kui sageli oskame
märgata ja ette kujutada. Vaevalt
oleksime osanud volikogu liikme eetikakoodeksisse kirjutada
sisse punkti, mis ütleks näiteks
nii: volikogu liige ei tohi kiita
heaks ega õigustada sõjalist agressiooni ning levitada moonutatud teavet, mis sellist kuritegu
püüab õigustada.
Ometigi, nagu nüüd näeme,
on see juhtunud ja volikogu liige
on kahetsusväärselt just sarnaselt toiminud.
Järgneb lk 3

Energiakulu hüvitiste
taotluste vastuvõtt jätkub
Riigihalduse ministri Jaak Aabi ettepanekul pikendas valitsus kuni keskmise sissetulekuga perede
energiahindade kallinemise hüvitamise meedet. Kui
esialgu oli viimaseks hüvitatavaks kuuks märts, siis
nüüd saab kohalike omavalitsuste kaudu toetust küsida ka aprillikuu elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete
eest. Hüvitisi saab taotleda alates 2021. a septembrikuust. Kokku saab seega energiahindade kallinemiseks hüvitist kaheksa kuu eest.
„Soovime Eesti peredele jätkuvas kõrgete energiahindadega olukorras abiks olla,“ sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „Ka aprillis on enamasti kütte
vajadus ning Eestis on rohkelt majapidamisi, kus
elektriküte on peamine toasooja allikas.“
1. märtsi seisuga oli omavalitsustele esitatud pea
73 000 hüvitise taotlust. Linnad ja vallad on teinud
52 000 väljamakset kogusummas 7,6 miljonit eurot
ning keskmiseks toetussummaks on kujunenud 147
eurot.
Saaremaa vallas on energiakulu hüvitamiseks
esitatud 1990 taotlust. Välja on makstud 1751
positiivse otsuse saanud taotlust kogusummas
252 978 eurot.
Jaanuarikuust hakkas kehtima riigi poolt välja töötatud täiendav energiakulude meede elektriarvetele.
Elektrikulude hüvitamiseks on kehtestatud hinnapiir kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kWh kuus, millest ülejääva osa riik
eratarbijale automaatselt kompenseerib. Hüvitis kajastub juba elektrienergia müüja poolt esitatud arvel,
kus elektrikulu vähendus näidatakse miinusmärgiga.
Olenemata täiendavalt kehtestatud meetmest, saab
omavalitsusest jaanuari kuni aprilli energiaarvete
hüvitamist taotleda samamoodi kui seni. Arved, mille alusel hüvitist taotletakse, on küll elektri puhul
mõnevõrra väiksemad, kuna sealt on uue meetme
jagu automaatselt maha arvatud, ent siiski võib ülejäänud koguselt hüvitisena tagasi saada arvestatava
kuluosa.
Seega, jätkub juba kehtiv, sihitud meede energiahinna tõusu kompenseerimiseks. Taotletavat perioodi muudeti ja 2021. a septembri- ja oktoobrikuu
hüvitist saab taotleda kuni käesoleva aasta maikuu
lõpuni. Samuti lisati taotletavate kuude hulka 2022.
aasta aprillikuu. Energiakulude hüvitist saab taotleda
perioodi september 2021 kuni aprill 2022 arvetele
kuni 31. maini 2022. a.
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).
Jooksvalt saab värskeima info hüvitise kohta
rahandusministeeriumi kodulehelt www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine.
Thea Raik
energiakulude hüvitamise projektijuht

Konteinereid jagatakse veel
Vallavalitsus jätkab vanapaberi ja pakendijäätmete
konteinerite jagamist väiksematele kortermajadele. Jagatakse 80- ja 240-liitriseid siniseid vanapaberi
kogumiseks mõeldud konteinereid ja 1100-liitriseid
kollaseid pakendijäätmete kogumiseks mõeldud
konteinereid. Neid saavad endale taotleda kuni 10
korteriga kortermajad.
Konteineri saamiseks tuleb esitada taotlus valla
veebilehel iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.saaremaavald.ee (jäätmete liigiti kogumiseks ette nähtud vahendite kasutusse andmine). Pärast kokkuleppe sõlmimist on vaja tasuda omaosalus 10 eurot
konteineri kohta. Küsimuste korral helistada tel 52
47 636.
Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Järgmine Saaremaa Teataja
ilmub 8. aprillil!
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DETAILPLANEERINGUD
Kuressaare linnas Kalevi tn 36 detailplaneeringu avalik väljapanek
Saaremaa vald korraldab Kuressaare linnas
Kalevi tn 36 detailplaneeringu (DP) avaliku väljapaneku. Kalevi tn 36 DP võeti vastu Saaremaa Vallavalitsuse 08.03.2022 korraldusega nr 2-3/336.
DP ala hõlmab Kuressaare linnas Kalevi tn 36
(34901:003:0226) katastriüksust. DP eesmärk
on kinnistu sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks, ehitusõiguse määramine kontor-laohoone
ehitamiseks, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete ning
tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha
määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja
ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine,
seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. DP on
kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
DP-ga ei moodustata uusi krunte ja olemasolevaid piire ei muudeta. Katastriüksuse sihtotstarbeks
on planeeritud 80% ärimaa ja 20% tootmismaa.
Krundile on määratud 632 m2 (48% katastriüksuse
pindalast) suurune hoonestusala, millele on lubatud
rajada 1 äri- ja tootmisfunktsiooniga hoone (maksimaalne suurus on 478 m2, kui hoone rajada kogu
ulatuses mittekonsoolsena, või 632 m2, kui hoone
rajada parkimisala kohal konsoolse II korrusega). Lubatud kõrgus on 9 m ja 1/3 hoone ehitisealusest
pinnast kuni 12 m.
Juurdepääs on kavandatud Tehnika tänavalt mööda Kalevi tänavat. Kavandatud on teeservituut Kalevi tänava ulatuses, mis tagab juurdepääsu eelkõige
Kalevi tn 38, 40 ja 42 kinnistutele. Kalevi tänava
äärde on kavandatud kinnistu parkimisala 90-kraadise nurga all 8 parkimiskohaga sõiduautodele ning 7
parkimiskohaga jalgratastele.
Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud
tsentraalsed. Küte rajatakse maakütte baasil kinnistule rajatavate soojuspuuraukudega, õhk-vesi soojus-pumpadega, õhk-õhk soojuspumpadega või päikesepaneelidega/kollektoritega. Tuleb projekteerida
tänavavalgustus Kalevi tänava äärde parkimisalale.
DP avalik väljapanek toimub 08.04–
21.04.2022. 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 (kontaktisik Piret Paiste, piret.
paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093).
DP avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada DP lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal.
DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27.04.2022 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.
Leisi alevikus Tiiru detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 2-3/422 algatati Leisi alevikus Tiiru detailplaneering (DP) ja jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine. DP ala hõlmab Leisi alevikus
Tiiru katastriüksust tunnusega 40302:001:0347.
DP eesmärk on elamukruntide moodustamine ning
neile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete
püstitamiseks.
DP koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. DP on üldplaneeringuga kooskõlas. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni
põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi
täiendavaid uuringuid.
Kuna planeeringualast osa asub Natura 2000
võrgustiku alal, on koostatud keskkonnamõju strateegiline eelhindamine ja kaalutud keskkonnamõju
strateegilise hindamise vajalikkust. Koostatud eelhinnangu põhjal on Saaremaa vald seisukohal, et kuna
Natura 2000 võrgustiku alale elamute ehitamist ei
planeerita, siis ei kaasne kavandatava tegevusega
eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vaja algatada.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
osapooled:
DP koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja
on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas,
katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094). DP
koostaja on Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek Himmist,
indrek@klotoid.ee, tel 508 4489).
DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega
on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas
Tallinna 10, ruumis 308. Digitaalselt on korraldus
kättesaadav Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
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Vabatahtlik seltsiline toob päeva rõõmu
Eelmise aasta septembris käivitus kahe-aastane tegevusprogramm vabatahtlike seltsiliste
kaasamiseks sotsiaalhoolekande süsteemis.
Eelkõige selleks, et üksi elavad inimesed saaksid suhelda ning leida vabatahtlikke, kes pakuksid abivajajatele tugitegevusi.

Mis on vabatahtliku
seltsilise tugitegevused?
Paljudel eakatel ja erivajadustega inimestel,
kes elavad oma kodus, käib kord-paar nädalas abiks hooldustöötaja. Need on palgalised
sotsiaaltöötajad, kes aitavad toime tulla eluks
esmavajalikuga, millega inimene tervise või
vanuse tõttu üksi hakkama ei saa. Seda alates
koristamisest ja pesu pesemisest kuni toiduainete koju toomiseni. Hooldustöötajad ei
ole aga seltsilised – eeskätt seetõttu, et neil
pole aega oma kliendiga niisama juttu ajada
ega kohvi juua. Hooldustöötajal on hooldada
mitu inimest päevas ja seetõttu on nende aeg
väga piiratud.
Vabatahtlikul seltsilisel on just aega. See ei
ole tema kohustus, vaid pigem sõbrasuhe ja
hoolimine inimesest, kes teda usaldab ja oma
koju või hoolekandeasutusse ootab. Rääkimine ja kuulamine on üksilduse vastu parim
ravim, mis kindlasti mõjutab ka meeleolu ja
tervist.

Vestlemise ja ühise koogisöömise kõrval
saab teha koos ka palju muid asju: jalutada, külastada raamatukogu, kultuurimaja ja
miks mitte ka kauplusi. Kuni inimene kodus
üksi hakkama ja liikuda saab, tähendab see
kindlasti, et ta igatseb ka kodust välja saada. Toetav käsi ja julgustav sõna on täpselt
need, mida just vabatahtlik seltsiline pakkuda
saab.

Kuidas Saaremaal
vabatahtlikku seltsilist leida?
Kogu projekti käivitajaks on Eesti Külaliikumine Kodukant. On loodud kõiki maakondi
ja enamikku omavalitsusi hõlmav võrgustik,
kus tööd korraldavad ja infot edastavad koordinaatorid. Saaremaal on taoliseks koordinaatoriks Silje Vaik, kelle kaasabil seltsilist vajavad ja vabatahtlikult seltsi pakkujad kokku
viiakse.
Seltsilisteks oodatakse inimesi alates 16.
eluaastast, ülemist eapiiri ei ole. On igati
mõistetav, kui noorem pensionär pakub seltsi
vanemale või sõbranna sõbrannale. Ka telefon ja televiisor on tublid seltsilised, aga silmast silma vaatamist ja inimese ärakuulamist
need ei asenda.
Selleks, et abivajajatest teada anda ja seltsi
pakkujatest teada saada, tuleks koordinaa-

toriga ühendust võtta. Võta ühendust: Silje
Vaik, tel 5811 9440, samuti saab oma soovist
märku anda kodulehel www.kodukant.ee/
seltsiline.ee.
Vabatahtlikuks seltsiliseks olemise juures
on kõige tähtsam siiras soov eakaid ning erivajadustega inimesi oma toetuse, aja ja sõprusega aidata.
Silje Vaik
Saaremaa piirkonna koordinaator

KOMMENTAAR
Kerli Gutman-Laht
sotsiaalnõunik

Saaremaa va l l ava litsus e s otsi aa los akond on sõlminud Eesti Külaliikumis e g a Ko du k ant ko o s t ö ö ko k ku l e pp e ,
millega toetame vabatahtliku seltsilise projekti jõudmist abivajajani. Näeme, et eelkõige ennetab seltsilise regulaarne visiit üksildustundest tingitud emotsionaalse ja
vaimse toimimise kõrvalekaldeid. Lisaväärtusena toetab ja kujundab projekt kogukonna
kaasatuse hoogustumist ja vabatahtliku töö
populariseerimist.

Esita kandidaat aasta õpetaja 2022 konkursile
Aasta õpetaja konkursile saab Haridus- ja
Teadusministeeriumi veebilehel esitada parimaid õpetajaid, teisi haridustöötajaid ja koole
kuni 24. aprillini.
Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele kümme riiklikku aastapreemiat
suurusega 10 000 eurot ning kuni kolm elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot. Aasta
õpetaja galal tunnustatakse kõikide kategooriate laureaate. Rahalise preemia suurusega 3000 eurot pälvivad kõikide kategooriate
nominendid.
Esita kandidaadid siin: www.hm.ee/gala.
Kategooriad: aasta lasteaiaõpetaja, aasta
klassiõpetaja, aasta klassijuhataja, aasta põhikooli aineõpetaja, aasta gümnaasiumiõpe-

taja, aasta kutseõpetaja, aasta tugispetsialist,
aasta huvialaõpetaja, aasta õppejõud, aasta
õppeasutuse juht, aasta haridustegu, aasta
hariduse sõber, riiklik haridustöötaja elutöö-

preemia.
Parimatest parimate haridustöötajate väljaselgitamiseks alustavad esmalt tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon.
Augustis koguneb riiklik hariduspreemiate
komisjon, mille liikmed teevad lõppvaliku
riiklikule tasandile esitatud kandidaatide
seast.
Komisjoni kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad ning eelmistel aastatel tunnustatud haridustöötajad. Auhinnad
antakse üle 8. oktoobril Pärnu kontserimajas
juba kümnendat korda toimuval aasta õpetaja
galal, millest teeb otseülekande Eesti Televisioon.
Täiendav info: meelis.kaubi@saaremaavald.ee, tel 45 25 063

Veebruarikuu hariduslugu on Kärla põhikooli Teaduskuu ja eTeaduskonverents
Inspireerituna visioonidokumendist Tark
ja Tegus Eesti 2035, mis peab oluliseks teaduspõhisust, tuli koolijuhil Sirje Ellermaal
mõte tuua ka Kärla kooli rohkem teadust ja
teaduspõhisust. Terve veebruarikuu toimus
õppetöös teaduse ja teaduspõhisuse uurimine – uurimistöö komponentide uurimine ja
küsitluse läbiviimine, teadlaste kuulamine,
teaduskatsete läbiviimine, teadusposterite kujundamine ning nendest näituse korraldamine ja palju muud.
„Meile on tähtis, et kui õpilane lõpetab
Kärla kooli, siis ta teab ja saab aru, kust tuleb teaduspõhine info, kuidas seda viidata
ja mismoodi seda ise luua,“ selgitas Kärla
põhikooli õppedisainer-projektijuht Kaidi
Liivas.
23. veebruaril toimus kooli aulas Teaduskonverents, kus suuremad teaduskuu tegevu-

sed said kogu kooli ees esitletud. Kuna kõik
kooli sõbrad kahjuks aulasse ära ei mahtunud
(ja viiruste ajal ei ole ka mõttekas kutsuda),
siis pandigi kokku eTeaduskonverents ja viidi
oma lood koolimajast välja, et ka teisi inspireerida teadust mõtestama. „Minu meelest
tuli välja väga huvitav ja teadust popularisee-

riv veebruarikuu,“ ütles Liivas.
Kärla põhikooli haridusloos on põimitud
teaduspõhisus ja loomingulisus, kasutades
oskuslikult ära IKT vahendeid. Teaduskuu tegevustesse oli kaasatud kogu koolipere ja läbi
eTeaduskonverentsi sai sellest osa terve kogukond. Kärla põhikool on loonud inspireeriva
ja õpetliku materjali ka tulevikuks, mis on
kättesaadav kõigile huvilistele.
Kärla põhikooli Teaduskuu reklaamvideot
saab vaadata lingil bit.ly/Teaduskuu-video.
Kooli eTeaduskonverentsiga saab tutvuda
siin: bit.ly/Kärla-hariduslugu.
Märtsikuu hariduslugusid ootame kuni
5. aprillini. Lugusid saab esitada lingil bit.ly/
martsi-hariduslugu.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist

Lasteaedade suverühmade töökorraldus
Sel aastal on suverühmad avatud Kuressaare Pargi lasteaias ja Pärsama lasteaia Leisi
rühmas 27. juunist kuni 5. augustini. Teised
lasteaiad on hoolekogude otsuste alusel kollektiivpuhkustel.
Suverühm komplekteeritakse vanemate
poolt 1. aprillist kuni 31. maini esitatud taotluste alusel.
Tuletame meelde, et juhul kui laps kasu-

tab lasteaiakohta suvekuudel (juuni-juuli-august), tasub lapsevanem osalustasu ka
nende kuude eest. Samuti säilib osalustasu
maksmise kohustus lapsevanemal, kes on
taotlenud lapsele suverühma koha, kuid laps
siiski lasteaias ei viibi. Juhul kui lasteaia kollektiivpuhkus ületab ühte nädalat, siis tasub
lapsevanem osalustasu proportsionaalselt
lasteaia lahtioleku ajale. Osalustasust vabas-

tuse saab vanem, kelle laps ei kasuta terve kuu
jooksul lasteaia kohta ja kelle suvepuhkusest
või lasteaiast lahkumisest on teada antud
lasteaiale.
Lasteaedade kollektiivpuhkuste ajad leiab
valla kodulehelt.
Maarja Pildre
alusharidusnõunik

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 25. märtsist
kuni 8. aprillini on avalikul väljapanekul:
Kihelkonna alevikus Sarapiku tn 6 projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus ilma
detailplaneeringut koostamata (planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel) projekteerida krundile vana elamu asemele uus
elamu.
Pulli külas Käru katastriüksuse detailplaneeringu projekteerimistingimuste eelnõu,

millega täpsustatakse detailplaneeringu maaalal asuva Pulli-Aiku kinnistule planeeritud
abihoonete kõrgust kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.
Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib
Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Saaremaa Vallavalitsus teeb vastavalt
haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike
3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma
avalikku istungit läbi viimata.

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
pab erkandjal Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Täpsem info: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel
452 5043).
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Kiiremad saavad endale tasuta
jäätmete liigiti kogumise stardipaketi

S

aaremaa vallas kogutakse liigiti vaid
alla poole olmejäätmetest. Selleks,
et rohkem elanikke jäätmete liigiti kogumisega kaasa tuleks, jagame nüüd
majapidamistele tasuta liigiti kogumist
lihtsustavaid vahendeid. Komplekti kuulub:
• biojäätmete korvike (kaanega või kaaneta)
• 30 paberkotti
• 10 väikest kleebist
• soovi korral ka suuremad kleebised konteineritele
• Saaremaa valla jäätmejuhis
• eramajapidamistele (v.a Kuressaares ja
Kudjape alevikus) 20 läbipaistvat pakendikotti.

Paberkott biojäätmete kogumiseks
Biojäätmete korvikese sisse pane paberkott. Paberkotti pane köögis tekkivad biolagunevad jäätmed, mis on vajadusel eelnevalt nõrutatud. Paberkotti võid panna
ka majapidamispaberit või paberimassist
munaresti tükke, mis aitab liigset niiskust
imada. Koti peal on täpsemalt kirjas, mida
sinna panna võib. Kotti vaheta iga 3–4 päeva tagant. Selleks rulli kott pealt kinni ja vii
oma kompostihunnikusse või kompostrisse. Kui sinu majapidamises kompostimist
ei toimu, siis vii paberkott biojäätmete konteinerisse. Biojäätmete konteinerina kasuta
pruuni konteinerit või muud värvi konteinerit, millel on pruun kleebis. Konteineri
tühjendamine toimub korraldatud jäätmeveo teenuse osana vähemalt üks kord
kuus. Teenusega liitumise soovist teavita
oma jäätmevedajat (OÜ Prügimees, tel 453
1603, ja AS Ragn-Sells, tel 447 5755).

Pakendikotid
Pakendikott on mõeldud eelkõige eramajadele selleks, et liigiti kogutud pakendijäätmed oma kodust jäätmevedajale üle
anda. Tegemist on korraldatud jäätmeveo
osana pakutava tasulise teenusega, kuid
see maksab neli korda vähem kui segaolmejäätmete äraandmine. Pakendikoti
maht on 150 liitrit. Pakendikotti võid panna puhtaks kaabitud, vajadusel loputatud
ja kokku pressitud pakendijäätmed. Siia
sobivad plastist, metallist, klaasist, papist
ja muust materjalist pakendid.
Pakendikoti äravedu telli oma jäätmevedajalt (OÜ Prügimees, tel 453 1603, ja
AS Ragn-Sells, tel 447 5755). Äravedu
võib toimuda regulaarselt iga 2 kuni 12
nädala tagant. Selle 150-liitrise pakendikoti äraveo kord maksab Lääne-Saaremaa
veopiirkonnas 1,55 eurot ja Ida-Saaremaa
piirkonnas 1,15 eurot. Äravedu võib toimuda ka vastavalt vajadusele. Tellimisel
äraveo teenus maksab pisut rohkem. Pakendikotte ei jagata Kuressaare ja Kudjape
aleviku majapidamistele, sest seal on võimalik kasutada tasuta pakendikotiteenust
koos vastava kotiga.
Väiksed kleebised
Väiksed kleebised on mõeldud selleks, et
tähistada kodus erinevad prügikastid või
alad, kuhu majapidamises kogutakse biojäätmed, pakendijäätmed, pandipakend,
vanapaber, segaolmejäätmed, akud ja
patareid, ohtlikud jäätmed ja elektrooni-

kajäätmed. Tegemist on selliste jäätmeliikidega, mille eraldi kogumine peaks
igas majapidamises olema korraldatud.
Lisaks on komplektis kleebised, millega
tähistada kohad, kuhu kogutakse kasutuskõlblikud, kuid enda jaoks mittevajalikud
riided ja jalanõud ning muud esemed.
Kõigi nende jäätmete ja asjade äraandmiseks leiad täpsema info Saaremaa valla
jäätmejuhisest.
Suured kleebised
Soovi korral anname komplektiga kaasa
suuremad kleebised, mille saab panna
õues olevatele konteineritele. Nii on kõigile konteinerite kasutajatele selge, millisesse konteinerisse liigiti kogutud jäätmed
panna. Saadaval on kollane kleebis pakendikonteinerile, sinine kleebis vanapaberi
konteinerile, pruun kleebis biojäätmete
konteinerile ja must kleebis segaolmejäätmete konteinerile. Kleebist paigaldades
veendu enne, et konteineri pind on puhas
ja kuiv.
Juhend
Komplektis on Saaremaa valla jäätmejuhis
koos liigiti kogumise juhendiga. Juhendis
on toodud info selle kohta, kuidas jäätmeid liigiti koguda ning kuhu olulisemaid
majapidamises tekkivaid jäätmeid tasuta
või tasu eest ära anda.
Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Jaanus Tamkivi: odava energia
asemele tuleb leida uued lahendused
Algus lk 1

Ukraina sõja tõttu on taandunud tagaplaanile meie oma mured, kasvõi elektrihinna tõus ja elektriga varustatus
tulevikus. Meretuulepargi rajamisele
Sõrve rannikust pisut enam kui kümne
kilomeetri kaugusele avamerre on vastu eeskätt sõrulased. Kuidas kasutada
Saaremaal üha rohkem taastuvaid energiaallikaid ja selgitada kohalikule kogukonnale selle vajalikkust?
Energeetika valdkonnas toimuv on kriitilise tähtsusega meie tuleviku arengutes,
seda nii Saaremaal, Eestis, Euroopa Liidus
kui kogu maailmas tervikuna. Seda tõsiasja võimendab veelgi Ukrainas toimuv
sõda.
Kõigile on tänaseks saanud selgeks, et
odava energia aeg on läbi saanud ja meil
tuleb otsida uusi lahendusi, et rahuldada
kasvavaid energiavajadusi ning teha seda
samas keskkonnale sõbralikul moel.
Tuul on piiramatu ressurss energia
tootmiseks, aastasadu on seda juba kasutatud ja väga mõistlik on tuult tänapäevaste tehnoloogiate abiga veelgi rohkem
kasutada. Kui arendatavate projektide
osas on kahtlused, vaidlused ja eriarvamused, siis peab kusagil ikkagi olema see

Millised on Saare Arenduskeskuse plaanid ja tegevused?

S

Jagamisele läheb 1900 komplekti ja neid
saab kõigist teenuskeskustest ja vallavalitsusest aadressil Tallinna 10, Kuressaare.
Kuidas jäätmete liigiti kogumise stardipaketti kasutada?
Biojäätmete korvike
Biojäätmete korvike pane kraanikausi
kõrvale või alla. Võid selle kinnitada ka
valamukapi uksele. Kaaneta korviga on
kaasas selleks vajalikud kruvid. Kaaneta
korv on mõeldud kasutamiseks ka kraanikausi all oleval väljatõmmataval raamil,
kuid sobitub vaid teatud suuruses raamidele. Kaaneta korvi mõõdud: laius 24,7
x sügavus 19,7 x kõrgus 28 cm. Mõlemal
biojäätmete korvikesel on külgedel õhuavad, mis tagavad selle, et biojäätmetest
saab niiskus eralduda ja see ei kogune koti
põhja ega lähe haisema.

KÜSIMUS

võimalik variant, milles suudetakse kokku
leppida, ning elu saab edasi minna.
Saarlastena oleks meil tark tegutseda
hoopis selles suunas, et tuua sellest arendusest saarele võimalikult palju kasu. Jutt
käib ju täiesti uuest majandussektorist
saarel – energeetikatööstusest. See võiks
tuua siia sadu uusi ja kalleid töökohti,
anda uue võimaluse sadamate arendamiseks, olla tõukeks uuteks arenguteks
laevaehituses, käivitajaks vajadusele luua
uusi koolitusprogramme meie haridusasutustes. Kokkuvõtlikult – see oleks
võimalus olla konkurentsivõimeline teiste
piirkondadega.
Saarlased, ka Saaremaa vallavalitsus ja
volikogu olid vastu praamipiletite hinnatõusule. Ometi hind tõusis inimestele,
kel pole Saaremaa sissekirjutust. Kuidas
see mõjutab Saaremaa ettevõtluskeskkonda? Kas ja mida saab vallavolikogu
teha, et Saaremaa ja saarlaste häält oleks
Tallinnas rohkem kuulda ning et meie
arvamust arvestataks?
See oli kahtlemata väga kahetsusväärne
halduspraktika, mida majandusministeerium teostas valdkonnas, mis on saarlaste
jaoks elutähtis. Ministeeriumi poolelt läks
enam-vähem kõik valesti, mis valesti min-

na sai. Suutmatus leida sobilikke lahendusi, oskamatus suhelda kohalike omavalitsuste ja ettevõtjatega, soovimatus näha
lahendusi pikema vaatega tulevikku –
kõik need asjaolud olid selles protsessis
olemas.
Isegi see ei olnud põhjus järelemõtlemiseks ega paremate lahenduste leidmiseks,
kui määruse eelnõu ei läbinud ministeeriumite vahelist kooskõlastusringi.
Saaremaa vald, Hiiumaa vald, Muhu
vald ja ettevõtjate liidud tublis koostöös
siiski suutsid seda, et hinnatõusud jäid
mõnevõrra väiksemaks, kui need esialgselt olid kavandatud. Rahul olla aga kõige
toimunuga ei saa kuidagi.
Küsimus, kas parvlaevaühendused
mandri ja saarte vahel kunagi saavad olema maanteepikendused ka ülesõidu kulude mõttes, on endiselt üleval ja
mingit pikemat plaani keegi kahjuks siiani
näinud ei ole.
Seega on siin omavalitsustel ja ettevõtjate esindajatel ühiseks edasiseks tegutsemiseks põhjust piisavalt.
Tehniliselt heal tasemel ja hindade poolest soodne ühendus mandriga on saarte
arengu seisukohalt määrava tähtsusega.
Saaremaa Teataja

aare Arenduskeskusele on aasta
alanud tegusalt ja põnevalt. Meil
on ka kaks uut inimest: vabaühenduste konsultandi ja Kredexi meetmete nõustajana alustas tööd Hanna Saar
ning alustavaid ettevõtjaid aitab järjele
konsultant Helen Batista. Üldjoontes
on tegevussuunad samad – nõustamine
Rainer Paenurk
ja erinevad tugitegevused alustavatele
SA Saare
ja tegutsevatele ettevõtjatele, investorArenduskeskus
teenindus, noorte ettevõtlusteadlikkus,
juhataja
vabaühenduste nõustamine, mitmekülgne arengukoostöö strateegiliste eesmärkide saavutamiseks
omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega, turundustegevused ning Saaremaa infovärava www.minusaaremaa.ee
arendus ja haldus. Olulisteks märksõnadeks on ka energeetika ja meretööstuse võimalused.
Lähiajal kutsume kõiki oma peas mõnd ettevõtluse ideealget omavaid saarlasi osa võtma alustava ettevõtja baaskoolitusest, mis toimub 5. aprillist 26. maini. See sobib
neile, kes vajavad väikest tõuget ja nõu oma idee kujundamisel ja elluviimisel. Koolitusel jagatakse teadmisi äri- ja
turundusplaani ning finantsprognooside koostamiseks.
Samuti antakse ülevaade raamatupidamisest ning ettevõtte
juhtimisest. Osalejatel tuleb koostada äriplaan, mille rakendamiseks on võimalik toetust taotleda. Osalemine on
tasuta, kuid kohtade arvu piiratuse tõttu tuleb huvilisel end
registreerida 27. märtsiks. Lisainfo www.sasak.ee veebist ja
Saare Arenduskeskuse Facebooki lehelt.
Aprillis oleme esmakordselt ellu kutsumas 6-osalist seminaride sarja suurematele tootmisettevõtetele. Teeme
ekspertide abil selgeks jätkusuutlikkusega seotud teemad,
alustades nende vajalikkusest, erinevatest regulatsioonidest
ja kaasnevatest võimalustest kuni roheauditi ja süsinikujalajälje mõõtmise ning keskkonnajuhtimise ISO-standardi rakendamiseni välja. Kõik ikka ettevõtjate konkurentsivõime säilitamiseks ja kasvuks.
Saaremaa Ettevõtlusakadeemia kevadine koolitusprogramm on seekord suunatud vaid Saaremaa EHTNE märgikandjate müügikanalite korrastamiseks ja turundustegevuste hoogustamiseks. Koostöös Saarte Koostöökoguga on
valminud 11-osaline mahukas eriprogramm, mis lõppeb
maikuus, mil Saare- ja Muhumaa turismihooaega alustavad. Koolitusi viivad läbi oma ala parimad eksperdid.
Tulemas on ka Ettevõtlusakadeemia sügisprogramm. Ettepanekud ootustest on teretulnud.
Sügisel on taas üleriigiline ettevõtlusnädal koos maakonna ettevõtete tunnustamisega. Juba on käimas mitmed
turundustegevused, mille kaudu maakonna tublisid ettevõtjaid ja toimetusi suve hakul teleekraanidelt näha võib.
Rääkimata sotsiaalmeediast. Jätkuvalt koordineerib Saare
Arenduskeskus Saarte Filmifondi tegevust. Koostöös kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega on sihiks toetusfondi kasvatamine ja üha põnevamate filmiprojektide
maakonda meelitamine.
Kevadel on oodata Kuressaares „Apteeker Melchiori“ ja
järgmisel kevadel „Suvitajate“ esilinastusi. Toetuste vooru
avame peatselt ja juba on järjekorras mitu taotlust. Tänu
Saaremaa ja Muhu valla tegevuspanusele realiseeriti möödunud aastal neli erinevat filmiprojekti, millele jagati toetusi summas 22 160 eurot, kuid läbi maakonnas toimuvate filmivõtete genereerisid nad ettevõtlustulu üle 170 000
euro. See kõik oleks läinud kuhugi mujale, kui poleks olnud
Filmifondi. Loodan väga, et omavalitsused mõistavad Filmifondi olulisust üha rohkem. Isegi pärnakad vaimustusid
meie tegevusest ja asutavad oma filmifondi ilmselt juba sel
aastal.
Noorte ettevõtlusteadlikkuse ja ettevõtlusaktiivsuse kasvatamiseks viiakse koolides läbi erinevaid sündmusi, teemapäevi ja koolitusi. Toimub õppereise, tajumaks laiemat
pilti ja saamaks simulatsioonimängude kaudu päriselule
sarnanevaid ettevõtluskogemusi. Õpilasfirmad saavad omi
tooteid ja teenuseid presenteerida ja müüa erinevatel laatadel meil ja mujal. Nende toetuseks alustasime arenguprogrammiga „Alustava õpilasfirma juhendaja stardiabi“,
eesmärgiga toetada õpetajaid ja huviringi juhendajaid, kes
soovivad panustada õpilasfirmade juhendamisse.
Veame maakonnas ka „Ettevõtliku Kooli“ tegevusi. Võrgustikuga on liitunud 7 kooli ja peatselt on tulemas kaheksaski. See on päris hea tulemus ja rõõm on tõdeda, et noori
ettevõtlus huvitab.
Vabaühenduste suunal toimub 22. aprillil Sakla külamajas intensiivne projekti koostamise koolitus ja ettevalmistamisel on inspiratsioonireis Võrumaale. Lisainfo on
meie sotsiaalmeedias ja veebilehel ning konsultant Hanna
vastab lahkelt kõigile asjasse puutuvatele küsimustele.
Uuendusena oleme sel aastal vallale koos Saarte Koostöökoguga partneriks Kauni Kodu ja Aasta Küla valimisel.
Samuti valmistame ühiselt ette külade kõneluste formaati
ja suurejoonelisemat vabaühenduste tunnustamist kodanikupäeva eel novembris. Kõiki korteriühistute esindajaid
ootame jätkuvalt Kredexi majade renoveerimis- ja energiatõhususe nõustamistele. Sügisel on lisaks praegusele laenule ja käendusele avanemas ka renoveerimistoetus. Just
nüüd on õige aeg teha selleks ettevalmistusi.
Oleme Sinu jaoks olemas ja seisame ühiselt parema ettevõtluskeskkonna eest!
Leia meid veebist ja sotsiaalmeediast: www.sasak.ee.
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VIIKINGIAASTA

Kange
kut
kadakas,
võimas
kut
viiking
Abistame Saaremaale
tulnud sõjapõgenikke

V

õimalikust Venemaa sissetungist Ukrainasse hakkasid
jutud ja info liikuma juba
möödunud aasta detsembris. Algasid ka erinevad kõnelused ja arutelud, kuidas sõda vältida. Ka Venemaa ise andis välja infot, et neil
pole plaanis Ukrainat rünnata, aga
Gunnar Havi
nagu me ajaloost teame, siis neid sõkriisireguleerimisnumeid ei saa võtta tõsiselt – kogu
nõustaja
Venemaa elanikkond on justkui ära
tinistatud ja tulevikku vaadatakse läbi silmaklappide.
Kas sõda oleks saanud vältida, kui Euroopa riigid
oleksid Vene vägede tegevusi Ukraina piiri taga tõsisemalt võtnud ja kohe Venemaale karmid sanktsioonid
kehtestanud, me ei tea. Loodeti ja usuti, et ehk Venemaa siiski ei ründa ja sõjaks ei lähe. Rünnaku kuupäeva lükkas ilmselt edasi Venemaa plaanide avalikuks
tulek –Ameerika Ühendriikide avaldatud satelliidipildid ja info Vene vägede koondumisest Ukraina piiride
taha.
Sõda loodeti küll vältida kahepoolsete läbirääkimiste kaudu Venemaaga, kuid soovitud tulemusteni need
jutuajamised ei viinud ja nii alustas Venemaa sõjategevust Ukrainas 24. veebruaril.
Venemaa ründab Ukrainat mitmelt erinevalt suunalt ning kuna esialgsed Venemaa plaanid on luhtunud, käib hetkel juba tahtlik linnade ja tsiviilelanike
pommitamine. Elanikkonna jaoks on endiselt probleemiks nn evakuatsiooniks mõeldud rohekoridoride
loomine lääne suunal, mis tähendab, et paljud inimesed on linnades lõksus ja sealt ära liikuda on võimatu.
Ukraina kodanikud, keda Venemaa sõdurid on kätte
saanud, suunatakse hoopiski Venemaale ehk käib justkui varjatud küüditamine. Olukord on keeruline ja
raske, kuid Ukraina rahvas on jätkuvalt visalt vastu
pannud. Mitmel pool on Vene rinne seisma pandud
ning olulised sõlmpunktid ja linnad on endiselt Ukraina sõjavägede kontrolli all. Kohati on Ukraina relvajõud sooritanud juba ise vasturünnakuid.
Paratamatult toob iga sõda kaasa ka sõjapõgenikud. Nii on Ukrainast ära liikunud juba 3,5 miljonit
elanikku ning see arv suureneb pidevalt. Osa sõjapõgenikest on jõudnud ka Eestisse ja kindlasti anname
riigina endast kõik, et neid igakülgselt aidata. Algusest peale oli selge, et ka Saaremaale tuleb sõjapõgenikke, kuna saarel töötavad erinevatel aladel Ukraina
spetsialistid.
Esimeste sõjapõgenike saabumisel Saaremaale hakkas tulema meie inimestelt ja ettevõtetelt väga palju toetamise soove. Suur tänu siinkohal kõigile, kes
oma abi on pakkunud ja toetavad põgenikke. Selge
oli see, et sellise infovoo haldamiseks on vaja keskset juhtimist. Kuna riik oli küll mandril avanud neli
sõjapõgenikele mõeldud vastuvõtupunkti, oli selge,
et Saaremaa vald peab ka kohalikul tasandil kriisi haldama ja vähemalt esialgu ilma riigi toeta hakkama
saama.
Nii avaski vald põgenike aitamiseks infopunkti
(Lossi tn 1 a), mille eesmärk on aidata vahendada sõjapõgenikele infot nii majutuse, toidu, riideabi, töökohtade kui muus osas ehk pakkuda neile igakülgset
abi toime tulemiseks. Infopunktis saab vormistada ka
erinevaid ankeete (isikukoodi saamiseks, ajutise kaitse
vormistamiseks) ning broneerida aega ajutise kaitse
vormistamiseks.
Saaremaale on saabunud üle 200 põgeniku. Enamik
neist on tulnud oma tuttavate, sugulaste või siin töötavate abikaasade juurde. Suuremat põgenike voolu veel
ei ole, kuid ilmselt on see lähiajal muutumas ja Saaremaale hakkab tulema ka põgenikke, kellel tuttavaid või
sugulasi siin ees ei ole, kuna Tallinn ja Tartu on juba üle
koormatud. Osa sõjapõgenikest on majutatud ka riigi
poolt määratud hotelli, kuid suur osa on elukoha leidnud
tuttavate juures või firmade poolt tagatud majutustes.
Peamiselt asuvad põgenikud praegu Kuressaares, kuid
neid on ka Nasval, Orissaares ja mitmes muus kohas üle
Saaremaa.
Töötamise võimalusi on põgenikele pakkunud mitmed suur- ja väikeettevõtted. Juba tulevad pakkumised ka hooajatöödeks. Töökoha saab leida töötukassa
kaudu, kuid ka infopunkt jagab teavet erinevate võimaluste kohta, mis on meile inimeste või ettevõtete
poolt edastatud. Üldiselt saab öelda, et ukrainlased on
väga huvitatud töökoha leidmisest ja teevad kõik, et
suuta ennast ise ülal pidada.
Põgenike toetamiseks on üle vaadatud ka kooli- ja
lasteaiakohad ning võimalused leitud. Olulisel kohal
on ka võimalus õppida e-õppe keskkonnas, mida lapsed ka ohtralt kasutavad. Täpsem info kooli- ja lasteaiakohtade osas tuleb jooksvalt läbi meedia ja valla
kodulehe kaudu.
Aitäh veelkord kõigile abipakkujatele ja toetajatele!
Üheskoos saame pakkuda sõjapõgenikele normaalsel
tasemel elamise ja töötamise võimalusi.
22. märtsil Kuressaares
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elmine aasta oli
kuulutatud viikingiaastaks.
Viikingite temaatika kaudu pakkusime
Saaremaa külalistele
mängulist võimalust
puhata, tunda end
Maria Ruubas
nagu viiking ja kogeda
turismi- ja
kohalike pakutud viiturundusteenistuse
kingiteemalisi elamusi.
turundusjuht
Samaaegselt andis tugev ajalooline taust kohalikele võimaluse
hoopis uueks enesemääratluseks – mitte
saarlases ei ole viikingite verd, vaid viikingites on saarlaste verd. Kindlasti jääb
viikingitemaatika pereturismi oluliseks
osaks, mida tulevikus toodete-teenustega
edasi arendada.

Saarlased kirjutasid
ümber Euroopa viikingiajaloo
Kümne aasta eest leiti Saaremaalt Salmelt
ehitustööde käigus muinaslaeva vrakid.
Uurimise käigus selgus, et tegemist on viikingilaevadega, mis tõstavad viikingiajastu poole sajandi jagu varasemaks senistest
vanimatest viikingiajastu dateeringutest.
Kui seni oli loetud selleks tinglikult 793.
aasta 8. juunit, mil kroonikate järgi põhjast tulnud sõjamehed-röövlid ründasid
Põhja-Inglismaal Lindisfarne’i kloostrit,
siis Salme leiud 730–750. aastatest tõstsid
viikingiajaloo hälli Saaremaale.
Viikingiaasta läbivaks teemaks oligi
Salme muinaslaevade leiu olulisus. Salme
laevmatused on teaduslikus mõttes ainulaadsed. Laevade leiumaterjal – hauapanustena meestele kaasa pandud skandinaaviapärased mõõgad, vaalaluust
mängunupud, kilbijäänused, nooleotsad
jms – on Eesti ja lähiümbruse kontekstis
erakordsed. Viikingiajalugu muutvate leidude põhjal loodud näitus „Viikingid enne
viikingeid“ on Saaremaa muuseumis avatud 2022. aasta septembrini. Pärast seda
läheb näitus rändnäitusena edasi mandrile
ja Skandinaaviasse.
Viikingiaasta üheks eesmärgiks oligi
viikingiteema laiem tutvustamine, hõlmates tervet Saare maakonda, kuid keskseks
jäi Salme piirkond viikingite kantsina.
Juulikuu nädalavahetustel toimus Salmel
viikingilaat, kus sai viikingilaeva ehitada, töötubades osaleda ja viikingilaevadega merele minna. 20.–22. augustil sai
Salmel osa võtta viikingiturust. Viikingiturg on Skandinaaviast pärit ürituseformaat, kus ajaloohuvilised kogunevad, et
suhelda, kaubelda ajastukohase kaubaga
ja vahetada nii ajaloo- kui käsitööalaseid
teadmisi.
Viikingite saar ja
suuremad tegevused
Viikingitemaatika aitas Saaremaad kui
tuntud reisisihtkohta avada hoopis uue
nurga alt. Jutustada saarte lugu läbi viikingi lukuaugu, muutes nii tugeva teadusliku
nišiteema laialdasele sihtrühmale meelelahutuslikuks ja kõnetatavaks. Viikingitemaatika jooksis niidina läbi kõikidest siht-

Viikingiaasta turunduskampaaniate kontseptsioon: ajaloolised fiktiivsed viikingitegelased on tulnud
Saaremaale puhkama ja saadavad õnnetutele töörakkes viikingitele erinevate vaatamisväärsuste
juurest selfie‘sid. FOTO: Visit Saaremaa

kohta tutvustavatest kampaaniatest, mida
Visit Saaremaa ellu viis.
Seda kõike toetasid suurema kõlapinnaga kampaaniad kodu- ja ka välisturul,
mida viisime läbi koostöös agentuuridega
(Tank OÜ, Media Station OÜ). Kampaania „Puhka nagu viiking“ toimus juunist
augustini Eesti sihtturul koostöös loovagentuuriga Tank ja meediaagentuuriga
Initiative. Kontseptsioon: ajaloolised fiktiivsed viikingitegelased on tulnud Saaremaale puhkama ja saadavad õnnetutele
töörakkes olevatele viikingitele erinevate
vaatamisväärsuste juurest selfie’sid. Kanaliteks olid printreklaam (LP, Maaleht, Pere
ja Kodu), välimeedia suuremates Eesti
linnades (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu),
online’is keskendusime sotsiaalmeedia
kanalitele. Viisime läbi hommikumängu
Raadio Start FMis ja saime kajastuse Kanal 2 saates „Elamusi täis Eesti“, lisaks erilahendused linnapildis.
Media Stationiga koostöös viisime läbi
reklaamikampaania „Valluta Eesti saared“
Läti ja Leedu turul, kus viikingitemaatika
samuti olulist rolli kandis. Keskendusime ennekõike digikanalitele, mida toetas
välimeedia Riias ja Ikla piiripunktis, RigaTV24 saade Saare maakonnast ning
tõime üheksa Läti ja Leedu ajakirjanikku
Saare maakonda.
Lisaks kampaaniale oli viikingiaasta
nähtav trükimeedias (Postimees, Narvskaja Gazeta, eriväljaanne „Sel aastal puhkan Eestis“, Saaremaa Teataja erileht,
trükis/postkaart), teles (Kanal 2 „Õhtu“,
TV3 „Duubel“ ja „Naudime elu“), lisaks
välimeedia Viljandis ja Haapsalus. Saime
täiendada oma foto- ja videopanka ning

PILTUUDIS
Rannapromenaad
on jälle ilusam

M

öödunud aasta lõpus rekonstrueeris Saaremaa vallavalitsus
Tori abajas rannapromenaadi
puidust kai, mille ääres sildub Eesti ajalooline purjelaev kaljas Hoppet.
Tööde käigus lammutati olemasolev puidust promenaad ja asendati uuega. Uusi
osiseid ei rajatud. Rekonstrueerimistöid
teostas Saaremaa vald ja toetas Saarte Kalandus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmest 3.3 “Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia rakendamine”.
Projekti kogumaksumus oli 22 742,40
eurot, millest toetusega kaeti 20 468,17
eurot.
Saaremaa Teataja

lõime TS parvlaevadel laste mängutoa lahenduse ja ka auhinnamängu.
Spetsiaalselt viikingiaastaks sai loodud
GPS-seiklusmäng, mille eesmärk on (taas)
avastada põnevaid kohti Saaremaal, Muhus, Vilsandil, Abrukal ja Ruhnus ning
saada üht-teist huvitavat teada nii külastatud punktide, mida on kokku 70, kui ka
viikingite ajaloo kohta. Mäng on Navicupi
keskkonnas ja sai algselt COVID-tingimusi arvesse võttes loodud vaid eesti keeles.
Viikingiaasta tähistamiseks loodi koostöös Pumpkin Productioniga viikingiaasta märk, mis rõhutab Saaremaa viikingipärandit.
Viikingitemaatika jääb kandvaks ka tulevikus sihtkoha arendamisel ning turundamisel. Juba 6.–7. mail 2022 toimub Salmel
koostöös Uppsala ülikooliga rahvusvaheline konverents „Viikingid enne viikingeid“.
Projektitoetused, mis võimaldasid
viikingitemaatika laiemale sihtrühmale tuua:
Saarte Koostöökogu projekt „Viikingiaasta 2021“ – 16 560 eurot;
Saarte Kalanduse projekt „Saare maakonna merendus- ja kalandusturismi
edendamine“ – 16 420 eurot;
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA) „Viikingiaasta 2021 projekti läbiviimine Saare
maakonna kui sihtkoha turundamiseks“
– 40 000 eurot;
Põhjamaade Nõukogult jõuluturu sidumiseks viikingitemaatikaga, töötubade korraldamiseks – 2500 eurot.
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Saaremaa Teataja

Vald toetab
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Lossipargi ääres algas
sademeveetrassi ehitus

K

lotoid OÜ alustas sel nädalal Kuressaares sademeveetorustiku väljaehitamisega kõlakoja kõrval Pargi tänaval, mistõttu sõidukitele on liiklus suletud
Pargi tänaval Tolli tn ja Asa Spa Hotelli
(Pargi tn 2a – Pargi tn 12) vahelisel lõigul
(vt skeemi).
Tööd jätkuvad Pikal, Põik ja Lasteaia tänaval, mida tutvustame vallalehes selgitava
skeemiga edaspidi.
Täiendava sademeveetrassi väljaehitamise vajadus tekkis pärast Kuressaare kesklinna rekonstrueerimist, kui ilmnes, et
olemasolevad lahendused ei suuda enam
tagada sademevee normaalset ärajooksu,
seda eeskätt linna edelasuunal.
Esmalt rajati täiendav torustikulõik linna
keskväljakult Turu ja Tiigi tänava suunas.
Veski ja Abaja tänava piirkonnas on valing-

vihmade ajal sademevee koormus olemasoleva torustiku jaoks jätkuvalt liiga suur ja
see toob kaasa üleujutusi. Sademevee koormuse hajutamiseks ongi plaanis sademeveetorustiku rekonstrueerimine ja täiendava lõigu rajamine. Ümberehitus hõlmab
umbes 700 meetrit sademeveetorustikku,
mis algab Pika ja Tiigi tänava ristist, kulgeb
mööda Pargi tänavat ning suubub kuursaali
kõrvalt Vallikraavi.
Töid teostab K lotoid OÜ ja tö öde lõpptähtaeg on selle aasta oktoober.
Ehitaja loodab liikluskorraldust oluliselt mõjutava Pargi tänava lõigu valmis
jõuda enne jaanipäeva. Teekattetööd
on plaanis lõpetada maikuu lõpuks ja
siis peaks saama Pargi tänava sõidutee
uuesti avada autoliikluseks. Koos sademeveetorustiku rekonstrueerimisega

vahetatakse välja vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning uuendatakse tänavakatendid ja
kõnniteed.
Kavandatud tööde kogumaksumus on
u 750 000 eurot, millest veidi üle poole moodustab sademeveeprojekt. Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab
sademeveetrassi rajamist 290 000 euroga, vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise kulud kannab Kuressaare Veevärk ning tänavakatendite ja
kõnniteede uuendamist rahastab Saaremaa
vald.
Aivar Sõrm
Kuressaare Veevärk juhatuse liige
Madis Pihel
ehitusinsener

Siseturism lõi mullu kõigi aegade rekordeid
Kuigi turismisektor on
koroonakriisis üks enim
kannatada saanuid, siis
päris lootusetu olukord
õnneks siiski ei ole.
Kena on tõdeda, et meie
saared on siseturistide
seas endiselt populaarKristina Mägi
turismispetsialist sed. Inimeste huvi reisimise vastu on olnud
suur ja kuna COVID- olukorras oli välismaale keeruline reisida, eelistati kodumaal
seiklemist ja uute võimaluste avastamist.
Kindlasti andis Saaremaa Viikingiaasta
mandrirahvale uusi ja põnevaid põhjuseid,
miks meile külla tulla ja viikingiaasta turundamiseks olid Visit Saaremaal ka suuremad rahalised võimalused võrreldes varasemate aastate turunduseelarvetega.
Suvine turismihooaeg läks Saare maakonna turismisektorile tempokalt ja mitmete statistiliste numbrite üle on põhjust
rõõmustada. Suviseid parvlaeva reisijate
üleveonumbreid vaadates selgus, et reisijate arv kasvas maist oktoobrini enamikel
kuudel u 10% ringis. Lennujaama näitajad
olid veelgi suuremas tõusus kui praamidel.
Suvekuudel oli lendajaid aasta tagusega
võrreldes lausa 75–100% rohkem ning sealjuures ületasid lendajate arvud enamikul
kuudest ka kriisieelseid tasemeid.
Väliskülastajate arvud
kukkusid drastiliselt
Suvekuude üle ei ole põhjust kurta ka majutusettevõtjatel. Siseturism tegi mullu

suvel taas võidukäiku ja lõi kõigi aegade
rekordeid. Juunis kasvas meie majutusasutustes ööbinud eestlaste arv mullusega võrreldes 61%, juulis 53% ja augustis
13%. Välismaalaste ööbimiste osas ei ole
kahjuks rõõmusõnumeid. Väliskülastajate arvud on üsna drastiliselt langenud
kaks suve järjest. Põhjalikumat kokkuvõtet Saare maakonna suvistest turisminumbritest saad lugeda aadressil
https://visitsaaremaa.ee/suvi2021/.
Aasta lõpus oli näha siseturistide arvu
vähenemist ja selleks on erinevaid põhjuseid:
• Tallinna Lennujaama väitel suurenes nt
oktoobris reisijate arv (rekord) ning eestlased reisisid aina enam välisriikidesse. Suurenes ka sihtkohtade ja tšarterlendude arv.
• Inimesed julgevad välisriikidesse lennata ja piirangud võisid välisriikides olla
leebemad (sh inimestele, kes ei ole vaktsineeritud).
• II samba pensioniraha võimaldas välisriikidesse reisimist.
• Oktoobris kehtestati Eestis reeglid, kus
negatiivne test enam koroona-tõendina
ei kehtinud, ja kindlasti mõjutas see siseturismi.
Aasta kokkuvõttes on näha, et Saare
maakonnas majutatud eestlaste arv kasvas
mullu 2020. aastaga võrreldes 18% ja kriisieelse (2019. aastaga) tasemega võrreldes
7%. Eesti vastavad näitajad olid 22% ja 3%,
Pärnu maakonnal 21% ja 21% ja Hiiu maakonnal 11% ja 36%.
Väliskülastajate ööbimiste arv hakkas

Saare maakonnas aasta lõpus vaikselt suurenema ja see näitab, et inimesed julgevad
ja soovivad reisida. Väliskülastajate TOP3
moodustavad lätlased (4316 inimest),
soomlased (4007 inimest) ja sakslased
(1696 inimest). Lätlaste ja soomlaste arv
on aasta varasemaga võrreldes siiski vähenenud. See on tingitud riigisisestest
piirangutest, mida meie mõjutada ei saa.
Näiteks Soome riik ei soovitanud Eestisse
reisimist ja seda tõestab ka statistika. Sakslaste arv kasvas eelmisel aastal võrreldes
üle-eelmisega veidi (+6%), aga kõigi kolme
eelpool nimetatud riigi külastajate arvud
on kriisieelse tasemega võrreldes u 75%
langenud.
Tänu eestlastele on
majutuste statistika positiivne
Aasta kokkuvõtteks saab öelda, et väliskülastajate suurest langusest hoolimata on
eestlased mullu usinalt Saare maakonda
külastanud, tehes kõigi aegade ööbimise rekordeid. Tänu sellele on majutuse statistika
positiivne, näidates 2020. aastaga võrreldes
väikest kasvu (+8%).
Tulevikutrendid olid käesoleva aasta
osas optimistlikud. Osa Skandinaavia ja
Euroopa riike on juba koroona-piirangutest loobunud või neid leevendanud ning
tulemused kajastuvad ka kohe külastajate arvu tõusus. Kuid olukord Ukrainas ja
kogu maailmas mõjutab kindlasti reisimist
märkimisväärselt ja hetkeseisuga ei julge
keegi turismisektori arengute osas ennustusi teha.

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas
oma 8. märtsi korraldusega välja
maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamise 2022. aasta taotlusvooru. Voor
on avatud 1. maist kuni 31. maini.
Vormikohase avalduse saab esitada
paberkandjal Saaremaa VallavalitEnno Reis
teedeteenistuse susele, Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, 93819 või digitaalselt
juhataja
allkirjastatuna vallavalitsuse e-posti
aadressile vald@saaremaavald.ee.
Maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditöid toetame teist aastat. On üldteada, et paljude
majapidamiste juurdepääsud ei ole aastaringselt sõidetavad. Just selliste ühe-kahe talu juurdepääsuteede remondi mure jääb eraomanikule ja vallapoolne
abi oleks vajalik. Juurdepääsuteede korrastamiseks on
võimalik saada toetust ka hajaasustuse programmist,
kuid paraku on selles programmis olnud prioriteedid
veevarustus ja kanalisatsioon.
Eelmisel aastal saime kõik taotlused, mis kvalifitseerusid, rahuldada. Kokku lahenesid 49 eratee probleemid. Enamik töödest olid tee purustatud kruusaga
ülepindamine, kuid sooviti ka kruusa kohaletoomist
ja selle oma jõududega paikapanemist. Remonditi üks
truup, kaevati ka teekraave.
Sel aastal on erateede remondi toetamiseks planeeritud valla eelarvesse 50 000 eurot, nagu eelmisel aastalgi.
Muudatused sel aastal
Tänavu on kaks olulist muudatust. Esiteks on abikõlbulike tööde hulka lisatud ka tee muldkeha ja kruuskatte ehitamine. Selline vajadus ilmnes eelmisel aastal
kõnealuse meetme rakendamisel. Mitmel juhul ei saanud probleemi lahendada ainuüksi katte parandamisega, vaid oli vaja ehitada ka muldkeha. Kuna need
tööd ei olnud eelmisel aastal abikõlbulikud, siis taotlusest loobuti.
Seega saab sel aastal vastava korra alusel toetada
järgmisi töid: tee muldkeha või teekatte ehitamine,
teekatte remont, truupide ehitamine või remont,
samuti kruusa transport ning teeala kuivendamine
(teekraavid, nõvad). Mustkatte ehitamist me jätkuvalt
ei toeta.
Teiseks tõsteti toetuse maksimummäära 2000 euroni, seega tõstetakse senist määra 500 euro võrra.
Määra tõstmine on seotud abikõlbulike tööde lisandumisega ja siis saaks mahukamaid töid suuremal määral
toetada.
Kuna esimene aasta oli õppimise aasta, siis lisaks
eeltoodule on plaanis veel mõningad korralduslikud
muudatused: täiendame taotluse vormi, muudame
töövõtu lepingu konkreetsemaks jms.
Toetuse saamise tingimused on samad, mis eelmisel
aastal. Taotleja majapidamine, mille juurdepääsutee
remondiks toetust taotletakse, peab rahvastikuregistri
andmetel olema taotleja elukohaks. Toetuse saamiseks
peavad remonditava tee servad olema puittaimestikust
või muudest takistustest puhtad.
Taotluse esitamise ajaks peavad puude oksad või
võsa olema eemaldatud minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servadest ühe meetri laiuselt. Nõue on seatud selleks, et teeremondi tehnika saaks probleemideta
liikuda.
Kui remonditav teeosa asub kellegi teise kinnistul,
tuleb esitada ühine taotlus või teiste maaomanike kirjalik nõusolek või taotleja kasuks seatud notariaalne
kokkulepe teeservituudi seadmiseks.
Pea nõu teespetsialistiga
Toetuse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega,
võttes aluseks hindamise tulemusena tekkinud pingerea. Taotlust ei rahuldata, kui taotleja ei vasta korras
toodud tingimustele, remonditava tee servad on takistustest puhastamata, tööd pole tehniliselt võimalik teostada (ruumi pole) või puuduvad eelarvelised
vahendid.
Valla majandus- ja haldusosakond (MHO) leiab
tööde teostamiseks töövõtja, kellega sõlmitakse kolmepoolne (vald, töövõtja, toetuse saaja) töövõtuleping. Tööde teostamise eest tasuvad vald ja toetuse
saaja töövõtjale oma osas.
Asjakohane erateede remondi toetamise kord
on kättesaadav Riigi Teatajas: www.riigiteataja.ee/
akt/405032022013?leiaKehtiv.
Taotlusi menetleb MHO teespetsialist, kelle tööpiirkonda konkreetne eratee jääb. Enne taotluse esitamist
oleks mõistlik pidada eelnevalt nõu teespetsialistiga,
igal konkreetsel juhul leiame probleemi lahendamiseks sobivama lahenduse (teetööde kirjelduse).
Piirkondlike teespetsialistide kontaktid:
Leisi, Mustjala, Kihelkonna piirkonnad – Enno Reis,
enno.reis@saaremaavald.ee, tel 4525113.
Kaarma, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu piirkonnad –
Toomas Raun, toomas.raun@saaremaavald.ee,
tel 4525112.
Orissaare, Valjala, Pöide, Laimjala, Pihtla piirkonnad –
Raivo Kaseorg, raivo.kaseorg@saaremaavald.ee,
tel 4525134.
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SAAREMAA KANDID

Saarlased Eestimaa
talimängudel
Iga nelja aasta tagant toimuvad Eestimaa Spordiliidu
„Jõud“ korraldatavad Eestimaa talimängud, mis sel
aastal leidsid aset 14. korda ja toimumispaigaks oli
Ida-Virumaa. Osales 2300 võistlejat. Huvitavaks teeb
need mängud teadmine, et igal harrastajal on võimalik võistelda koos olümpiasportlastega. Nii võistlesid
kõrvuti rahvasportlastega Pekingi olümpial osalenud Keidy Kaasiku, Aveli Uustalu ja Kaidy Kaasiku.
Saaremaa vald ja Saare maakond osales võistlusel
50 sportlasega 10 spordialal (võistluskavas 22 ala).
Seoses lumevaeste talvedega muutub järjest keerulisemaks talialadel võistkondade komplekteerimine
ja seda eelkõige noorte osas. Tänan kõiki lapsevanemaid, kes oma lapsi suusarajale ja suusamäele kaasa
võtavad ja nii suusatamist Saaremaal elus hoiavad.
Tänu vanematele, eeskätt Jaanus Vesbergi initsiatiivile suutsime esmakordselt välja panna kaks poiste
teatevõistkonda. Vaatamata kiiretele ja rasketele radadele olid poisid tublid, saavutades M14 vanuseklassis 13. ja M16 vanuseklassis 7. koha.
Individuaaldistantsidel mahtus meie suusatajatest 10 parema hulka M40 arvestuses 10 km sõitnud
Marek Mägi ajaga 28:34,8.
Suusatamises tuli Saaremaale kokkuvõttes tubli
10. koht. Võistkonda kuulusid Ramon Mägi, Karel
Mälk, Uku Vesberg, Jakob Jürviste, Kaur Vesberg,
Markus Trei, Joonatan Johanson, Karl Jakob Toplaan, Marek Mägi, Kuido Koppel, Tarmo Mändla,
Ülar Jürviste, Mart Aru ja Koit Voojärv.
Suusaorienteerumises (sprint+lühirada) tuli Saaremaa võistkond koosseisus Jüri Linde, Mart Aru,
Raili Nõgu ja Kaspar Linde 11. kohale.
Mäesuusatamises esindasid Saaremaad isa ja poeg
Ülar ja Jakob Jürviste, saavutades võistkondlikult 9.
koha. Laskesuusatamises olime esindatud ühe võistlejaga – Ülar Jürviste saavutas tubli 7. koha.
Esmakordselt oli saarlastel esindaja Tallinnas toimunud kiiruisutamise etappidel. Siin saavutas Saaremaalt pärit sportlane Kuido Koppel 500 m sõidus
4. koha ja 3000 m sõidus 1. koha. Kokkuvõttes M40+
arvestuses II koht.
Eks saarlaste ja suusatamise üle visati ka veidi nalja, sest ikka kipub nii olema, et kui teised piirkonnad
võitlevad suure lumega ja naudivad talverõõme, siis
Saaremaal sinililled õitsevad ja linnud laulavad. Kus
seal siis suusatatakse!
Ida-Saaremaa motoklubi oli väljas 6-liikmelise
võistkonnaga (Marten Aus, Karl Kiil, Marek Mõts,
Henri Haramaa, Janek Tabun, Margus Kiil) ja Saaremaale tuli motokrossis 6. koht.
Kreeka-Rooma maadluses toodi Saaremaale erinevates kaalukategooriates kolm medalit: 130 kg –
Karmo Kask II koht, 82 kg – Karla Kirch II koht, 97
kg – Kleron Kiirend III koht. Võistkondlikult kokku
4. koht.
Kabe võistkonnal tuli teisel päeval seoses ühe
mängija haigestumisega mängida vähendatud koosseisus ja kokkuvõttes saavutati 7. koht (Teele Püüa,
Märten Uljas, Inge Vara, Ivar Truu, Jaan Truu).
Ujumise võistkonnas, kus osaleti nii teateujumises
kui individuaaldistantsidel, saavutati 7. koht (Kelly
Erin-Uussaar, Gregor Kapsta, Anželika Toll, Kaarli
Haandi).
Mälumängu võistkond koosseisus Tiit Pruuli,
Kaarel Eero, Marko Siil, Anders Vrager, Väino Uljas
saavutas 7.–9. koha.
Heaks eeskujuks meie esindusele oli kindlasti
abivallavanem Koit Voojärv, kes osales nii 10 km
suusatamises kui juhtidele korraldatud võistluses.
Maakondade arvestuses saime juhtide võistluses auhinnalise II koha.
Võistlustel toimub eraldi arvestus valdade ja omavalitsuste osas. Lisaks on vallad ja maakonnad jagatud
kahte erinevasse gruppi, võttes arvesse elanike arvu.
Väiksemate maakondade arvestuses saavutas
Saare maakond 6. koha (osales 9 maakonda) ja suurte
valdade arvestuses 11. koha (osales 24 omavalitsust).
Täname Saaremaa Vallavalitsuse ja Saaremaa
Spordiliidu poolt kõiki talimängudel osalejaid ja
kõiki, kes võistkondade komplekteerimisel oma panuse andsid.
Aivi Auga
spordinõunik

KÜLAVANEMAD
Uduvere küla koosolek toimub 9. aprillil kell 11
Uduvere bussipeatuses. Päevakord: külavanema
valimine, kevadtalgud, info. Ootame aktiivset osavõttu!
Mäeküla külavanema valimise koosolek toimub
11. aprillil kl 12 Tõnu talus Mäekülas.
Vallavalitsuse 22. märtsi istungil kinnitati viieks
aastaks Kihelkonna piirkonna Kõõru küla külavanemaks Marit Haidak.

Kihelkonnal asuva Ave Nahkuri pildiga Coopi kaupluse sein on muutunud tõeliseks turismimagnetiks. FOTO: Eveli Ait

Kuidas on kasutatud aleviku- ja külaraha?
2021. aastal toetati nende alevike ja külade
tegemisi, kus vanem on valitud, aleviku- ja
külarahaga 40 000 euro ulatuses. Raha kasutamiseks olid alevikel ja küladel vabad
käed. Osa külasid ja alevikke otsustasid
raha kasutamise lükata tänavusse aastasse.
Kõige enam kasutati raha alevike ja külade heakorraks: muruniitmine ja talgutööd.
Jõulude ajal tehti mõnedes külades väikseid
magusaid kingitusi. Külarahva poolt avaldati leinakuulutusi lahkunud külaelanike
mälestamiseks.
Külarahast oli tuge ka külakokkutulekute
korraldamisel, Lümanda külas tähistati esmakordselt ühiselt vana aasta ärasaatmist
ja uue vastuvõtmist. Esimest korda toimus
kepphobuste võistlus Kipi-Kepi Cup, külarahaga aidati kaasa selle ürituse reklaamimisele. Külaraha abil on kaetud ka projektikulude suurenemist.
Lümanda piirkonna Mõisaküla andis välja
küla ajalooraamatu ning Leedri külarahaga kaeti osaliselt raamatupidajakulu. Valjala
piirkonna Väljakülas soetati peredele kohustuslik vinguandur.
Varpe küla Lümanda piirkonnas, Vanalõve külas Valjala piirkonnas ja Tumala külas
Orissaare piirkonnas ehitati postkastidele
uus katusealune. Vanalõve külavanem Triin
Laul: „Uus katusealune sai ehituslikult sarnane vanaga, aga uhketes Valjala kihelkonna
värvides ja vanast aknast infotahvliga. Suur
Vanalõve silt katuse alla on veel valmimisel.
Loodame, et postkastide uuenduskuur on
alles küla keskuse korrastamise algus.“
Kihelkonna alevikus maaliti Kihelkonna
Coopi poe seinale Ave Nahkuri töö. Selle
projekti organiseerimine tõi ka alevikuvanemale Priit Kesselile Kihelkonna 2021. aasta
tegija tiitli. Seinamaal on olnud läbi aasta
turistide lemmik, mille juures kõik alati pilti
käivad tegemas.

Külaraha toel said Vanalõve postkastid uue katusealuse. FOTO: Triin Laul

Suur tänu aleviku- ja külavanematele ellu
viidud tegevuste eest, neid on palju rohkem,
kui eelpool toodud. Loodetavasti saavad alevikud ja külad siit inspiratsiooni järgmiste
aastate tegevusteks.
2022. aasta aleviku- ja külaraha taotlemine on planeeritud aprillikuusse ning selle

kohta tuleb täpsem info edaspidi. Palun
vaadake üle, kas alevikul ja külal on kehtivate volitustega vanem olemas. Rohkem
infot teenuskeskustest ning valla kodulehelt
www.saaremaavald.ee/kulavanem.
Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

427 küla ja 9 alevikku
Saaremaal on 427 küla ja üheksa alevikku. Suurim alevik on Orissaare, kus elab 816 inimest
(kõik artiklis toodud elanike arvud on selle aasta 1. jaanuari seisuga). Väikseim Leisi oma 322
elanikuga on napilt suurem kui suurim küla Muratsi, kus on 301 elanikku.
Suurimate külade esiviisikusse mahuvad veel Laheküla ja Mustjala küla, kus mõlemas on 253
inimest, ning Kõljala 212 ja Mändjala 211 elanikuga. Külasid, kus elab 200–300 inimest, on neli,
100–200 inimest on 28 külas. 47 külas elab 51–100 inimest.
Seega elab 80% Saaremaa külades kuni 50 inimest. Vastavalt: 46–50 inimest (21 külas);
41–45 (18); 36–40 (19); 31–35 (28); 26–30 (36); 21–25 (43); 16–20 (41); 11–15
(47); 6–10 (46). Kuni viis inimest elab 44 külas ja 14 külasse pole sisse kirjutatud ühtegi elanikku.

SAAME TUTTAVAKS
Sotsiaalosakonna
juhataja Piret Tenno

„O l e n s ü n d i nud Kuressaares
6-lapselise pere
viienda lapsena.
Inimeste vajaduste märkamine ja
nende abistamine on mul ilmselt emapiimaga
kaasa pandud.
Juba lapsena võis
mind tihti leida oma tänaval mõne tuttava
abivajava vanamemme juures toimetamas.
Minu esimene ametlik kokkupuude hooldusvaldkonnaga oli Kuressaare Gümnaasiumi 10. klassis, kui ühe grupi tüdrukutega otsustasime Kuressaare haiglasse osalise
koormusega hooldusõdedeks kandideerida.
Töötasingi haigla intensiivravi osakonnas
kaks aastat.
Gümnaasiumi lõpus oli minu klassijuhataja Taimi Aru veendunud, et ma oleksin sobiv inimene kandideerimaks Tallinna
Pedagoogilisse Instituuti uut eriala õppima,
milleks oli sotsiaaltöö. Võtsingi õpetaja soovitust kuulda.
Pärast ülikooli lõppu asusime koos abikaasaga elama Kuressaarde, kus esialgu
läksin tööle Oma Saare kirjastusse korrektoriks. Mõne aja pärast hakkas linn otsima
sotsiaalteenuste spetsialisti, kelle ülesan-

deks oli lastekaitse valdkonnaga tegelemine.
Kuna erialane ettevalmistus oli olemas, siis
tundus loomulik sellele kohale ka kandideerida. Nii saigi minust 1997. aastal Kuressaare linnavalitsuse noor spetsialist. Mõned
aastad hiljem kandideerisin sotsiaalnõuniku
kohale, kus töötasin 2015. aastani. Vahepeal
omandasin ka Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö
erialal magistrikraadi.
2015. aasta sügisel sai minust Kuressaare Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog/
HEV-koordineerija, kelle ülesandeks oli
ka tugikeskuse juhtimine. 2019. aastal tuli
mul valida, kas jätkan sotsiaalpedagoogina
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse koosseisus või kooli hariduslike erivajadustega
õpilaste õppe koordineerijana. Otsustasin
viimase kasuks, kuna olin süsteemi loomisse
pikalt panustanud ja tundus õige seda järjepidevust jätkata.
Valla sotsiaalosakonna juhataja kohale
otsustasin kandideerida, kuna olin aastaid
sotsiaalvaldkonnas töötanud ja siiani on see
südamelähedane. Loodan väga, et koostöös
osakonna töötajate ja kõigi koostööpartneritega saame valla sotsiaalvaldkonna arengusse panustada, et tagada meie inimestele
inimväärne elu läbi terve elukaare.“
Piretil on abikaasa Taavoga kolm last.
Vanem tütar Mirjam õpib Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis füsioteraapiat ja
noorem tütar Merilyn Tartu Ülikoolis
eripedagoogikat. 14-aastane Taavet õpib Kuressaare Nooruse Kooli seitsmendas klassis.

Piret töötab Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajana 15. märtsist.

Kaarma teenuskeskuse
juhataja Riina Allik

Kaarma teenuskeskust juhib 1. märtsist
s eni Saaremaa
vallavalitsuse
ter visedenduse
peaspetsialistina
töötanud Riina
Allik. Riinal on
väga pikaajaline töökogemus
mitmetest Saare maakonna omavalitsustest,
Kaarma piirkond ja inimesed on talle tuttavad töötamisest nii Kuressaare kui ka Kaarma vallasekretärina.
Riina on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, peale erialase töö on ta aktiivselt tegelenud paljude arendusprojektidega.
Lisaks Kaarma teenuskeskuse juhi ametile kuulub Riina tööülesannete hulka Saare maakonna siseturvalisusega seotud töö,
millega Riina on tegelenud tervisedenduse
peaspetsialisti ameti kõrvalt.
Kaarma kogukonnakogu kooskõlastas
Riina kandidatuuri ühehäälselt. Riina Allik
on töötanud Saaremaa vallavalitsuses valdade ühinemisest alates.

25. märts 2022

ALUSTAVA ETTEVÕTJA
BAASKOOLITUS
Alustava ettevõtja baaskoolitus on neile, kes soovivad alustada ettevõtlusega ja luua enda äri.
5. aprillist 26. maini aset leidev tasuta koolitusprogramm
sisaldab 7 päeval toimuvaid veebikoolitusi.
Kohtade arv on piiratud, vajalik on eelregistreerimine 27.
märtsini.
Täpsem info ja registreerimine: www.sasak.ee või helen@
sasask.ee
Baaskoolitust korraldab Saare Arenduskeskus ning rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Transpordiameti Kuressaare
teenindusbüroo kolib
Alates 31. märtsist on Transpordiameti Kuressaare teenindusbüroo avatud aadressil Pärna 6, Kuressaare.
Registreerimiseelne kontroll, sõiduki registreerimine ja
registreerimismärgi saamine ning teooriaeksamid:
E–R kell 9.00–17.00
E–R teenindamine ainult eelbroneeringute alusel
Aja broneerimine: broneering.transpordiamet.ee
Kõik muud teenused:
T ja N kell 9.00–17.00; lõuna kell 12.00–12.30
Teenindamine nii eelbroneeringute alusel kui ilma broneeringuta
Aja broneerimine: broneering.transpordiamet.ee
NB! Teenuseid (v.a registreerimiseelne kontroll ja teooriaeksam) saab kasutada ka e-teeninduses.
Loe lähemalt: www.transpordiamet.ee.

MAA-AMET MÜÜB
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Saare maakonnas asuva kümne kinnisasja müügiks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 5.04.2022 kell 11. Täpsem info
Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas
aadressil riigimaaoksjon.ee.

ENAMPAKKUMISED
Autopesula rajamine Orissaare alevikus
Saaremaa Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise
Orissaare alevikus Aasa tänav kinnistu ja Kuivastu mnt 10 kinnistu
rendile andmiseks kümneks aastaks mahus 74 m² ja 177 m².
Pakkumise võitjal on kohustus aasta jooksul rendilepingu sõlmimisest arvates ehitada välja kaheosaline autopesula, mis koosneb kinnisest köetavast pesutänavast ja varikatusega selvepesulast. Enampakkumise alghind on 200 eurot aastas kasutusse antava maa-ala kohta.
Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 6.04.2022 kell 12.00 märgusõnaga „Orissaare“ elektrooniliselt aadressile vald@saaremaavald.
ee või paberkandjal kinnises ümbrikus aadressile Marientali tee 27,
Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93820.
Lisainfo ja tingimused, k.a mis dokumendid ja andmed peavad pakkumises sisalduma: www.saaremaavald.ee/muugipakkumised.
Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele. Enampakkumise võidab isik, kelle pakutud hind on kõige kõrgem. Pakkumise
võitjaga sõlmitakse rendileping.
Lisainfo: kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@
saaremaavald.ee, tel 522 8547).

Antsu kinnistu Põllukülas
Saaremaa Vallavalitsus korraldab avaliku suulise enampakkumise Põllukülas asuva Antsu hoonestatud kinnistu (pindala 3746 m², maa
sihtotstarve elamumaa 100%) võõrandamiseks. Kinnistul paikneb
ühekorruseline puidust hoone (suletud netopind 105 m²).
Enampakkumisest osavõtuks tuleb esitada pakkumine hiljemalt
8.04.2022 kell 12.00 märgusõnaga „Antsu“ elektrooniliselt aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal kinnises ümbrikus aadressile Posti 15, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond 94302.
Lisainfo ja tingimused, k.a mis dokumendid ja andmed peavad pakkumises sisalduma: www.saaremaavald.ee/muugipakkumised.
Enampakkumine toimub reedel, 8.04.2022 kell 12.00 aadressil
Posti 15, Valjala alevik. Enampakkumise alghind on 4000 eurot. Pakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu ostu-müügileping.
Lisainfo: kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@
saaremaavald.ee, tel 522 8547).
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Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu kutsub
ELANIKKONNA KRIISIKS VALMISOLEKU JA ESMAABI
KOOLITUSELE
Naiskodukaitse annab esmateadmised esmaabist ja kriisiks
valmisolekust, tutvustab äppi „Ole valmis!“.
Koolitused toimuvad:
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
Elanike kriisideks valmisolekualase teadlikkuse tõstmist toetatavate tegevuste edendamist toetab Päästeamet.

Seminar „Dementsusega
inimese toimetuleku toetamine“
5. aprillil kl 13 Kuressaare haiglas Aia tn 25 (seminariruumi
pääseb enne välistreppe)
Kava:
13–14.30 Dementsuse märkamine, sümptomid, toimetuleku
toetamine läbi keskkonna, suhtlemise ja tegevuste. Tegevusterapeut ja nõustaja Hanna-Stiina Heinmets (MTÜ Elu Dementsusega ja Dementsuse Kompetentsikeskus).
14.30–15 Kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenused ja toetused.
Kai Albert (Pihtla teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist).
15–15.15 Arutelu.
15.30–17.30 Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele. Tugigruppi juhivad Imbi Lamp ja Hanna-Stiina Heinmets.
Seminar ja tugigrupp on kõigile tasuta!

TEABEPÄEV RELVAOMANIKELE
2. aprillil toimub Kuressaare Kultuurikeskuses Saare maakonna relvaomanike teabepäev. Ürituse korraldavad Kuressaare
politseijaoskond ja Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu.
Teabepäeva korraldamise põhjused: seadusandlus on viimaste
aastatega muutunud ja muudatustega relvaomanikud paraku
väga hästi kursis ei ole, ka on mitmeid teemasid, mis vajavad
värskendamist ja meeldetuletamist.
Teabepäeval esinevad Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Keskkonnaameti spetsialistid. Teemad,
mida käsitletakse: relvaloa väljastamine ja relvaloa omanikku
puudutav järelevalve; nõuded relvaomanikule; relvaloa taotlemine/uuendamine/pikendamine, sh taotlusprotsessi ja veebilehekülje lühitutvustus; jahilaskesport; laskemoona lubatud
kogus relvaomanikule; leidrelvad ja -laskemoon; relva olulised osad; vastutus/õiguslikud tagajärjed rikkumise korral; PPA
menetluspädevus; relvade üleandmine; relvaeksamid; relvade
hoiutingimused; tsiviilrelvade ohutus ja turvalisus, sh peamised
eksimused relvaeksamil; nõuetekohased relvahoiutingimused;
tsiviilrelvad ja turvalisus; hädakaitse ja selle tähendus; enese ja
vara kaitseks soetatud relvad; ohutusnõuded ja eeskirjad jahipidamisel; järelevalve; peamised eksimused jahipidamisel; käitumine lõhkeaine või laskemoona leidmise korral; lõhkematerjali
loovutamine.
Registreerimine teabepäevale www.bit.ly/relvateabepaev.
Teabepäev on vaadatav ja järelevaadatav veebis.
Teabepäeva rahastab Euroopa Sotsiaalfond 2014–2020 meetmest „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“.

Saaremaa T
Saaremaa Vallavalitsus on välja
kuulutanud avalikud konkursid:
Personalijuht (tähtaeg: 25.03)
Vallakunstnik (tähtaeg: 31.03)
Jurist (tähtaeg: 4.04)
Arenduse peaspetsialist (tähtaeg: 6.04)
Energeetikainsener (tähtaeg: 18.04)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819
Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Haldustöötaja, puhastusteenindaja Saaremaa Halduses
(tähtaeg: 25.03)
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.

TEATED
Nõudepõhist ühistransporti saab nüüd tellida tel 5400 0120. Samuti saab sõidu tellida mugavalt veebis: www.vedas.ee. Tellimusi
saab esitada E–N kl 8.30–16.00 ja R kl 8.30–14.30. Reisija peab
tellimuse esitama vähemalt 24 tundi enne soovitava pealevõtmise
aega. Teenust osutatakse Lümanda, Salme, Torgu ja osaliselt Kärla
piirkonnas.
Korteriühistute ümarlaud
Kutsun teid Saaremaa KÜ-de märtsikuu ümarlauale 30.03.2022.
a algusega kell 18.00 vallavalitsuse saalis Tallinna tn 10, II korrus.
Teemaks: mida peab KÜ teadma ja kontrollima korterites tehtavate remont-ehitustööde puhul (R. Kallas, valla ehitus- ja planeerimisosakond).
Osavõtt EKÜL-i liikmetele tasuta, mitteliikmetele 5 eurot.
Evi Ustel-Hallimäe
EKÜL-i Saaremaa esindaja
Ära põleta kevadisi aiajäätmeid! Keskkonnaosakond soovitab:
komposti lehed oma kinnistul, oksad vii tasuta Kuressaare Soojusesse (avatud E–L kell 10–12).

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
3. aprillil kl 14 Luidja Tsirkusetalu etendus „Kus on minu ŠOKOLAAD?“
LEISI
Pärsama rahvamaja
30. märtsil kl 19.30 Taritu Tubateatri muusikaline komöödia
H. Raudsepp/V. Uibo „Patused
hinged“.
2. aprillil kl 13 Saare ja Muhumaa lõõtsameeste kokkutulek.
Info tel 5567 1618 Sulev.
Karja rahvamaja
27. märtsil kl 18 Karja rahvamaja näiteringi esituses Janno
Puusepa „Minejad“ (esietendus).
Mängivad Jaanis Valk, Juhan
Nemvalts, Ardo Vahter, Elle Lepp.
Lavastaja Krista Kütt.
29. märtsil kl 18 Karja rahvamaja näiteringi esituses Janno
Puusepa „Minejad“ (lisaetendus).
LÜMANDA
Taritu rahvamaja
2. aprillil kl 13 ajalootund
„Koimla sõda 1941“. Teemat lahkavad ajaloouurijad Aare Laht ja
Indrek Raudne.
MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
29. märtsil kl 18 film „Soo“.
PIHTLA
Sandla Rahvamaja
30. märtsil kl 19 „Kupee nr 6“,
mängufilm.
Näitused: käsitööesemete näitus-müük, „Läbi aja! Saarlased
laulu- ja tantsupidudel“.
Näitused avatud E–N kl 10–15 ja
rahvamaja lahtiolekuajal!

SALME
Salme rahvamaja
25. märtsil kl 19 Salme Rahvamaja sünnipäev 45+1! Taidlejate
kontsert ja pidu ansambliga Härra
Q, loterii.
26. märtsil kl 18 Memmede
„Meelespea“ 35. sünnipäevakontsert koos külalistega.
27. märtsil kl 11–12 mudilasklubi mängude tund koos tädi
Vilvega. Oodatakse lapsi vanuses
2–6 aastat koos isa, ema, vanaema või vanaisaga.
Anseküla seltsimaja
26. märtsil kl 10 Sörwe Viiuli
Päe.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
25. märtsil kl 19 Priit Pius ja Kait
Kall „Midagi ikka“.
29. märtsil kl 19 kontsertkava
„Bach“, Jaak Sooäär & Ivo Sillamaa.
11. aprillil kl 19 Jazzkaar 2022,
Tafenau ja Vindi duo.
Näitused: Saalis „Vello Puujalg
– vaimse maailma sõdur“, 60.
sünniaastapäeva mälestusnäitus.
Avatud 20. aprillini.
I korrusel fotonäitus „Veoautokross läbi aegade“, avatud 30.
aprillini.
Kuressaare teater
25. märtsil kl 19 uuslavastus
„Lea“.
26. märtsil kl 19 uuslavastus
„Lea“.
2. aprillil kl 19 Mikael Meema
püstijalukomöödia „Lood“.
Saare maakonna keskraamatukogu
4. aprillil kl 13.30 Külas on lastekirjanik Kairi Look.
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#8KUUD KAITSET
PM-EE-21-0019

• toimib kuni 8 kuud
• peletab ja/või surmab puugid

vähendades nii puuksiirutatud
haiguste riski
• surmab kirbud
• veekindel ja lõhnatu

(imidaklopriid, ﬂumetriin)

Müügil Taluapteegis!

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis
olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu
arsti või apteekriga. Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
Foresto (imidaklopriid, flumetriin), Elanco ja Elanco diagonaalne logo on Elanco ja selle tütarettevõtete
kaubamärgid. Müügiloa hoidja on Bayer Animal Health GmbH. Bayer Animal Health kuulub nüüd Elanco
koosseisu. Bayer ja Bayeri logo on Bayeri kaubamärgid. C2021 Elanco ja selle tütarettevõtted.

TRÜKIARV:
14 150

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
MK Meedia OÜ

TRÜKKIJA:
AS Kroonpress

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

imidaklopriid, ﬂumetriin

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

