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Dirigent Laine Lehto teeb hääleharjutusi ühendkooridega. FOTO: Valmar Voolaid

Laulupeo teel käiakse ühiselt
S
aare maakonna 52. laulupidu „Teel“
hakkab rõõmsalt jõudma oma viimaste verstapostideni. Pidu ise toimub 18.
juunil Kuressaare lossihoovis, kuid lauljate
jaoks oli väga tähtis päev 9. aprill, kui Kuressaare kultuurikeskuses toimus suur ühisproov.
Eelproovist sai osa üle 350 laulja – osalesid
nii lastekoorid, naiskoorid, segakoorid kui
ka ühendkoorid. Laulupeole ootame kokku
ligi 1200 lauljat ja eraldi liigiproove teevad
veel poiste- ja meeskoorid ning mudilaskoorid. Samuti puudusid eelproovist külaliskoorid mandrilt, kelle huvi meie maakonna laulupeo vastu on pidevalt tõusnud ja meile on
külla tulemas lauljaid Hiiumaast Otepääni.
Eelproovi hommik algas noorte rõõmsa
sagimisega, kui liigijuhtide juhendamisel
oma repertuaar läbi lauldi ja harjutamist vajavaid kohti lihviti. Seejärel ühinesid lastega
naiskoorid, kuna peo repertuaaris lauldakse

ühiselt ajatut „Valulaulu“ ja „Päikeseratast“.
Naistega ühines peagi solist Leana Vapper ja
kõlas südantliigutav „Siidilipp ja hõbepurjed“.
Seejärel oli kord aga ühendkooride käes.
Saal täitus rahvaga ja algas Laine Lehto juhendamisel hoogne võimlemine ja hääleaparaadi soojendamine, et laul saaks täita terve
rinna ja kogu keha.
Suur au oli sel päeval Saaremaal võõrustada ka eelmise üldlaulupeo kunstilist juhti
Peeter Perensit, kes juhatab just meie maakonna peoks valminud uudisteost „Atlandi
ookeani laial pinnal“. Teose autor on armastatud muusik Sander Mölder ja nagu Peeter
Perens loo lõppedes ütles, siis tegemist on
väga ilusa lauluga: „Küll natuke kurb, aga
väga ilus lugu.“
Lisaks ühendkooride repertuaarile harjutasid oma laule veel segakoorid. Oli igati
töökas ja ilusaid helisid täis päev. Suur tänu

kõikidele liigijuhtidele ja lauljatele tehtud
töö eest! Laulupeo kunstiline juht Ester Soe
ütles, et tulemusega võis üldiselt rahule jääda ja heameelt tegi, et laulud olid kooridel
ilusti selgeks õpitud. „Tõsi, paaril kooriliigil
tuleb veel mõnda lugu põhjalikumalt viimistleda, aga õnneks on laulupeoni piisavalt
aega,“ nentis kunstiline juht.
Lavastaja Tõnis Kipper ütles, et tema
põhimõte on jätkuvalt see, et laulupeol
on kõige tähtsam laul ja kõik muu tuleb
pärast seda. Korraldusmeeskonna liikmena võin aga kinnitada, et Tõnise lavastusplaanid on ka väga ilusad ja südantliigutavad. Laulupidu tuleb ja tuleb imeline.
On, mida oodata – vaid napid kaks kuud
on jäänud veel sellel ühisel „Teel“ peoni
käia.
Kristel Peel
laulupeo korraldusmeeskonna juht

Kõik, mida tantsupeoks veel tegema peab, saab tehtud

T

äies hoos on ka ettevalmistused Saare
maakonna 47. tantsupeoks „Tuules“, mis toimub veel enne laulupidu,
5. juunil. Kust tuul puhub,
kuhu ta korraldusmeeskonna mõtted suunanud
Eve Tuisk
on, selle üle arutlevad
tantsupeo
peo kunstiline juht Eena
stsenarist ja
Piiprellide
Mark, kunstilise juhi asrühma tantsija
sistendid Reet Sillavee ja
Helerin Rauna ning projektijuht Triino Lest.
Kui tuul läheb inimese sisse, siis hakkab ta
tegema vägevaid tegusid. Kuidas praegu
seis on – kas vaikus enne tormi või ...? Millised vägevad teod sündimas on?
Triino: No kõik teavad, et selle peo ettevalmistamise periood on olnud üks imelik
ja eriline aeg. Pigem on tuul olnud jõuline
meie ümber ja liigutanud seda pidu ühele
ja teisele poole. Õnneks ei ole me kordagi
kaotanud lootust, et maru vaibub ja me saa-

me oma peo ikkagi tehtud. Samas, võib-olla
saame olla õnnelikud ja tänulikud, et oleme
saanud välja mõelda erinevaid stsenaariume, kuidas vastavalt olukorrale pidu, mis on
kaua küpsenud, saaks ikkagi tehtud.
Tänu tormituultele saime eelmisel aastal
korraldada ägedaid simmaneid erinevates
piirkondades, mida ju muidu ei oleks tehtud.
Ja tegelikult on meil tagataskus veel ideid,
kuidas saaks ikkagi pidu peetud, kui ka nüüd
veel peaks miskit suurt juhtuma. Võib-olla
saame oma mõtteid veel tulevikuski kasutada, et meie tantsukultuuri elavdada ja vahvamaks muuta.
Eena: Minul on praegu selline kevadise
briisi tunne. Kui tuleb esimene kevadine
soe tuuleõhk oma lõhnade ja soojusega, siis
tead, et midagi hakkab juhtuma. Nii sain ma
ka tantsupeoga tunda esimest sooja tunnet
jaanuaris, kui toimus naisrühmade liigipäev.
Vaatamata piirangutele olid rühmad oma
esindajad liigipäevale saatnud ning oli väga
mõnus töine õhkkond. Ja nii on see briis
kogu aeg hoogu kogunud: toimunud on segarühmade päev, kokku said algklassid ning

Alates 1. maist avatakse Saaremaa valla korterelamute hoovialade toetuste taotluste vastuvõtmine
iseteeninduskeskkonnas. Hoovialade korrastamise
töid toetatakse kuni 50% ulatuses töö maksumusest,
maksimaalselt 2500 euro ulatuses.
Toetuse taotlusi saab esitada Saaremaa vallavalitsusele iseteeninduskeskkonnas (iseteenindus.saaremaavald.ee) alates 1. maist kuni 1. juunini 2022.
Tänu tehtud töödele on Saaremaa vallas seni rajatud jäätmekonteineritele aedikuid ja prügimaju, jalgratastele varjualuseid, korrastatud on haljasalasid ja
loodud mänguväljakuid. Aasta-aastalt on ruumipädevus elanike seas tõusnud ja hinnatakse head ruumikvaliteeti enda ümber. Korterelamute elanikud
on nõus üha enam panustama loodavasse avalikku
ruumi. 2022. aasta fookuses on:
Kõnniteede rajamine või remont (kõnniteede
ehitamine korteriühistu majaesiste väljakujunenud
jalgradade asemele, olemasoleva kõnnitee asfaltkatte
parandamine või uuendamine);
Sademeveeprobleemi lahendamine (kraavide puhastamine, sademevee immutamine pinnasesse, sademevee juhtimine koos- või lahkvoolsesse kanalisatsiooni kooskõlastatud projekti kohaselt);
Haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine (olemasoleva haljasala murukatte korrastamine. Hõlmab madalamate
alade täitmist mullaga, muru külvamist, probleemkohtade katmist murumätastega ning lillepeenarde
rajamist);
Kõrghaljastuse rajamine või parendamine (puude
ja dekoratiivsete põõsaste istutamine, väljalangenud
puuistikute asendamine, olemasolevate puude korrastamine, probleemsete puude mahavõtmine);
Mängu- või spordiväljakute või muude vaba aja
veetmiseks mõeldud rajatiste ehitamine (mänguväljakutele täiendavate konstruktsioonide paigaldamine, uute mängu- ja spordiväljakute rajamine vastavalt kooskõlastatud eskiisidele);
Prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine
või parendamine (prügimaja rajamine, prügikonteinerite platsi rajamine või korrastamine ja süvakogumismahuti paigaldamine);
Hooviinventari paigaldamine või korrastamine
(istepinkide paigaldamine, olemasolevate istepinkide korrastamine, vaibakloppimispuude ja pesukuivatusraamide korrastamine või paigaldamine);
Puuetega inimeste liikumistingimuste parendamisele suunatud tegevus (panduse ja käsipuude paigaldus).
Ootame aktiivset osalemist!
Täiendav info: Piret Miller, tel 452 5042, e-post
piret.miller@saaremaavald.ee

Teadete saatmine 1. klassi
astuvate laste vanematele viibib

kohe on ukse ees väärikate tantsupäev.
Helerin: Aasta alguses kardetud kiire kevad on käes ning toimetamist usinasti. Väga
suur osa töödest ja tegemistest on aga minu
suureks rõõmuks just kultuurivaldkonnas,
kas siis tantsu-, teatri- või koolituspöörises.
Reet: Oleme seda pidu nii kaua oodanud
ja nüüd ta tulebki! Natuke hirmus on ka, sest
nii endal kui ka arvatavasti kaasaelajatel on
ootused sellele kaua oodatud sündmusele
suured. Oleks justkui olnud kaua aega ette
valmistuda, kuigi tegelikult on kogu see aeg
olnud täis ootamatusi ning teadmatust.

Rohkem infot pidude kohta: kava, osalejad ja peagi müüki tulevate piletite info
leiab laulu- ja tantsupeo ühiselt kodulehelt www.teeljatuules.ee.

31. märtsil lõppes esmane avalduste vastuvõtt uue
õppeaasta esimestesse klassidesse. Selleks kuupäevaks laekus valda kokku 261 avaldust. Lisaks on pärast 31. märtsi tulnud juurde veel 16 avaldust. Seega
ootab uueks sügiseks praegustel andmetel koolikohta 277 last, mis on kümne võrra vähem, kui on käesoleva õppeaasta esimestes klassides.
Tänavune avalduste vastuvõtmine viidi üle ARNO
keskkonda, kuid kahjuks peame täna vabandama, et
süsteem ei võimalda meil veel vastuste välja saatmist.
Siiski kõik avaldused on vallas läbi vaadatud ning
kinnitame, et 31. märtsiks esitatud avaldused on kõik
võimalik rahuldada vanema poolt märgitud esimese
eelistuse ulatuses.
Ametlikud kinnitused koolikoha kohta loodame
välja saata alates 25. aprillist.
Õilme Salumäe
üldharidusnõunik
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Avatud on alevikuja külaraha taotlusvoor
2022. aasta aleviku- ja külaraha taotlusvoor on avatud
21.04.–25.05.2022. Täpne toetussumma selgub pärast taotluste vastuvõttu, vooru kogueelarve 50 000 eurot. Taotluse
saab esitada valla iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Lisainfo: www.saaremaavald.ee/kularaha ja teenuskeskustest
Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

Kultuuri ja spordi projektitoetused jagatud
18. märtsil andsid kultuuri- ja spordiprojektide hindamiskomisjonid oma hinnangu laekunud 51 spordi- ja 43 kultuuriprojekti toetamisele.
Häid mõtteid ja plaanitud tegevusi oli mõlemas valdkonnas hulgaliselt, mis tegi valiku ja toetuste jagamise väga
keeruliseks. Komisjonid lähtusid projektide hindamisel nii
traditsiooniliste ürituste jätkamise kui uute sündmuste toetamise põhimõttest. Samuti oli oluline, et toetused jaguneksid
kogu valla ulatuses ja igasse piirkonda jätkuks toredaid ettevõtmisi.
Spordiprojektide taotlusvooru jagatav summa oli 20 000
eurot (taotlusi laekus 59 570,61 euro ulatuses). Täisrahastuse
sai kuus projekti (kogusummas 4195 eurot), osalise toetuse sai
vastavalt hindamiskomisjoni hinnangule 30 projekti (summas
15 805 eurot) ning rahaliste vahendite piiratuse tõttu jäi spordiprojektide I toetusvoorus rahuldamata 15 taotlust.
Kultuuriprojektidele oli võimalik jagada 25 000 eurot ja
taotlusi laekus kogusummas 49 166,08 eurot. Taaskord pidi
komisjon tegema raskeid otsuseid. Enamikke projekte tahtsime siiski toetada ja seega vähendasime toetussummat nii,
et sündmuse või tegevuse läbiviimise võimalus ikkagi säiliks.
Täisrahastuse sai seekord vaid 11 projekti (summas 8546 eurot). Rahuldamata jäi 8 taotlust ning osalise rahastuse sai 26
projekti. Komisjon loodab, et vähendatud toetusega on siiski
võimalik planeeritud tegevusi ellu viia.
Loe, millised kultuuri- ja spordiprojektid said toetust, valla
kodulehelt: www.bit.ly/SV-05-04 ja www.bit.ly/SV-12-04.
On hea meel, et meil on nii palju aktiivseid MTÜ-sid ja
ettevõtlikke inimesi. Tänu teile tuleb jälle kultuuri ja sporti
täis suvi.
Järgmised kultuuri- ja spordiprojektide toetusvoorud on
planeeritud 1.–15. september. Ootame osalema!
Kristel Peel
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja
Aivi Auga
spordinõunik
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Haridusvaldkonna projektidele jagati toetusi
Veebruaris ja märtsis toimus haridusvaldkonna toetuste taotlusvoor. Mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele suunatud taotlusvooru maht oli
12 000 eurot ja toetuse ülempiiriks 2000
eurot taotleja kohta. Taotlusvooru prioriteediks olid uuenduslike õpetamis- ja õppimismeetodite kasutuselevõtmist ning
tulevikku suunatud oskuste arendamist
toetavad tegevused ja üritused.
Projektivooru esitati 22 taotlust erinevate loengute, õpitubade ja ürituste korraldamiseks ning uuenduslike õppevahendite kasutusele võtmiseks.
Komisjoni otsusel toetati täismahus
kuut ja osaliselt kaht projekti, kogusummas 12 000 eurot.
S e ekord s aid ra hastus e proj ek-

t i d , m i l l e r a a m e s k or r a l d at av a d
t e g e v u s e d j a ü r it u s e d on uu e n duslikud, tõstavad huvi erinevate valdkondade õpetamis- ja õppimismeetodite vastu ning on suunatud laste ja lastevanemate
õpetamisele.
Täismahus toetatud projektid
1. MTÜ Saaremaa Kunstistuudio, projekt „Digikunst kaasaegses huvihariduses“, toetuse suurus 2000 €.
2. MTÜ Kuressaare Vanalinna Kooli
Arenguselts, projekt „Psühhobuss tuleb
külla“, 1890 €.
3. SAMM-SAMMULT TARGEMAKS,
projekt „Pildid ritta“, 1729 €.
4. Mittetulundusühing SÜGress, projekt „Labor ratastel 3“, 1600 €.

5. Mittetulundusühing Aadam ja Eva,
projekt „Seksuaalkasvatuslikud loengud
noorte teadlikkuse tõstmiseks seksuaalkäitumisega seoses“, 1499 €.
6. Mittetulundusühing Osilia, projekt
„Lastekaitsepäev „Maa tuleb täita lastega““, 780 €.
Osaliselt toetatud projektid
1. MTÜ Saaremaa Koolitused, projekt
„Eetikakool Saaremaa valla lastele“, 1800
€.
2. MTÜ SaareSära Tantsukool, projekt
„SaareSära SUVINE tantsulaager“, 702 €.
Anne Põder
hariduse ja noorsootöö peaspetsialist

DETAILPLANEERINGUD
Jaani külas Vana-Lahe detailplaneeringu lõpetamine
S a a r e m a a Va l l a v o l i k o gu 24.03.2022 otsusega nr
1-3/18 lõpetati Jaani külas Vana-Lahe detailplaneeringu (DP)
koostamine. Planeeringuala hõlmab Vana-Lahe katastriüksust
tunnusega 55001:001:0580.
DP eesmärk on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine
kuni kinnistu põhjapoolse piirini, katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine tootmismaaks, päikesepargi rajamine koos juurdekuuluvate objektidega. DP-ga
sooviti muuta kehtivat Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa
ja ehituskeeluvööndi ulatuseks
200 m ning väärtuslikule põllumaale ehitamine.
Vastavalt planeerimisseaduse
§ 139 lg 2 tehakse DP kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta
möödumisel DP algatamisest
arvates. DP algatamisest Orissaare Vallavolikogu 17.08.2017
otsusega nr 181 on möödunud
üle 4 aasta, kuid Saaremaa vallale teadaolevalt ei ole vallale
esitatud DP puudutavaid materjale, mis viitaks, et DP-st
huvitatud isik oleks planeeringut
koostama asunud, mistõttu otsustati DP koostamine lõpetada.
DP koostamise lõpetamise
otsusega on võimalik tutvuda
valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
lopetatud.
Randkülas Papa-Reedika detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine
S a a r e m a a Va l l a v o l i k o gu 24.03.2022 otsusega nr
1-3/17 tunnistati kehtetuks
Randkülas Papa-Reedika detailplaneering (DP). DP ala hõlmab
Papa-Reedika katastriüksust
tunnusega 55001:001:0293.
DP kehtestati Orissaare Vallavolikogu 17.01.2006 otsusega nr
29. DP eesmärk oli ehitusõiguse andmine saun-külalistemaja
ehitamiseks ja maa sihtotstarbe
muutmine elamumaaks.
Planeeringuala omanik esitas
taotluse DP kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi DP lahendust ellu viia. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt
võib DP tunnistada kehtetuks,
kui planeeritava kinnistu omanik
soovib planeeringu elluviimisest
loobuda. DP kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik
tutvuda valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
Praakli külas Lootuse detailplaneeringu osaline
ke h te t u k s t u n n i s t a m i n e
(Eliste tee 3 osas)
S a a r e m a a Va l l a v o l i k o -

gu 24.03.2022 otsusega nr
1-3/20 tunnistati osaliselt
kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 23. jaanuari 2008 otsusega
nr 3 kehtestatud Lootuse detailplaneering (DP) Eliste tee
3 (27003:003:0890) katastriüksuse osas. DP eesmärk on
kinnistu jagamine kolmeteistkümneks üksikelamukrundiks,
teema-alaks ja kaevu krundiks, kruntidele ehitusõiguse
määramine, liikluskorralduse
põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja trasside asukoha
määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse
määramine.
Eliste tee 3 katastriüksuse
omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse DP osaliseks kehtetuks tunnistamiseks
Eliste tee 3 katastriüksuse osas.
Soovitakse püstitada abihoone
DP-s määratud hoonestusalast
välja, kuna soovitud asukoha
puhul on tegemist abihoonele mõistlikuma ligipääsuga juba
olemasolevalt juurdepääsult
kinnistule.
DP osaline kehtetuks tunnistamine Eliste tee 3 osas ei
avalda mõju kehtima jäävale
DP lahendusele, kehtima jäävas
osas on DP-s kavandatu elluviidav. DP osaliselt kehtetuks
tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
Kuressaare linnas Golfikompleksi detailplaneeringu II
etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 55
katastriüksuse osas
S a a r e m a a Va l l a v o l i k o gu 24.03.2022 otsusega nr
1-3/23 tunnistati osaliselt
kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II
etapp“ Merikotka tn 55 (krunt
positsiooniga 26, katastritunnus 34901:010:0421) katastriüksuse osas.
Detailplaneeringuga (DP)
planeeriti DP-alale golfiväljak
ja elamukrundid. DP-alas asuva
Merikotka tn 55 katastriüksuse
omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi DP osaliselt kehtetuks
tunnistamiseks Merikotka tn 55
osas, kuna soovib DP-st erinevalt püstitada suurema ehitisealuse pinnaga elamu. Ükski püstitatud ja projekteeritud hoone
elamute grupis nr 2 ei vasta
Golfikompleksi DP-ga määratud
maksimaalsele ehitisealusele
pinnale, mistõttu kavandatav
elamu sobitub piirkonda.
Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks
tunnistamine Merikotka tn 55
katastriüksuse osas ei avalda
mõju kehtima jäävale DP la-

hendusele. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib
DP tunnistada kehtetuks, kui
planeeritava kinnistu omanik
soovib planeeringu elluviimisest
loobuda. DP osaliselt kehtetuks
tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
Kärla alevikus Rahvamaja
detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine
S a a r e m a a Va l l a v o l i k o gu 24.03.2022 otsusega nr
1-3/21 tunnistati kehtetuks
Kärla alevikus Rahvamaja detailplaneering (DP). Rahvamaja
DP kehtestati Kärla Vallavalitsuse 16. augusti 2013 korraldusega nr 94. DP eesmärk oli
planeeritava ala katastriüksuste
liitmine, kasutusotstarbe määramine ning ehitusõiguse ja kujade määramine planeeritavale
krundile, hoonestusõiguse piiritlemine, juurdepääsude, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtete määramine planeeritaval
krundil, vajalike kommunikatsioonide lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine, kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine,
keskkonnatingimuste seadmine
ning kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste
seadmine.
DP on suures osas ellu viidud,
katastriüksused on liidetud ja
ehitusõigus suures osas realiseeritud. Lisaks on Rahvamaja
DP osaliselt kehtetu. Eeltoodud
asjaolusid arvesse võttes leidis
Saaremaa vald, et DP tuleb kehtetuks tunnistada. DP kehtetuks
tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
Kärla alevikus Kaugkütte
detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine
S a a r e m a a Va l l a v o l i k o gu 24.03.2022 otsusega nr
1-3/22 tunnistati kehtetuks
Kärla alevikus Kaugkütte detailplaneering (DP). Kaugkütte DP
kehtestati Kärla Vallavolikogu
31. oktoobri 2014 otsusega nr
42. DP eesmärk oli maa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine lähtuvalt uue küttesüsteemi
rajamisest, Allika-Villemi katastriüksuse jagamine, riigimaa
taotlemine munitsipaalomandisse ja servituutide vajaduse
määramine. DP-d ei ole tänaseni
ellu viidud.
Planeeringu kohaselt kaugküttevõrgus olevate hoonete
kütmiseks ehitatakse soojuspumpadega lahendused. Tegelikkuses on mõned aastad tagasi
ehitatud uus hakkpuidul töötav
katlamaja ja 2021. aasta sügisel rekonstrueeriti senine

amortiseerunud kaugküttevõrk.
Eelnevast tulenevalt leiab vallavalitsus kui huvitatud isik, et
Kaugkütte DP tuleb kehtetuks
tunnistada. Planeerimisseaduse
§ 140 lõike 2 kohaselt võib DP
või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu
omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. DP kehtetuks tunnistamise otsusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtetud.
Muratsi külas Redika detailplaneeringu algatamine
S a a re m a a Va l l a v a l i t s u s e
05.04.2022 korraldusega nr
2-3/479 algatati Muratsi külas
Redika detailplaneering (DP). DP
eesmärk on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning päikesepaneelide püstitamiseks. DP ala
suurus on u 7,5 ha ning hõlmab
Muratsi külas Redika katastriük sust (27003:003:0253,
maatulundusmaa 100%) ja
osaliselt Ranna katastriüksust
(43301:001:1170, maatulundusmaa 100%) avalikuks kasutuseks seatud teelt mahasõidu
osas.
Tulenevalt kehtivast üldplaneeringust on DP koostamise
kohustus Muratsi küla haldusterritooriumil. DP on kooskõlas
kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. DP algatamiseks
teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub.
DP algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
Kipi külas Suure-Vatsliku detailplaneeringu algatamine
S a a r e m a a Va l l a v a l i t s u se 12.04.2022 korraldusega
nr 2-3/540 algatati Kipi külas Suure-Vatsliku detailplaneering (DP), mille eesmärk
on ehitusõiguse määramine
ratsamaneeži ja teenindavate abihoonete ehitamiseks, katastriüksuse jagamine ja uuele
kinnistule ärimaa sihtotstarbe
määramine. DP ala suurus on u
0,26 ha ning hõlmab Kipi külas osa
Suure-Vatsliku katastriüksusest
(44001:003:0209, maatulundusmaa 100%, pindala 49,66
ha).
Kehtiva üldplaneeringu kohaselt tuleb DP koostada, kui
soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaaks. DP
on kooskõlas kehtiva Lümanda
valla üldplaneeringuga. DP algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus
puudub. DP algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
algatatud.
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Saaremaa on täis militaarset ajalugu
„Saaremaa on Eesti sõjaajaloo pärandi väike
mudel – siin leidub seni nähtavaid jälgi kogu
20. sajandi militaarsest loost, I ja II maailmasõjast, metsavendlusest ja nõukogudeaegsest
riigipiiri „kaitsmisega“ seotud objektidest.
Saarlaste oskus seda ajalugu talletada ja eksponeerida on kadestamist väärt. Täiesti uus
põhjus jälle Saaremaad külastada!“ Just nii arvas MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees
Anneli Kana pärast Saaremaal toimunud sõjaajaloopärandi projekti seminar-väljasõitu.
Tükikest Saare maakonna militaarajaloo
pärandist said näha märtsi lõpus ühe päeva
jooksul need inimesed, kes olid ennast registreerinud projekti seminar-väljasõidule. Osalejate hulgas oli majutuse pakkujaid, muuseumide töötajaid ja reisikorraldajaid üle Eesti.
Eesmärgiks saada rohkem teadmisi ja laiendada klientidele pakutavate teenuste valikut
Saare maakonnas.
Eemu tuuliku juurest Panga pangale
Päeva esimese peatuse tegime Muhus Eemu
tuuliku juures. Seal asuvatest esimese maailmasõja kaitsekraavidest andis ülevaate Muhu
Muuseumi juhataja Meelis Mereäär. Projekti
toel sai selle objekti juurde ka infotahvel, et
omal käel teavet lugeda. Edasi liikusime Saaremaa Sõjavara Muuseumisse, kus meid ootas
Margus Sinimets. Lisaks muuseumituurile
saime sisse astuda projekti toel valmivasse
metsavenna punkrisse.
Pärast lõunat tegime Alver Saguri juhtimisel pikema jalutuskäigu Panga panga militaarrajal. Panga maastikukaitsealal kulgeval
matkarajal asuvad erinevad teise maailmasõja
aegsed objektid ning neid tutvustavad infotahvlid. Kuna projekti üheks teemaks on ka
metsavendlus, siis loomulikult külastasime
Saaremaa Muuseumi näitust “Elu piimanõus.
Uudne pilk Saaremaa metsavendlusele“. Põnevate esemete ja fotodega näitus heidab valgust metsavendade igapäevaellu. Näha saab
seitsmest enamasti 40-liitrisest metallist pei-

Sõjaajaloopärandi projekti seminar-väljasõidust osavõtnud Panga pangal. FOTO: Maria Ruubas

dik-piimanõust leitud esemeid.
Bussis toimunud seminaril tutvustasid projekti tegevusi „Military Heritage“ projekti
koordinaator Silja Lehtpuu ja projekti turundusega tegelev Anneli Kana.
Eesmärk tuua kohale rohkem turiste
29. märtsil toimunud seminar-väljasõitu
rahastas Eesti-Läti piiriülese koostöö programm. Projekti eesmärk on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse
piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav

turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja
Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad
turismiobjektid, mida turundatakse nii sisekui ka välisturistidele. Samuti parendatakse
projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti.
Militaarajaloo pärandist Saaremaal, mujal
Eestis ja Lätis saab lugeda kodulehelt https://
militaryheritagetourism.info/et.
Kati Aus
turismispetsialist

Märtsikuu hariduslugu on Lümanda
Põhikooli NE KO KO mõttemängud
23. märtsil toimus Lümanda Põhikoolis nelja
kooli kohtumine (NE KO KO) mõttemängudes, seekord juba 9. korda. Varasemalt on
võistlust peetud ka kolme kooli vahel, kuid
siis kandis see nime KO KO KO (kolme kooli
kohtumine). Sel aastal osalesid Kärla, Aste ja
Salme ning võõrustajana Lümanda kooli neljaliikmelised võistkonnad.
Paaritunnisel kohtumisel pandi õpilased
proovile ainealastes teadmistes ja mõttemängudes, võistlused eeldasid veel kiiret reageerimist, samuti natuke õnne ja osavust. Kõik
need tegevused mahtusid kümnesse ülesandesse, näiteks Kahoot, loetelu, memoriin, pimepakkumine, muusika- ja sporditeemalised
ristsõnad. Et ajud üle ei kuumeneks, tuli vahepeal reketiga palli koksida ja täpsusvisetes
kätt proovida.
Auhindadeks olid kõigile osalejatele tervislikud puuviljad. Ürituse peamine eesmärk

ei olnud võit, vaid võimalus end proovile
panna ja arendada tulevikuoskusi – meeskonnatööd, loovust ja sallivust. Kasutati
nüüdisaegseid õpimudeleid, milleks olid digivahendid, info leidmine, koostöö ja kriitiline mõtlemine. Rakendus ka muutunud
õpikäsitus ehk õppisime koos ja seda ka
teiste koolidega. Üritus edendas nii valla kui
ka kooli arengukava täitmist – omaalgatus,
avastusõpe, loovus, õpihimu, avatus; õppurid olid motiveeritud ja väärtustatud, toimus
koolidevaheline koostöö, valitses inspireeriv
õppekeskkond.
„Edulooks peame üritust sellepärast, et
selliseid toredaid omaalgatuslikke koolidevahelisi kokkusaamisi väga palju õpilastele ei pakuta,“ ütles koolijuht Liia
Raun. „Tõstame esile ürituse korraldajat
Urve Vakkerit, kes on selle toreda koolidevahelise projektipäeva idee algataja ja

suurepärane läbiviija. Teiste koolide seas
on see sündmus väga oodatud ja palju tunnustust väärinud,“ kiitis koolijuht ürituse
korraldajat.
Lümanda Põhikooli esitatud lugu oli väga
mitmekesise sisuga, sest ühest küljest oli see
hariduslik, kuid teisalt omas see ka pedagoogilist sisu. Lümanda kooli algatatud mõttemängud võimaldavad teist moodi õppida ja
ennast proovile panna koos teiste koolide
õpilastega. Kiitust väärt on koostöö ja õpilaste
silmaringi laiendamine. Loodame, et mõttemängudes osalevate koolide arv tulevikus ka
kasvab.
Aprillikuu hariduslugusid ootame kuni
5. maini. Lugusid saab esitada lingil www.bit.
ly/aprilli-hariduslugu.
Kelly Erin-Uussaar  
hariduse peaspetsialist  

Lõppes maakondlik kogukondliku turvalisuse taotlusvooru lisavoor
Saare maakonna kogukondliku turvalisuse
2021. aasta taotlusvooru lisavoorust said toetust neli projekti:
MTÜ Saarte Abipolitseinikud projekt „Saare maakonna abipolitseinike koolitus „Suhtlemistehnikad mõjutamisel““. Toetuse suurus
780 eurot.
MTÜ Abruka Priitahtlikud Pritsumehed
projekt „Saare maakonna vabatahtlike merepäästjate seminar/koolitus Abrukal“. Toetuse
suurus 1465 eurot.
MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste

Selts projekt „Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi päästevõimekuse tõstmine“. Toetuse suurus 2067 eurot.
MTÜ Leisi Vabatahtlik Päästekomando
projekt „Turvaliselt teel“. Toetuse suurus 1308
eurot.
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 omavahelist
koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist
koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste
võimekuse tõstmisele.
Riina Allik
Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu
koordinaator

Sotsiaalvaldkonna projektide taotlusvoor on lõppenud
Alates 7. märtsist kuni 31. märtsini oli avatud sotsiaalvaldkonna projektide taotlusvoor.
Taotlusi esitama olid oodatud MTÜ-d, sihtasutused ja seltsingud. Oluline oli sündmuse
või tegevuse seos Saaremaa valla lastekaitse
ja sotsiaalhoolekande arengukava eesmärkide elluviimisega ning elanike toimetuleku ja
heaolu parendamisega. Veel peeti oluliseks
uudseid tegevusi kitsaskohtade lahendamisel
ja kogukonna kaasatust. Taotlusvooru toetus-

fondi suuruseks oli 16 000 eurot ning ülempiir taotluse kohta 2000 eurot.
Projektivooru esitati kokku 14 taotlust kogusummas 17 482 eurot. Laekunud projektidega kaasatakse eakaid, puuetega inimesi
ja noori. Toetatakse sihtgruppide nii vaimset kui ka füüsilist tervist, panustatakse kogukonnapõhisele lähenemisele ning oma
liikmete eest hoolitsemisele. Tähtsal kohal
on ennetus- ja teavitustöö, väärikalt vana-

nemine. Samuti on projekte, mis kujunenud
juba iga-aastaseks traditsiooniks ning mille panus kogukonda on olnud stabiilne ja
jätkusuutlik.
Hindamiskomisjon koguneb aprillis ning
taotlejaid teavitatakse tulemustest maikuu
jooksul.
Karoliina Roomets
sotsiaaltöö peaspetsialist

Uus algus kiire internetiühenduse väljaehitamisel
Saaremaal ja Muhus
Majandus- ja Kommu n i k at s i o on i m i nisteerium kavandab
uut toetusmeedet kiire internetiühenduse
juurdepääsuvõrgu rajamiseks, millele loodetakse saada Vabariigi valitsuse heakskiit
enne suve saabumist.
Kui varasemaid sama
valdkonna toetusmeetmeid said kasutada vaid
suuremad võrguehituse ja -haldamisega tegelevad ettevõtted, siis nüüd on lootust, et kohalikud omavalitsused saavad suurema sõnaõiguse.
Selleks, et valdkonna arenguteks valmis olla,
otsustasid Saaremaa ja Muhu vallavalitsused anda uue hoo neile kuuluvale äriühingule
Digisaar OÜ. Märtsi alguses võttis ettevõtte juhatuses Priit Pihelilt teatepulga üle
Villu Vatsfeld (pildil).
Seni riigile kuuluvaid sadamaid haldavat
AS-i Saarte Liinid juhtinud Vatsfeld on esialgse kokkuleppe kohaselt ametis käesoleva aasta
lõpuni. „Eesmärgiks on paika panna võrgu väljaehitamiseks vajalik konkreetne aja- ja tegevuskava,“ ütles ta, lisades, et OÜ Digisaar on
juba alustanud seni kogutud algteabe süstematiseerimist. „Kõik saartel internetiühendust
soovivad lõppkasutajad püütakse eskiisprojektidega jagada teostusaladesse nii, et lubatud
kiire internet jõuab ka kaugemate kasutajateni, kes varasemate toetusmeetmete alast välja
jäävad.“
Vatsfeldi sõnul täiendavaid avaldusi ja taotlusi kellelgi esitada ei tule, kuna põhiosa lõppkasutajatest on Saaremaal ja Muhumaal kaardistatud ning neid on asukohtadena üle 12 000.
Kaardistamise viis läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet, kogudes andmebaasi need
maa-asulates olevad aadressiobjektid, kus puudub vähemalt 30 Mbit/s lairiba püsiühendus
ning kuhu seda ka lähema kolme aasta jooksul
keegi ei kavatse rajada.
„Kiire internetiühenduse väljaehitamist seni
rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium käsitleb seda nn valge alana ja töö
käib selle nimel, et leida täiendavaid vahendeid
kavandatu elluviimiseks,“ rääkis Digisaare OÜ
vastne juhatuse liige. „Digisaare kiiremaks eesmärgiks on kogu projekti tänase maksumuse
selgitamine ning tööde täpsema teostamise järjekorra ja ajakava koostamine. Seda, kes ja kus
potentsiaalsete lõppkasutajate hulka kuuluvad,
saab uudistada Digisaar OÜ veebilehelt aadressil www.digisaar.ee menüüvalikus „Kaart“.“
Millal on lootust kiire
internet lõpuks saada?
„Siin oleks lihtne välja hõigata mõni tore kuupäev, kuid tegelikkuses sõltub väga palju kahest
asjaolust,“ kostis Villu Vatsfeld. „Esiteks peab
võrgu väljaehitamise koordineerimine toimuma kohapeal ja selleks tuleb sõlmida vastav
kokkulepe Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Kuni tänaseni on kiire internetiühenduse võrkude väljaehitamine ja selle
rahastamine käinud nende ehitajate ja haldajate, mitte internetikasutajate soovide järgi. Väga
paljudel juhtudel tähendab see seda, et ääremaale internet ikkagi ei jõua.“
Teiseks sõltub tema sõnul kõik ka sellest, kuidas projekteeritav kaablivõrk lõpuks kulgema
hakkab ja kas maaomanikega saadakse kõige
optimaalsemates trassikoridorides kokkuleppele. „Gotlandil võttis analoogse projekti teostamine aega seitse aastat ja eesmärgi elluviimine
sai teoks tänu kogukondade suurele abile kaablivõrgu ehitamise korraldamisel.“
Vatsfeldi sõnul tõstetakse lauale kõik võimalused valguskaablist kuni raadiosideni, kuid
kõlavaid lubadusi ei taheta veel anda. Kindlalt
ollakse ühel nõul selles, et kiirele internetiühendusele juurdepääs peab olema kõigil soovijatel.
„See on üks esmastest eeldustest selleks, et elu
ääremaadel püsiks ja areneks.“
Endiselt on kasutatavad ka varem välja töötatud toetusmeetmed kiire internetiühenduse
väljaehitamiseks ning seda, kas ja mis tingimustel ühenduse soovija kuulub toetuse sihtalasse,
saab uurida Enefit Connect OÜ veebilehelt aadressil www.energia.ee/et/era/kiireinternet.
„Samas on nii, et kiire internetiühenduse
saamiseks eelmise toetusmeetme abiga kindlat
garantiid ei ole,“ ütles Digisaare juhatuse liige. „Erinevate asumite projektid konkureerivad
omavahel ja eelisseisus on need kohad, kus avalduse esitanud aktiivsete lõppkasutajate arv on
kõige suurem.“
Saaremaa Teataja
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ARVAMUS
Miks on vaja ühendada Leisi
kool ja Pärsama lasteaed?

L

eisi kooli ja Pärsama
l aste ai a ümb erkorraldamise otsus võeti
vastu Saaremaa vallavolikogu märtsikuu istungil. Leisi
kooli ja Pärsama lasteaia
ümberkorraldamise vajalikkuse puhul lähtutakse
Maire Käärid
eelkõige laste huvidest ja
abivallavanem
õpikeskkonna kvaliteedi paranemisest ning seejärel majanduslikust otstarbekusest. Eesmärk on luua võimalused aja
nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse
andmiseks tänapäevaselt välja arendatud heas
kasvu-, õpi- ja töökeskkonnas, mis Leisi koolis
on olemas.
Kuna Pärsama lasteaed ja Leisi kool asuvad
üksteisele üsna lähestikku (u 9 kilomeetri kaugusel), siis kahe haridusasutuse viimine ühtse
juhtimise alla on igati mõistlik ja ratsionaalne.
Leisi kooli hoone on ehitatud 1983. aastal algselt u 350 õpilasele. Hoone renoveeriti täielikult
2010. aastal. Leisi kool on materiaal-tehnilise
baasi poolest üks parimaid Saaremaal (ujula,
võimla, puidutööõpetuse klass, arvutiklass ja
majasisene arvutivõrk, kaasaegne raamatukogu, internaat, staadion). Käesoleval õppeaastal
õpib Leisi kooli üheksas klassikomplektis kokku 144 õpilast.
Pärsama lasteaed avas uksed 1. oktoobril
1987. aastal. Kuna Leisi piirkonnas lasteaiakohtade nõudlus suurenes, avati kooli ruumides Pärsama lasteaia rühm juba 2017. aastal,
endise Leisi vallavolikogu otsuse alusel. Käesoleval õppeaastal on kooli hoones juba kaks
lasteaiarühma (Karlssoni rühm ja Lotte rühm),
laste arvuga 36, ning Pärsama lasteaias kaks lasteaiarühma, laste arvuga 28.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt
korraldab kooli ümber ja kooli tegevuse lõpetab kooli pidaja, kuulates enne ära hoolekogu ja
õpilasesinduse arvamuse.
16. veebruaril 2022. a toimusid nii kooli kui
ka lasteaia hoolekogude koosolekud, mille
enamus toetas struktuurimuudatusi, mille järgi kool ja lasteaed viiakse ühise juhtimise alla.
Leisi kooli õpilasesindus toetas ka kooli ja lasteaia ühendamist. Üksmeelselt toetas kahe haridusasutuse ühendamist ka Leisi osavallakogu.
Ümberkorraldamise tulemusena jäävad lasteaed ja põhikool tegutsema senistes ruumides
ühise juhtimise all. See tähendab, et lasteaia
kaks rühma asuvad Pärsamal ja kaks rühma
Leisi koolis. Lasteaiarühmade paiknemine nii
Leisis kui ka Pärsamal on hetkel vajalik eelkõige
nende piirkondade lasteaiakohtade nõudlusest.
Potentsiaali olemasolu ja seadustega antud
õigused annavad võimaluse ümber korraldada
kool ja lasteaed selliselt, et Pärsama lasteaed
liidetakse Leisi kooliga. Koolieelse lasteasutuse
seaduse (KELS) kohaselt lasteaed ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse (PGS) kohaselt
võivad kool ja põhikool tegutseda ühe asutusena. Ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli puhul kohaldatakse lasteaia osale KELS-is
sätestatut ning põhikooli osale PGS-is sätestatut.
Kavandatav kooli ja lasteaia liitmine suurendab sünergiat kahe seni eraldi toimiva munitsipaalasutuse vahel ning loob võimalused kooli
ja lasteaia tegevuse tihedamaks lõimimiseks.
Ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli direktoril on KELS-ist ning PGS-ist tulenev
pädevus.
Saaremaa valla territooriumil tegutsevad
munitsipaalasutustena juba varasemalt liidetud
alljärgnevad lasteaia ja kooli ühendasutused.
• Mustjala Lasteaed-Põhikool, mis tegutseb
aastast 2010.
• Kahtla Lasteaed-Põhikool, mis ühendati
2006. aastal.
• Kihelkonna kool. Kool ühendati lasteaiaga
2008. aastal. Alates 1. septembrist 2016 on kool
6-klassiline.
• Kaali kool. Kaali Kool on 6-klassiline lasteaed-põhikool, lasteaias on kaks liitrühma.
• Pihtla Kool. Alates 10. veebruarist 2011
kannab kool nime Pihtla Kool. Lasteaias töötab kaks liitrühma. Koolis töötab kaks liitklassi
(1–4 klassini).
Volikogu märtsikuu otsuse alusel tuleb vallavalitsusel:
1. korraldada hiljemalt 31.08.2022 ümber
Leisi kool ja Pärsama lasteaed selliselt, et Pärsama lasteaed liidetakse Leisi kooliga;
2. kujundada alates 01.09.2022 ümber valla
hallatav asutus Leisi kool, muutes kooli tegutsemise vormi põhikoolist koolieelseks lasteasutuseks ja põhikooliks.
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Toome Kuressaare tänavamiljöösse elurikkuse

M

õeldes sellele, mis on linna tänavaruum ning kes on selle peamised kasutajad, tulevad esimesena mõttesse jalakäijad, jalgratturid ja autojuhid. Linna
tihenemise ja kiire arenemise tõttu on hoonestuse ja hoovialade vaheline tänavaruum
toetamas eelkõige autostumist ning jalakäija mugavus on muutunud teisejärguliseks.
Kergliiklejale on aga oluline tänaval liikudes
kogeda erinevaid aistinguid (lõhnad, maitsed, tekstuurid) ning leida linnamürast varju
haljastuselt, varjudes ebameeldivate lõhnade,
liigse päikese või liiklusmüra eest.
Võtkem eeskuju Amsterdamist
Linn oma välja ehitatud trasside ja taristuga
ei võimalda kõrghaljastust rajada igal tänaval,
kuna suured puud vajavad kasvuks väga spetsiifilisi elutingimusi – piisavat kasvuruumi
juurestikule ja võra kasvamiseks, valgust, vett
ja õhku juurestikule. Sellest tulenevalt peaks
jalakäijasõbralikumate tänavalahenduste leidmisel olema palju julgem ja leidlikum.
Teeme ettepaneku võtta haljastamisel eeskuju Amsterdami kitsaste ja tihedalt täisehitatud tänavate fassaadiaedadest. Hoonete ette
sillutisse rajatud lille- ja põõsaistutustest, mis
toob igavale tänavale vaheldust, luues jalutajale värvilaike tänava äärde. Kusjuures linnaelanikele annab see võimaluse kujundada
tänavaruum endale meelepärasemaks. Sellisel
moel kohalike elanike enda käe järgi kujundatuna on tänavad rikkalikult haljastatud, toretsevad ja värviküllased.
Inimkesksel lähenemisel tänavakujundusele
tiheasustatud linnades on haljastatud tänavatel arvestatav mõju inimesele, pakkudes lisaks

Linna tihenemise ja kiire arenemise tõttu toetab hoonestuse ja hoovialade vaheline tänavaruum eelkõige
autostumist. FOTO: Valmar Voolaid

puhkusele ja rekreatiivsele tegevusele taimepeenra rajamisel veel võimalusi saada rohkem
sotsiaalseid hüvesid – heaolu, loodusega seostumise suurendamine, füüsilise tervise edendamine jne.
Suureneb bioloogiline mitmekesisus
Peale sotsiaalsete mõjude, muutes tänavad jalakäijasõbralikumaks, suurendab see lisaks ka
linna bioloogilist mitmekesisust, leevendades
tänavate mikrokliimat ja pakkudes linnaloo-

mastikule elupaikasid.
Esialgu keskendume Kuressaare linna tänavate miljöö rikastamisele, kuid edaspidi on
võimalik laieneda ka linnast välja erinevatesse
alevikesse. Idee on välja töötamisel ja kaalumisel, kas asendada haljastuspeenarde rajamine hoovialade toetuste projektiga või lisada
eraldiseisvana toetatava tegevusena.
Helen Erik
maastikuarhitekt

Vallavalitsus jagab jätkuvalt tasuta biojäätmekomplekte
leibkondadele ja konteinereid korteriühistutele
Kui jäätmete liigiti kogumine tundub keeruline ja tülikas, siis on aeg astuda läbi enda
piirkonna teenuskeskusest või Saaremaa vallavalitsusest aadressil Tallinna 10, Kuressaare.
Sealt saab igaüks kaasa haarata tasuta komplekti, mis aitab oma majapidamises jäätmete
liigiti kogumisega algust teha.
Biojäätmete komplekt sisaldab: biojäätmete
korvike (kaanega või kaaneta), 30 paberkotti,
10 väikest kleebist, Saaremaa valla jäätmejuhis, eramajapidamistele 20 pakendikotti, soovi

korral ka suuremad kleebised konteineritele.
Samuti jagab vallavalitsus vanapaberi ja
pakendijäätmete kogumiseks mõeldud konteinereid väikestele korteriühistutele (2–10
korterit). Korteriühistu peab konteineri saamiseks esitama taotluse ja tasuma konteineri
eest omaosaluse 10 eurot.
Saadaval on kollased 1100-liitrised pakendikonteinerid, sinised 80-liitrised vanapaberikonteinerid ja sinised 240-liitrised vanapaberikonteinerid.

Seejuures peab ühistu vastama teatud eeltingimustele. Vanapaberi või pakendikonteineri taotlemisel peab korteriühistu olema
eelnevalt liitunud aastaringselt ja nõuetekohaselt korraldatud jäätmeveoga. Konteineri
saamiseks tuleb esitada taotlus valla iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee/. Taotluse esitamiseks tähtaega pole ning konteinereid jagatakse välja nii
kaua, kuni neid jagub.
Saaremaa Teataja

Mis on kalmistukülastaja ülesanded?
Tuletan kalmistu külastajatele meelde, et ka
teie panus kalmistute heakorda on jätkuvalt
oluline ning päris kõik ülesanded ei lasu
kalmistuvahi õlgadel. Nii on rohu kasvamise perioodil hauaplatsi ümbruse niitmine/
trimmerdamine ning sügisel hauaplatsilt
ja selle lähiümbrusest lehtede riisumine
hauaplatsi hooldaja ülesanne. Lisaks tooksin siinkohal välja ka mõned jätkuvad murekohad, mis meile kalmistutel on silma hakanud ja kus igaüks saab anda oma väikese
panuse.

Kes sügisel ei jõudnud oma hauaplatsi koristada lehtedest, käbidest, okstest, siis viimane aeg on seda veel teha.
Pühade ajal küünalde viimine kalmistule on
ilus traditsioon, kuid palume need küünlad
põlemise lõppedes ka haualt ära korjata – tänane mure on, et tuul ja linnud veavad need
kiirelt laiali nii mööda kalmistut kui ka ümberkaudsetele kinnistutele.
Kalmistute prügikonteinerid ei ole mõeldud
koduse olmeprügi jaoks.
Ärgem laskem lemmik lo omi vabalt

jooksma kalmistule, vaid hoiame nad enda
läheduses.
Kui on vaja kalmistul sõita autoga (näiteks hauakivide transport), palume eelnevalt
kindlasti ühendust võtta kalmistuvahiga, kelle
kontaktid on leitavad igalt kalmistult ning samuti valla kodulehelt.
Üheskoos saame Saaremaa kalmistud jätkuvalt hästi hoitud!
Ainer Tiitson
Saaremaa Halduse juhataja

E ESTI N AISLIIT
ootab

sdffs

AASTA EMA
KANDIDAATE

Esita oma kandidaat hiljemalt 28.aprilliks 2022
aadressile naisliit@gmail.com

Loe lisa www.naisliit.ee
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Säilitame ja kaitseme miljööväärtusi
Visuaalselt terviklik Tõnu-Laasu talu Liigalaskma külas. FOTO: OÜ Sfäär Planeeringud

Seoses Saaremaa valla uue üldplaneeringu koostamisega tellis vallavalitsus uuringu Saaremaal olevate
miljööväärtuslike alade ja väärtuslike maastike kohta. Uuringu põhiSiim Kuusik
eesmärk oli analüüsida Saaremaal
planeeringuleiduvaid miljööväärtuslikke alateenistuse
juhataja
sid ning teha ettepanekuid nende
kaitse- ja kasutustingimuste osas.
Lisaks hõlmab uuring ka erinevaid meetmeid kohaliku
tähtsusega kultuuripärandi ja
väärtuslike maastike säilitamiseks. Suuremahuliste välitööde käigus koguti hulgaliselt
fotomaterjali ning koostati
ülevaade Saaremaa külade
paremini säilinud miljööväärtustest. Uuringu koostajaks oli
maastikuarhitektuuribüroo
OÜ Sfäär Planeeringud, kes
kaasas töösse ka teisi valdkonna eksperte.
Küla- ja vanalinnamiljöö
Mõistmaks uuringu vajalikkust, peab eelnevalt aru saama, mis on see väärtus, mille
miljöö toob ümbritsevasse
väliruumi. Miljöö mõiste tähendab keskkonda, kuid selle
all võime mõista ka materiaal-

set ning vaimset ümbrust ja
õhkkonda. Miljöö võib olla
nii materiaalne kui vaimne
keskkond, mida tunnetame
enda ümber. Miljööväärtusliku alana saab seega mõista
ala, kus kindlad väärtused
on koondunud ühte paika
ning need on ka visuaalselt
piiritletavad.
Miljööalad on visuaalselt
terviklikud ning peegeldavad sarnast korduvat rütmi
terve territooriumi ulatuses.
Tüüpilise näitena saame tuua
Kuressaare vanalinna, kus linnaruumis korduvad sarnased
toonid, stiilid või materjalid.
Juhul, kui miljööalaseid väärtusi kaitstud pole, võib miljöötunnetus aja möödudes
hääbuda piirini, kus see kaob
täielikult.

Eesti vanalinnades võime vahel kohata Nõukogude
aegseid paneelelamuid, mis
vanalinnade miljööd pigem
rikuvad, kui parendavad.
Vaadeldes külade miljööd,
siis seda võivad kujundada
näiteks selle omalaadne hoonestusstruktuur, tänavate- või
teedevõrk, avanevad vaated,
haljastus, arhitektuur, väikevormid ja piirded. Kindlasti
ei ole kellegi eesmärk külade
ajaloolist väärtust teadlikult
kahjustada, kuid teadmatusest
võivad tulla tagajärjed, kus
üks või teine väärtus võib kergesti kaduma minna.
Väärtuslik maastik
Väärtusliku maastiku all
saame mõista mitmekesise
maakasutuse ja taimestikuga maastikku, kus võib leida
ka nii ajaloolisi elemente kui
sobivaid elupaiku erinevatele
taimedele, loomadele või teistele isenditele.
Uuringu käigus vaadeldi
eraldi nii kultuurmaastikku
kui ka loodusliku väärtusega maastikku ning tehti ettepanekuid nende kaitse ja
kasutustingimuste osas. Kui
kultuurmaastike puhul on
eelkõige oluline tähtsus puhketegevuse võimaldamisel,

Kurevere-Kehila pärandmaastik.

siis loodusliku väärtusega
maastikul võime leida väärtuslikke elupaiku, kaitsealasid,
veekogusid, põlismetsasid ja
pool-looduslikke kooslusi.
Maastiku väärtust võivad
veel lisaks täiendada erinevatest ajajärkudest pärinevad
üksikelemendid, mille lisaväärtus sõltub eelkõige nende
olukorrast ja sellest, kui haruldased või iseloomulikud need
antud piirkonnale on. Saame
välja tuua vaated ajaloolistele
küladele, mõisatele, kirikutele, kiviaedadele, pärandmaastikele, tuulikutele või teistele

üksikobjektidele. Samuti vanad puuviljaaiad, puualleed,
põlispuugrupid, rändrahnud.
Peamisteks ohtudeks, mis
maastike esteetilist väärtust
võivad kahandada, on kõrgepingeliinid, ladustusplatsid,
päikesepargid või muud tehnorajatised.
Uuringu maht
Välitööde käigus uuriti Saaremaal 32 küla, nelja alevikku ja
kuut erinevat miljööväärtuslikku ala Kuressaare linnas.
Lisaks sellele töötati läbi 26
erinevat väärtuslikku maasti-

kuala ning tehti ettepanekuid
nende piiride muutmise osas.
Koostati kirjeldused ning hinnati ja inventeeriti eksisteerivad väärtused koos detailse
fotomaterjaliga.
Väärtuste hindamisel lähtuti peamiselt asjaolust, kui
haruldane on antud väärtus
nii terve Eesti kui Saaremaa
ulatuses. Külade ja miljööalade väärtuste hindamisel
lähtuti nii struktuurist, teedevõrgustikust, haljastusest, arhitektuurilisest isepärasusest,
autentsusest ning ajaloolisusest. Väärtuslike maastike hindamisel toetuti ümbritsevale
maastikulisele keskkonnale,
avatud vaadetele, maastikustruktuuri säilivusele, toimunud muutustele ja häirivatele
objektidele.
Koostatud uuring on oma
sisult üsna mahukas ning ettepanekuid kaitse ja kasutustingimuste osas on rohkesti.
Milliste tingimustega üldplaneeringus täpselt arvestama
peab, tuleb kindlaks teha edasise üldplaneeringu koostamise käigus. Parima kaitse ja
pärandi säilimise tagab siiski
kultuuriväärtustest teadlik ja
nende hoidmisest huvitatud
omanik, mitte seadused ja piirangud.

Kõik, mida tantsupeoks veel tegema peab, saab tehtud
Loo algus lk 1
Tuul on see, mis paneb muutuma
ilma ja maailma, temas on vägi.
Milliseid muutusi seekordne tantsupidu kaasa toob?
Triino: Kui „Tuules“ kunstiline
meeskond hakkas sellest peost unistama, siis üks unistus oli, et pidu
oleks protsess, õppimine, ühine teekond selle päevani, kuni ta staadionile jõuab. Eks me ju hakkasime ka
seda plaani mööda kulgema: uute
tantsude konkurss, Saaremaa tantsujuhtide suvekool, erinevate liikide
õppepäevad ning uuendusena osalejatele lausa kaks päeva pidu, sest ka
proovipäev on ju rahvatantsija jaoks
pidu!
Anname sel korral esmakordselt
kodusel peol kaks etendust, millest
esimene on, tõsi küll, peaproov-etendus. See aga ei tee seda sugugi halvemaks kui päris etendus. Esimesele
etendusele ootame eriti just lapsevanemaid oma lastele kaasa elama ja
neile lehvitama. Natuke uudsena tuleb rongkäik, aga seda näeb juba siis,
kui see käes on.
Siinkohal on mul ka kõikidele lasterühmadele üleskutse – olge kenad
ja tehke koolis või lasteaias koos oma
õpetajate ja kaaslastega tuulevurre. Nii tuleb rongkäik ka väikestele
tantsijatele lõbus ja vaatajatele värviline. Ning oma käega tuult püüda

Rahvatantsijate suvetuulutussimman
eelmisel suvel Eikla rahvamaja hoovis.
FOTO: Triino Lest

on kindlasti paljudele esmakordne
katsetamine.
Tuulevurri tegemise õpetuse leiad

siit: www.minulaps.ee/mida-teha-kodus/tuulevurr-kevadtuulte-auks.
Kui vurrid valmis, ärge neid siis koju
või kotti unustage, vaid võtke ikka
rongkäiku kaasa!
Eena: Kõige suurem muutus tantsija jaoks on see, et ta peab kaks päeva Kuressaare linnastaadionil kohal
olema. Meie kui kunstilise toimkonna soov oli anda tantsijale võimalikult palju prooviaega, et ta saaks
ennast kontserdil mugavalt tunda. Ja
kuna viimased peod on olnud tõesti
pealtvaatajate rohked, siis seetõttu on
pühapäeval kaks tantsupeokontserti.
Kava osas olen saanud täita oma
unistuse ja kutsuda tantsupeole tantsukooli Semiir oma tantsijatega. Ma
imetlen seda, mida nad teevad, ja
mul on hea meel, et nad olid nõus
tulema. Mida nad teevad, seda saate
juba peol näha.
Helerin: Mul on olnud au olla
kahe eelmise Saaremaa tantsupeo
toimkonnas, kuid nii lähedalt kui
seekord ei ole ma veel meie maakondlikku pidu näinud. Seekordne
tantsupidu oma keerukates oludes on
minu meelest lasknud särada saarlaste kangusel ja jonnakusel kõige
paremas mõttes. Hoolimata kõigist
takistustest ja ümberkorraldustest
seisame lootusrikkalt peo lävel ning
oleme valmis tuuled puhuma panema ja mul on tunne, et selle teekonna
lõpp tuleb tuliselt tuuline.

Reet: Minul on rõõm olla kolmandat korda peo meeskonnas ning
kindlasti oleme sel korral oluliselt
paindlikumad kui eelmistel aastatel.
See tähendab nii repertuaari valikuid, jooniste seadeid kui ka tegelikult kõike seda, mis kontserdi kõrval
plaanitud oli.
Kui tuul õigest kaarest puhub, toob
tolm meile kõik meelde. Millele senine tantsupeo ettevalmistusprotsess on mõtlema pannud, mida
meenutanud?
Triino: Eks ma ju tean seda ammu,
aga ikka kipub ununema, et koostöös
peitub jõud ja emotsioon. Seda pidu
valmistavad kunstiliselt ette loomingulised ja samas väga kindlate visioonidega inimesed. Samas on sellel
seltskonnal veel taustal inimesed, kes
neid nägemusi teostavad (kaks Kristat!).
Mõtlema on mind pannud just see,
et küll minul on huvitav roll – olla
selle kahe meeskonna ühenduslüli.
Ma poleks kunagi arvanud, et see on
nii põnev! Muidugi on see ka piisavalt keeruline, et miski n-ö tõlkes kaduma ei läheks! Ja see on tegelikult
päris suur vastutus, sest ma teen seda
ju tõesti päris esimest korda. Aga väljakutsed ongi selleks, et neid ületada! Igal juhul tundub mulle praegu,
et pidu tuleb ja kõik, mis selleks veel
tegema peab, saab ka tehtud. Loodan

siiralt, et pealtvaatajad saavad mõnusa emotsiooni vaadates ja tantsijad
saavad vinge kogemuse seda pidu
ette valmistades ja väljakul jalga keerutades!
Reet: Ulgusaarlasena on Saaremaa
tantsupeoks ettevalmistused eriti
olulised. Mind rõõmustab väga, et
meie tantsijad on tagasi trennisaalides ning vahepealsed piirangud ei
ole lusti ja tehatahtmist ära võtnud.
Meie väike lisaeesmärk on ka teisi
mandrile liikunud, kuid Saaremaalt
pärit tantsijaid selle peoga liita. Selleks on lausa täitsa eraldi number.
Helerin: Kõige rohkem olen ilmselt mõelnud sellest seltskonnast,
kellega koos pidu korraldame ning
kellega koos tegemine on pakkunud
nii palju mõnu ja lausa hädavajalikku
tuulutust argiteemade vahele. Saaremaal on ettevõtlike kultuurikorraldajate ja tasemel tantsuspetsialistidega tõeliselt vedanud. See on kindlasti
üks oluline põhjus, miks meil jagub
entusiastlikke harrastajaid ning kultuurisõpru.
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Kuidas läheb Orissaare Eakatel?

S

eltsing Orissaare Eakad on asutatud 27. oktoobril 2009. aastal. Eestvedaja oli Maaja Vabrit, kes tõi pensionäre kodust välja, et
teha koos midagi huvitavat ja kaasata
nad ühiskondlikku ellu. Alguses oli
seltsingus 14 liiget. Ei olnud enda
ruumegi, esimene suveüritus viidi
läbi Maaja ja Jüri koduõues. Ka seltsingu asutamisaadressiks oli Maaja
kodune aadress. Siis aga hakkas tulema juurde uusi liikmeid ja saime
oma ruumid perearstikeskuse peale.
Nendes ruumides tegutsesime
mitu aastat, siis aga anti meie kasutusse lasteaiast kaks suurt tuba. Koos
käis juba üle 20 inimese. Sisustasime ruumid, seadsime sisse koguni
väikese kööginurga, värvisime ja
korrastasime terrassi. Hakkasid toimuma regulaarsed sünnipäevade
pidamised. Tegutses lauluklubi, arvutikursus, käsitööring. Maaja korraldas mitmeid koolitusi. Üks kõige
kasulikumaid ja huvitavamaid oli
seltsidaamide koolitus.
Ühistest väljasõitudest
ja oma ruumidest
Palju oli ühiseid väljasõite – käisime
Tallinnas teatris, teletornis, botaanikaaias, külastasime Tori valda ja
Tori kirikut. Viibisime palju looduses, alguse said sõidud Leisi ujulasse,
traditsiooniks muutusid siiani kestvad tervise- ja spordipäevad. Kõiki
neid tegevusi ei jõua üles lugedagi,
millele Maaja aluse pani. Kui ta tegemistel sai kümme aastat täis, otsustas
ta ameti maha panna. Meil oli sealt
lihtne edasi minna.

Tähistame endiselt koos sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Meil on tegevusi igaks päevaks – esmaspäeval
massaaž ja võimlemine, teisipäeval
käsitöö, kolmapäeval lauluklubi, neljapäeval kaardimäng ja reedeti üks
kord kuus käivad koos naised, kellele meeldib keeta-küpsetada. Täna
oligi käsitöö päev ja lõikasime suure kastitäie ribasid varjevõrkude
jaoks.
Lööme kaasa varjevõrkude tegemisel
Muhus hakati varjevõrkusid Ukraina
jaoks tegema ja neil oli palju võrke,
nii toodi osa ka meie kultuurimaj-

ja ja pandi sinna sõlmimiseks üles.
Uurisime siis, kuidas me saaksime
anda oma panuse ning Anu Viljaste
kultuurimajast mainis, et võiksime
selle töö jaoks ribasid lõigata.
Naised otsisidki kodudest sobivaid
kangaid ja töö läks lahti. See oli huvitav ja omapärane, loodame abiks olla
ka ribade sõlmimisel. Nõnda saame
veidikenegi aidata ukrainlasi selles
ebainimlikus ja õudses sõjas.
Nii me siis tegutseme, meil on
koos lõbus ja huvitav ning meil on
palju mõtteid, mida veel koos teha.
Marika Rauk
seltsingu esindaja

Koguvas Muhu muuseumis meeste käsitöönäitust vaatamas käies „külastati“ ühtlasi
Juhan Smuuli. Pildil vasakult Malle Tarvis, Sirje Roomet-Paarmann, Helve Teevet, Helju
Metsniit, Helju Eller, Janne Kask, Milvi Oll, Eevi Lember, teiste taga varjus on Kati Nõu.
FOTOD: Marika Rauk

Kuigi lasteaiamajast tõsteti meid
välja ja olime vahepeal kodutud, saime tänu vallale soojad ja valged ruumid Orissaare gümnaasiumi hostelis.
Projektide kaudu oleme saanud abi
ka ujulasse sõitudeks, ujulapiletite
lunastamiseks, väljasõitudeks, teatrietenduste külastusteks jne. Kahel
aastal oleme sõitnud mööda Saaremaad. Eesmärgiks on olnud teiste
seltsingute külastamine, kogemuste
vahetamine ja uute teadmiste omandamine. Reisil tutvume ka saare vaa-

tamisväärsustega.
Sel aastal on plaanis käia külas
Laimjala ja Sakla seltsingutel, külastada ka pojengiaeda ja Saaremaa
nostalgilist teed Kotlandi–Lümanda
kandis.
Seltsingu nimekirjas on juba 39
liiget. Meie väikesed ruumid hakkavad kitsaks jääma, aga kuulsime
teenuskeskuse juhilt Raul Koppelilt,
et plaanis on ehitada Orissaarde sotsiaalmaja, see annab meilegi lootust
parematele aegadele.

Varjevõrkude jaoks ribasid lõikamas.

SAAME TUTTAVAKS
Vallavalitsuse arendus- ja
kommunikatsiooniosakonna
asemel alustasid 1. märtsist
tööd arendusteenistus ja
kommunikatsiooniteenistus.
Arendusjuht Renate Pihl ja
arendusteenistus
Arendusteenistuse tööd juhib
Renate Pihl, kes
oli varem arendus- ja kommunikatsiooniosakonnas arenduse
ja kommunikatsiooni peaspetsialist. Lisaks temale
kuuluvad teenistuse koosseisu arendusnõunik Jaanika Tiitson, arenduse
peaspetsialistid Käthe Pihlak ja Eda
Kesküla ning üks töökoht on veel
konkursi korras täitmisel.
Käthe peamiseks fookuseks erinevate arendusprojektide kõrval on
koostööprojektid, Edal kogukonnatöö ja külaelu ning lisanduval arendusinimesel ettevõtlus ja innovatsioon. Arendusmeeskonnaga liitub
juunikuu teisest poolest ka maakonna rahvatervise vedajana neljas arenduse peaspetsialist Lauren
Sirp.
Arendusteenistuse peamine ülesanne on arenduse ja rahvatervise
valdkonda kuuluvate küsimuste
lahendamine, see tähendab tööd
valla ja maakonna strateegiadokumentidega, riiklike regionaalarengu programmide elluviimist,
mittetulundustegevuse toetusmeetmete koordineerimist ning mõistagi valla erinevate arendusprojektidega toimetamist. Lisaks täidab
Saaremaa vald kolme omavalitsuse
(sh ka Muhu ja Ruhnu) nimel maakondliku arendusorganisatsiooni

(MARO) rolli. Siia alla kuuluvad
kohalike omavalitsusüksuste ühiste
ülesannete täitmine arendustegevuse, rahvatervise, siseturvalisuse
ning kultuurivaldkonna tegevuste
elluviimisel.
Renate Pihl on lõpetanud Tartu
Ülikooli ärijuhtimise erialal. Alates
2004. aastast on ta töötanud peamiselt arendusvaldkonnas – esialgu endises Kuressaare Gümnaasiumis huvijuhi, seejärel juhiabi-projektijuhina
ning alates 2018. aastast Saaremaa
Vallavalitsuses arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialistina. Lisaks
töisele kogemusele arendusvaldkonnas on Renate varasemalt kaasa löönud ka mitmete projektsündmuste
eestvedajana ja projektijuhina – Kuressaare Sambafestival, Kuressaare
Kitarrilaager, Saare maakonna koolinoorte moekonkurss LOOK KOOL,
Eesti noorte lauljate konkurss
Solistica.
Kommunikatsioonijuht
Anu Vares ja kommunikatsiooniteenistus
Kommunikatsiooniteenistuse tööd juhib Anu Vares,
kes oli varasemalt arendus- ja
kommunikatsiooniosakonnas
ametis nõunikuna. Lisaks temale
kuuluvad teenistuse koosseisu kommunikatsiooni peaspetsialistid Liisu
Ots ja Risto Kaljuste ning meedia
peaspetsialist Merike Pitk.
Kommunikatsiooniteenistuse peamine ülesanne on korraldada erinevate kanalite kaudu (Saaremaa valla
koduleht ja sotsiaalmeediakanalid,
valla infoleht Saaremaa Teataja)
vallaelanike, meedia ja teiste koostööpartnerite teavitamine Saaremaa

vallavalitsuse tegevusest. Samuti on
kommunikatsiooniteenistuse koordineerida Saaremaa valla rahvusvaheline koostöö ja Euroopa Liidu teabekeskuse Europe Direct Saaremaa
tegevus.
Anu Vares on lõpetanud Tartu Ülikooli avalikkussuhete ja teabekorralduse erialal. Alates 2000. aastast
on ta töötanud peamiselt kommunikatsiooni- ja arendusvaldkonnas
Keskkonnaministeeriumi Saaremaa
keskkonnateenistuses, Saare Maavalitsuses, Kuressaare Linnavalitsuses ja Saaremaa Vallavalitsuses ning
vahepeal ka Kadi raadios ja Saarte
Hääles. Lisaks on Anul pikaajaline
välissuhtluse ja rahvusvahelise koostöö korraldamise kogemus.
Lastekaitseteenistuse juhataja
Kerli Gutman-Laht
1. aprillist töötab lastekaitseteenistuse juhat aj ana Ke rl i
Gutman-L aht,
kes varem oli vallas sotsiaalnõunik
ja enne seda sotsiaaltööspetsialist.
Kerli on lõpetanud Saaremaa
Ühisgümnaasiumi, pärast gümnaasiumi lõppu suundus ta elama
ja õppima mandrile. „Väga kiiresti
sain selgeks, et minu süda kuulub
siiski Saaremaale, ja otsustasin oma
pere ja edasise elu siduda kodusaarega,“ räägib Kerli. „Kaugõppes
lõpetasin Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöö korralduse erialal ja
praegu läbin magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis samuti sotsiaaltöö
valdkonnas.“
Alates 2013. aastast ongi Kerli
töö olnud seotud sotsiaalvaldkonnaga. Esialgu kaks aastat riikliku
rehabilitatsiooniteenuse koordinee-

rijana, meeskonna sotsiaaltöötajana
ja MTÜ juhatuse liikmena, hiljem
Kuressaare Linnavalitsuses juhtumikorraldaja ja sotsiaalhoolekandespetsialisti ametis, projektijuhina
samas asutuses ning Saaremaa Vallavalitsuses sotsiaalnõunikuna. Lisaks
eelnevale praktiseerib ta perelepituse
valdkonnas ja on ka värske paarisuhtekoolitaja.
„Laste ja perede temaatika on olnud minu elus olulisel kohal juba
pikalt. Olen ka ise kolme lapse ema
ja üks minu prioriteete on laste
vaimne tervis ja selle toetamine läbi
toimivate peresuhete, abistavate teenuste ja turvalise kasvukeskkonna
loomise. Loodan, et koos meeskonnaga ja koostööpartneritega saame
tagada Saaremaa valla laste ja perede heaolu ja panustada valdkonna
järjepidevasse arengusse,“ kõneleb
Kerli.
Turismi- ja turundusteenistuse
arendusspetsialist Sigrid Valter
Arstiteaduskonnas õppinud ja
m e d it s i i n it e h nika äris toimetanud Sigrid on
viimased kümme aastat olnud
tegev Hiiumaa
turismimaastikul
nii avalikus kui
ka erasektoris. „Selle juures on mind
enim paelunud külastusteekondade
disain ja külalislahkuse temaatika,“
tunnistab Sigrid. „Viimaste aastate
suurim seiklus ja edulugu on kindlasti olnud imelise meeskonna liikmena Elamuskeskus Tuuletorni käivitamine Hiiumaal.
Olen juurtelt hiidlane ja võimsate
meresõitjate järeltulija, küllap sealt
ka tõsine armastus saarte ja mere –
ranniku vastu. Saaremaa on ju natuke suurem saar, mistõttu tundubki

nüüd siia liikumine mõistlik. Väljakutsedki ja võimalus end proovile panna natuke suurem. Sooviksin
hoida ja ellu viia juba alustatud tegevusi ning anda oma panus nende
õnnestumisse. Lisaks loodan, et ees
ootab võrratu seiklus parimas Eesti
sihtkohas koos võrratute inimestega.“
Sigrid Valter töötab turismi- ja turundusteenistuses arendusspetsialist
Egle Puhki asendajana alates 1. aprillist, temaga on tööleping sõlmitud
käesoleva aasta 31. detsembrini.
Jurist Teele Talk-Kõdar
11. aprillist töötab Saaremaa
v a l l av a l it su s e s
juristina Teele
Talk-Kõdar. Tartu Ülikooli õigusteaduse magistrikraadiga
lõpetanud Teele on töötanud
Saaremaa vallas varemgi – aastail
2019–2022 sotsiaaltöö peaspetsialistina, mil ta peamiseks tööülesandeks
oli võlanõustamisteenuse osutamine.
Eelnevalt, alates 2017. aastast, osutas
ta koostöös valdadega/vallaga võlanõustamisteenust. 2020. suundus
Teele lapsehoolduspuhkusele ning
vahepeal töötas ta põgusalt Pärnu
Maakohtus kohtujuristina.
Vallasekretär Aivar Rahno sõnul
on Teele Talk-Kõdar asjatundja just
neis õigusvaldkondades, kus vallavalitsus praegu kõige rohkem õigusnõu vajab. “Vallavalitsuse juristide
töökoormus on suur ja me oleme
tundnud väga puudust kolleegist, kes
tegeleks sotsiaalvaldkonna erinevate õigusteemadega ning eraõiguse
küsimustega. Teele on tänu oma varasemale töökogemusele just nende
valdkondadega hästi kursis,“ tõdeb
Aivar Rahno.
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TEATED
Korteriühistute ümarlaud
Saaremaa korteriühistute ümarlaud toimub 27. aprillil
algusega kell 18 vallavalitsuse saalis Tallinna tn 10, II korrus.
Teemaks on küttekulude kokkuhoidmine, kasutades radiaatoritele paigaldatavaid küttekulumõõtureid (esineja
Mesa Eesti OÜ esindaja G. Korm).
Osavõtt EKÜL-i liikmetele tasuta, mitteliikmetele 5 eurot.
Evi Ustel-Hallimäe
EKÜL-i Saaremaa esindaja

Saare Arenduskeskuse üritused
vabaühendustele ja kogukondadele

26. aprillil kell 16 on koostöös Saarte Koostöökoguga Sakla külamajas kogukondade kõnelused „Kas ankur ikka peab?“. Õhtu
täis ägedaid lugusid ja taaskord on heameel kõiki ka silmast-silma näha. Tule ja leia see aeg ning saame kokku! Õhtu kava on ja
registreerimise saad teha www.skk.ee lehel.
Maikuus, 19.–20. mail toimub ägedatele vabaühendustele ka
õppe- ja inspiratsioonireis Võrumaale. Registreerida saab ja sõidu kava leiad www.sasak.ee lehel. Või pöördu otse minu, Hanna
poole tel 452 0573 või 5393 3252.
Endiselt on kõik külavanemad oodatud ka meie Facebooki
gruppi „Saaremaa aktiivsed külavanemad ühe mütsi alla“.
Oled oodatud alati ka tasuta nõustamisele Saare Arenduskeskusesse, kui sul on mõni mõte, aga ei tea, kust pihta hakata!
Hanna Saar
vabaühenduste konsultant

Perearstide vastuvõtud Leisis
Seoses perearst dr Varju Maandi siirdumisega teisele tööle
alates 1. maist 2022 on muudatused Leisi Perearstikeskuse
töös.
Perearst Kairi Rohtla OÜ Leisi perearstikeskus (Kooli 12
Leisi, Saaremaa vald, tel 457 3184, leisiperearst@gmail.com).
AVATUD E–R kell 8.00–16.00.
Perearstide vastuvõtud Leisis:
Esmaspäeval kl 9.00–13.00 dr Juhan Nemvalts
Kolmapäeval 2 korda kuus beebide päev kl 13.00–15.30
dr Varju Maandi
Reedel kl 9.00–13.00 dr Siiri Paiste telefoni teel
Pereõde Ave Reis iseseisev vastuvõtt E–R kell 8.30–15.00.
Meeldivat koostöö jätku ja head tervist kõigile!

Jalgpallilaager tüdrukutele!

Hei, 7–13-aastane tüdruk! Kui oled huvitatud jalgpallilaagrist,
mis mõeldud vaid tüdrukutele, siis ootame sind 13.–17. juunil
Leisi staadionile!
Viis päeva on täis toredaid mänge ja võistlusi. Peale jalgpalli
tutvustame foot- ja disc-golfi, mängime erinevaid liikumis- ja
pallimänge. Lisaks maitsvale soojale lõunasöögile saab iga laagriline oma isikliku laagrisärgi ja joogipudeli. Mis eriti vahva –
laagri viimasel päeval saab pehmet jäätist!
Kui soovid rohkem infot, siis külasta veebilehte www.jksaarepiiga.ee. Registreerimiseks võta ühendust: jksaarepiiga@gmail.com.
JK Saarepiiga

Saaremaa Teataja

Täiendavad liiklusmuudatused
seoses Pargi tänava teetöödega

Saaremaa Vallavalitsus on välja
kuulutanud avalikud konkursid:
Arenduse peaspetsialist (tähtaeg: 22.04)
Energeetikainsener (tähtaeg: 02.05)
Sotsiaalnõunik (tähtaeg: 09.05)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819
Kuressaare linn.
Samuti on välja kuulutatud avalikud konkursid:
Lasteaiaõpetaja Salme Lasteaias
(tähtaeg: 25.04)
Peremaja kasvataja
Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses
(tähtaeg: 25.04)
Administraator-müügijuht, puhastusteenindaja
Saaremaa Spordikoolis
(tähtaeg: 29.04)
Kehalise kasvatuse õpetaja, vene keele õpetaja
Kärla Põhikoolis
(tähtaeg: 29.04)
Tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Kuressaare Vanalinna Koolis ja Kärla Põhikoolis
(tähtaeg: 29.04)
Eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog
Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses
(tähtaeg: 30.04)
Füüsikaõpetaja, ujula teenindaja Kuressaare Nooruse Koolis
(tähtaeg: 30.04)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööde
tõttu on alates 11. aprillist suletud liiklus Pargi tänaval täiendavalt Lossi tn ja Asa Spa Hotelli (Pargi tn 12) vahelisel lõigul.
Samuti on ajutiselt muudetud liikluskorraldust A. Lutsu tänaval,
kus ühesuunalist liikumissuunda on muudetud vastupidiseks
(Põik tänavalt Lossi tänava suunas). Käesolevad muudatused
kehtivad eeldatavasti kuni 31. maini 2022.
Tööde ajaks on paigaldatud vastavad liiklusmärgid ning ümber on suunatud ka ühistransport. Kesklinnast Tuulte Roosi
suunal liikuvad bussid ei teeninda Pargi peatust. Tuulte Roosist
kesklinna sõitvad bussid läbivad Kuressaare supelranna ja Lossihoovi vahelist puhkeala (Kalda pst kergliiklustee). Palume
olla kergliiklejatel ettevaatlikud ning mõistlikud seda marsruuti
kasutava ühistranspordi suhtes.
Vallavalitsus vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 5. aprilli istungil kinnitati viieks aastaks Pihtla piirkonna Püha ja Räimaste külade külavanemaks Toomas
Jalakas ning külavanema asetäitjateks Riina Saar ja Toomas
Bachmann.
Vallavalitsuse 19. aprilli istungil kinnitati viieks aastaks Valjala aleviku alevikuvanemaks Hindrek Ley.
Kaarma-Jõe küla koosolek toimub 30. aprillil kl 10 Kaarma-Jõe
küla bussipeatuses. Päevakorras: külavanema valimised ja kevadtalgud. Endine külavanem Ants Raamat.
Kärla piirkonna külade külavanemate valimised:
14. mail kl 12 Mätasselja küla külavanema valimine Tohvri ja
Kasesalu talude vahelisel teel asuvate postkastide juures.
17. mail kl 18.30 Arandi küla külavanema valimine Arandi
küla Uue-Kure õuel.
19. mail kl 18.30 Kärla alevikuvanema valimine Kärla pargis.

4. mai 2022
kell 18
EESTI PUNASE RISTI

JOOKS

Saaremaal, Kudjapel

5,5 KM
Rohkem infot: www.redcross.ee
Jookse või matka, peaasi, et oleks MÖNUS!
LIIKUDES
TERVEMAKS

Kutsu kirjakandja enda juurde!
Omniva pakub võimalust kutsuda kirjakandja koju või
tööle postiteenuste kasutamiseks oma elu- või asukohast
lahkumata.
Teenus on suunatud eelkõige maapiirkondades postiasutusest kaugemal elavatele inimestele ning eriti mugav neile,
kel ea, tervise või transpordi puudumise tõttu postiasutusse
minek raskendatud.
Kirjakandja kutsumine on tasuta, kui elad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km. Sel juhul tuleb maksta ainult
postiteenuste eest ja kehtivad täpselt samad hinnad mis postiasutustes. Kirjakandja müüb vajadusel postmarke või paneb kliendi eest kirjad ja pakid teele. Samuti saavad kliendid
tasuda oma arveid või võtta vastu pakke ja kirju ning tellida
ajalehti, ajakirju.
Kirjakandja kutsumiseks saab helistada klienditeenindusse numbril 661 6616 või täita ankeedi www.omniva.ee/
era/abiinfo/kirjakandja_tellimine. Tellimuse vormistamisel
tuleb märkida, mida soovitakse kirjakandja abil teha ning
mis aadressil teenuse osutamist oodatakse. Seejärel võtab
klienditeenindaja ühendust ja lepib kokku teenindamise aja.
Kirjakandja tuleb tellimust täitma üldjuhul juba järgmisel
tööpäeval, aga mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul ja
saabub ajavahemikus kell 8.00–17.00.
Kui aga lähim postiasutus on lähemal kui 5 km, siis on kirjakandja koju tellimine tasuline. Kirjakandja koju kutsumine
maksab sel juhul kuni 30 kg saadetise puhul 5 eurot.
Omniva

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Eikla rahvamaja
30. aprillil – 1. mail volbriöö
pidu.
Nasva klubi
30. aprillil kl 8–14 avatud kalasadamate päev (tasuta). Kl 18
nõiaralli start Musumännikust
Nasva klubini. Osalejate vahel
loosime jalgratta. Loosipilet 4
eurot.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
22. aprillil kl 17 Kihelkonna
Laululind.
6. mail kl 18 Rannalapse laulud
2022.
Kihelkonna lauluväljak/Kihelkonna rahvamaja
26. aprillil kl 10–13 koolivaheaja mängupäev „5 õues, 5 toas ja
vahvlid vahepeal“.
29. aprillil kl 19 rahvusvaheline
tantsupäev Kihelkonna alevikus.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
24. aprillil kl 17 Kärla näiteseltsi
esietendus „Külalistemaja laibaga“.
LEISI
Pärsama rahvamaja
24. aprillil kl 17 jüripäevajooks.
Traditsiooniliselt jooksud erinevatele vanuseastmetele, teatejooks. Parimatele auhinnad. Soe
jook ja küpsist kõigile. Päeva teeb
lõbusamaks Käsna-Kalle Kantpüks. Tule kogu perega!
Karja rahvamaja
30. aprillil kl 11–14 talgupäev
rahvamaja ümbruses. Kl 20 volbripidu. Tantsumuusikat teeb ansambel K.T.K. mandrimaalt.

majas Kihelkonna, Mustjala ja
Pihtla eakate kevadpidu. Tantsuks mängivad Boris Lehtlaan
ja Aare Jaama, osalustasu 10 €.
Pihtla piirkonnast Kihelkonnale minek ühiselt bussiga, palun teatada oma osalemisest
29. aprilliks tel 5302 5620,
Annely.
Näitused:
Käsitööesemete näitus-müük,
„Läbi aja! Saarlased laulu- ja
tantsupidudel“. Näitused avatud
E-N kl 10-15, ürituste ja ringitegevuse ajal.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
3. mail kl 19 Neil Simon
‘’Uus peatükk’’.
SALME
Salme rahvamaja
24. aprillil kl 11 Meiekandi
Mudilasklubi.
30. aprillil kl 19 Salme vallateater „Tule tagasi, Gabriel!“
1. mail kl 16 Salme vallateater
„Tule tagasi, Gabriel!“
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
29. aprillil kl 18 kogupereooper
„Võluflööt“.
30. aprillil kl 13 ja kl 18 „Võluflööt“.
1. mail kl 13 ja kl 17 „Võluflööt“.
Piletid müügil Piletilevis.
6. mail kl 18 Saare maakonna
aasta ema väljakuulutamine ja
emadepäeva kontsert.
7. mail kl 19 Kuressaare Linnaorkestri ja Big Band Tar tu
tantsuõhtu.
Näitused:
I korrusel fotonäitus „Veoautokross läbi aegade“, avatud 30.
aprillini.

Soela sadam
30. aprillil kl 10 Soela kevadlaat.

Kuressaare Raegalerii
Mare Sink ja Saara Mildeberg
„Suurem kui 0“ (Kostüümid ja
fotod), avatud 3. maini.

LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
23. aprillil kl 11 Saare maakonna väärikate tantsupäev.

Ajamaja galerii
Tööd erakogust „Gravüürid“,
avatud 10. juunini.

MUSTJALA
Mustjala rahvamaja
4. mail kl 19 Karja Mõisateatri
etendus „Minejad“.
Vanakubja külaplats
30. aprillil kl 14.30 sportlik
nõiatrall.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
6. mail kl 16 Mait Agu 70.
sünniaastapäeva tähistamiseks
kontsert-vestlus.
8. mail kl 9–14 Orissaare kevadlaat.
PIHTLA
Sandla Rahvamaja
Kolmapäevased kinoõhtud:
27. aprillil kl 18.30 „Polly“, koguperefilm.
4. mail kl 20 „Apteeker Melchior“, kodumaine põnevusfilm.
11. mail kl 18.30 „Martin ja võlumets“, koguperefilm.
29. aprillil kl 20 Kevadpidu ansambliga Irena ja Ivar Hansen.
Kohtade broneerimine tel 5302
5620.
13. mail kl 14 Kihelkonna rahva-

Kuressaare teater
27. aprillil kl 19 Rakvere Teatri
etendus „Algus“.
2. mail kl 19 Vana Baskini Teatri
etendus „Uus peatükk“.
7. mail kl 19 Kuressaare Teatri
etendus „Lea“.
19. mail kl 19 Vaba Lava „Mul
oli nõbu“.
20. mail kl 19 Tallinna Tantsuteater „Opening (UUS)“.
27. mail kl 19 Ari Matti Mustonen „Flamingo“.
Kuressaare lossihoov
23. aprillil kl 11 Ultima Thule
maraton.
Kuressaare lossipargis Kõlakoja lähistel
5. mail kl 13 Louis Kahni sünnikoha tähise avamine.
Thule Koda
6. mail – 7. mail rahvusvaheline konverents „Viikingid enne
viikingeid“.
Tori jõe suudmes
6. mail kl 17 heategevuslik
paadiralli.
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VOLKSWAGEN ORIGINAALVARUOSAD

AUTODE REMONT JA HOOLDUS

HONDA ORIGINAALVARUOSAD

TEENINDUS JA GARANTIIREMONT

MOOTORRATASTE JA ATV REMONT,
HOOLDUS JA VARUOSAD

TEENINDUS JA GARAANTIIREMONT

VEETEHNIKA REMONT,
HOOLDUS JA VARUOSAD
PLEKI- JA VÄRVITÖÖD
VEOAUTODE REMONT,
HOOLDUS JA VARUOSAD
KASUTATUD AUTODE MÜÜK

+372 45 22 550

RESPO HAAGISTE MÜÜK,
HOOLDUS JA VARUOSAD

TALLINNA TN 88,
KUDJAPE ALEVIK,
LÄÄNE-SAAREMAA VALD 93851

www.mlauto.ee

AUTORENT

Kutseline maakler Saaremaal

Kaie Roos
+372 517 8676

SOODSAIMA HINNAGA
PRÜGI VASTUVÕTT
Saaremaal
VANAMETALLI
kokkuost
TASUTA VANARAUATAKSO
LAMMUTUS tööd

TRÜKIARV:
14 150

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
MK Meedia OÜ

TRÜKKIJA:
AS Kroonpress

kaie.roos@pindi.ee

Usalda oma kinnisvara
müük kindlatesse kätesse!

23.04

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

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

