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Reet Tuisk: soovin, et inimesed
üksteisest rohkem hooliksid

H

omme, 6. mail antakse Kuressaare raekojas pidulikult
kätte linna teenetemärk
arstile, kauaaegsele Kuressaare
haigla ravijuhile ning praegusele Kuressaare haigla sihtasutuse
nõukogu liikmele ja Kuressaare
hambapolikliiniku sihtasutuse
nõukogu esimehele Reet Tuisule.
Reet Tuisk, alustame kõige algusest, sellest, et õppisite Tartu
ülikooli arstiteaduskonnas.
Läksin Tartu ülikooli pärast Jõhvi keskkooli lõpetamist. Toona
tulid kuueaastase õppimise järel
teaduskonnast välja üldarstid ja
alles hiljem toimus spetsialiseerumine. Algul pandi kõik noored
arstid tööle jaoskonnaarstidena,
hiljem töötasin praeguse nimega
Ida-Viru keskhaiglas pulmonoloogiaosakonnas. Pärast täienduskoolituste läbimist Moskva arstide
täiendusinstituudis asusin tööle
peaarsti asetäitjana töövõimetusekspertiisi alal. Ja sealt algaski
minu edaspidine töö peamiselt
administratiivvaldkonnas.
Te olete õppinud ka psühholoogiat?
Psühholoogiat läksin õppima Tartu ülikooli 1973. aastal, sinna võeti
pärast kõrghariduse omandamist.
Õppisin kaugõppes ja spetsialiseerusin meditsiinipsühholoogiale, aga psühholoogina olen ma
vähe töötanud. Mis ei tähenda, et
omandatud haridus poleks olnud
mulle edaspidistes töödes-tegemistes vajalik. Võin öelda, et esimesed 40 aastat minu elust möödusid Ida-Virumaal ja järgmised
40 aastat olen olnud Saaremaal.
Pärit olete Jõhvist?
Sündinud olen tegelikult Iisakus.
Minu isa oli Eesti-Vene piiril ühe
Eesti piirivalve kordoni ülem.
Pärast seda, kui Eesti okupeeriti,

Reet Tuisk käib sageli jalutamas kodu lähedal Vanalinna kooli staadioni juures. FOTO: Valmar Voolaid

pidid Eesti Vabariigi sõjaväelased
pakku minema, meie perekond
läks Iisakusse, kus ka mina sündisin. Ida-Virumaale kolis meie pere
seepärast, et mu ema on sealt pärit. Isa on mulk, sündinud Tuhalaanes. Nii et oma päritolult olen
mulgi ja virulase segu, kuigi öeldakse, et olen rohkem mulkidesse
läinud.
Isa saadeti 1949. aastal Vorkuta
vangilaagrisse, kust ta 1955. aastal pärast Stalini surma tagasi tuli.
Seni kasvatas ema üksinda kolme
last. Kuna Jõhvis oli ema vanematekodu, elasime seal.
Pärast ülikooli Jõhvis töötades
kohtasin oma abikaasat Jüri Tuisku, kes oli põlissaarlane. Tema
oli sattunud sinna TPI (praegune
Tallinna tehnikaülikool) lõpetanud energeetikuna. 1970. aastal
me abiellusime, seal sündisid ka
meie pojad, aga loomulikult kiskus

KURESSAARE LINNA TEENETEMÄRK
Kuressaare linna teenetemärk antakse Kuressaare elanikule Kuressaare
linnale osutatud väljapaistvate teenete eest.
„Saaremaa vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni liikmed olid
üksmeelsed, et Kuressaare linna teenetemärgi pälvib seekord Reet Tuisk,“
ütles komisjoni esimees Urve Tiidus. „Tartu ülikooli arstiteaduskonna ja
psühholoogia osakonna lõpetamine sillutasid proua Tuisule loogilise tee
tervishoiu edendamisel. Reet Tuisk on olnud Kuressaare haigla sihtasutuse
juhatuse liige ja ravijuht, juhtinud tervishoiuga seotud protsesse ja asutusi:
Saare maavalitsuses tervishoiuvaldkonda laiemalt, Saaremaa haigekassat,
ta on olnud Eesti haigekassa Lääne osakonna juhataja. Tema kogemus ja
asjatundmus on tulnud kasuks nii Kuressaare haigla nõukogu liikme töös
kui ka Kuressaare hambapolikliiniku sihtasutuse nõukogu esimehena.
Ka kogukonna liikmena on proua Reet Tuisk kaasa aidanud kohaliku elu
edenemisele. Ta on olnud valitud Kuressaare linnavolikogusse ja osalenud
Saaremaa vallavolikogu komisjonide töös. Üks igati tubli proua!“
Kuressaare linna teenetemärki hakati välja andma 1998. aastal.
Tänavu antav teenetemärk on järjekorras 31.

saarlast Saaremaale tagasi. Nii me
siis 1982. aastal tulimegi, abikaasa
sai tööd elektrivõrkudes ja mina
praeguse nimetusega Kuressaare

haiglas. Haiglas asusin tööle peaarsti asetäitjana töövõimetuse ekspertiisi alal.
Järg lk 4.

Kuressaare linna 459. sünnipäev
8. mail 12-15

Kuressaare keskväljakul
väljakul

Rahvusooper Estonia
Poistekoori Meeskvintettt
Kuressaare Nooruse Kooli
7.-9. mail
huvikool Inspira õpilased
Ungari bänd Góbé
Orienteerumisega jalutuskäik
Rakett69 teadustelk ja konkursi
ELi teemaradadel Kuressaare linnas
onkursi
jalutajate vahel loosime auhindu
„Rohelend Rakett69-ga“ võidutööde
ööde tutvustus
Stardib päevalille kasvatamise
atamise
Vaata lisaks
konkurss
“Päikese
poole”!
e”!
www.euroopapäev.ee
www.kultuurivara.ee
Kuressaare Teatris Tšehhi ﬁlmi "Lõks"
2020 linastus (tasuta)

Liszti Instituut
Tallinn

Saaremaa

facebook.com/saaremaavald

Laadjala külalood on
talletatud raamatusse
●
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Vallaleht alustas koostööd
Postimees Grupiga
Saaremaa Teataja väljaandmisel on vallavalitsuse koostööpartner järgmise aasta lõpuni AS Postimees Grupp,
vallalehe toimetajana jätkab vallavalitsuse meedia peaspetsialist Merike Pitk.
ASi Postimees Grupp juhatuse liikme Taavi Lätti sõnul
on ettevõttel hea meel saarlastega koostööd teha. Vallalehe sisu paneb kokku Saaremaa vallavalitsus, Postimees
Grupp hoolitseb küljendamise, keeletoimetamise, trükkimise, levitamise ja reklaamimüügi eest. „Selle koostöö
kaudu saame pakkuda oma reklaamiklientidele unikaalseid kogukondlikke kontakte, lisades meie äripaketti veel
ühe olulise maakonna,“ ütles Lätti.
Saaremaa Teataja ilmub endiselt iseseisva lehena ning
seda üldjuhul iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval.
Erandid on juuli ja august, siis jõuab kummaski kuus
lugejate kätte üks lehenumber. Vallaleht tuuakse tasuta
igasse Saaremaa postkasti.
Hea uudis on see, et vallalehe vahel jõuavad aeg-ajalt
kõigisse Saaremaa kodudesse Postimees Grupi erilehed,
mis pakuvad erinevatel teemadel lisalugemist.
Taavi Lätti märkis, et ajakirjanduslikku koostööd teeb
Postimees Grupp juba mitu aastat saarlaste päevalehega Saarte Hääl, lisaks kirjastab maakonnalehti kaheksas
maakonnas. Postimees Grupp on viimastel aastatel välja
andnud ka Hiiumaa ja Rapla valla ning Tallinna ja Võru
linna infolehti.
Anu Vares
kommunikatsioonijuht

Valla elanike arv suurenes
aprillis 144 inimese võrra
Aprillis sündis Saaremaa vallas 22 last ja suri 36 elanikku,
seega loomulik iive oli –14. Valda elama tuli 193 inimest
(neist 98 Ukraina põgenikku, kellel määrati elukoht Saaremaa valla täpsusega). Vallast lahkus 35 inimest, seega
rändesaldo oli +158.
Kokku suurenes valla rahvastik aprillis 144 inimese
võrra. Vallas oli 1. mai seisuga 31 819 elanikku. 1. jaanuaril oli valla elanike arv 31 437.
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

Homme selgub tänavune
Saare maakonna aasta ema
Homme, 6. mail kell 18 kuulutatakse Kuressaare kultuurikeskuses välja Saare maakonna aasta ema ja toimub
emadepäeva kontsert. Südamlikul kontserdil esinevad
Saaremaa meeskoor SÜM, Kuressaare Hariduse kooli
poistekoor Kratid, poisteansambel ja rahvatantsijad ning
Geito Jermolov Kuressaare Nooruse kooli huvikoolist
Inspira. Saare maakonna aasta ema valimist korraldab
naiskodukaitse Saaremaa ringkond koostöös Kuressaare
Kultuurivara, Kadi raadio ja ajalehega Saarte Hääl.

Paadiralli tulu läheb
haigla toetusfondile
6. mail kell 17 toimub Kuressaares Tori jõe suudmes
väikeste mudelpurjekate heategevuslik paadiralli. Paadiralli on osa ametikooli 100 aasta juubelisünnipäeva ja
Kuressaare linna sünnipäeva tähistamisest. Ametikooli
õpilased valmistasid purjekad ja neid said soetada kõik
soovijad.
Paadiralli tulu läheb Kuressaare haigla toetusfondile,
et sisustada haiglas noorte vaimse tervise kabinet, mis
võimaldab läbi viia laste ja noorte tunnetustegevuse uuringut ning tõsta haigla psühholoogide töö uuele tasemele.
Paadiralli korraldamisel tehakse koostööd Saaremaa
vallavalitsuse ja Kuressaare vabatahtlike merepäästjatega.
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On teekatete säilitusremontide aasta

S

aaremaa vallavalitsus kiitis oma 19. aprilli nõupidamisel heaks tänavuse
teehoiu investeeringute nimekirja. Piirkondlikud osavallakogud ja kogukonnakogud on
oma seisukoha andnud ja tehtud
ettepanekuid on suures osas ka
arvestatud.
Nimetatud nimekiri puudutab valla eelarves piirkonniti
(endiste valdade kaupa) teede
investeeringuteks jagatud raha,
mida on tänavuses eelarves ette

nähtud 1,5 miljonit eurot. See jagatakse nagu varasematelgi aastatel piirkonnas asuvate avalike
teede pikkuste järgi.

Mustkatete tegemine
lükkub edasi
Kui varem on Saaremaa vallas tehtud stabiilselt ligikaudu
50 km uusi mustkatteid aastas, siis tänavu üldiselt uusi
mustkatteid kavandatud ei ole
ja nende tegemine lükatakse
edasi. Erand on Nõmpa külas

asuv 1,6 km pikkune Leveli tee,
mille puhul on vald ja AS Level
varem kokku leppinud, et Level
ehitab katte aluse ja vald teeb
kahekordse pindamise. Tegemist on Oorema karjääri juurdepääsuteega.
Uute mustkatete mitterajamise otsus on tehtud, kuna teeehituse materjalide (bituumen,
graniitkillustik) kättesaamine
on keeruline ja hinnad on tõusnud.
Et üle poole Eestis kasutata-

vast bituumenist saadi varem
Venemaalt, on Ukrainas puhkenud sõja tõttu bituumeni hind
kallinenud viimaste kuudega
ligi kaks korda.
Keeruline olukord mõjutab
ka graniitkillustiku tarnet ja
hinda.
Niisuguses olukorras oli vallavalitsusel mõistlik vähendada
sisseveetaval materjalil tuginevate tööde mahtu minimaalseks. Mustkatete korduspindamised, sealhulgas eelmisel aastal

ehitatud kergkatete ülepindamine, kavandatakse põhjendatud
vajaduse korral.
Nimekiri pole
kivisse raiutud
Sel aastal saame teha rohkem
kruuskatete säilitusremonti, samuti rajada vajalikud mustkatte
alused, vahetada truubid, tegeleda teepeenarde mahalõikamisega jms. Tänavu on kavandatud
teha mustkatete korduspindamist ligikaudu 40 km ulatuses ja

kruuskatete uuendamist umbes
65 km ulatuses.
Vallavalitsuses heaks kiidetud nimekiri ei ole „kivisse raiutud“, sinna võib remondiobjekte
lisanduda, kui hanked lähevad
oodatust paremini. Ei saa välistada, et teid tuleb nimekirjast ka
välja jätta, sest kütuse kallinemise tõttu kallineb ka kruusateedee remont. Tegelik olukord
selgub hangete läbiviimisel.
Enno Reis
teedeteenistuse juhataja

SAAREMAA VALLA TEEDE REMONT 2022. AASTAL
Tabelis esitatud tee nimi ja
pikkus meetrites.

MUSTKATTE EHITUS
Kärla piirkond
Leveli tee

1160

Kaarma piirkond
469
1109
89
572
1367

Kihelkonna piirkond
Onni-Abula
Merise–Kalasma
Abula külatee
Kihelkonna–Virita

2060
260
160
1222

Kuressaare piirkond
Ida tänav
Ristiku tänav
Põhja tänav
Põhja tänav
Rootsi tänav
Torni tänav
Tallinna tänav
Juhan Smuuli tänav
Kihelkonna mnt

500
603
660
204
539
40
265
776
734

Kärla piirkond
Sõmera külatee

310
95
445
140
2020
407

Leisi piirkond

MUSTKATETE
KORDUSPINDAMINE
Laise tee
Meedla tee
Meedla–Pahi
Kärdu–Lilbi
Laheküla tee

Ohaka tänav
Ohaka põik
Metsa tänav
Pargi põik
Kõrkküla tee
Äbandi tee

435

Leisi–Parasmetsa
Laugu–Nurme
Pamma–Purtsa
Parasmetsa–Metsküla
Töökoja tee
Mätja-Viira

1830
1190
1236
170
536
1090

Lümanda piirkond
Karala-Panga

1530
685
389
570
325

Mustjala piirkond
Paatsa–Tuiu
Paatsa külatee

1440
1240

Orissaare piirkond
Sadama
Ranna pst
Tagavere tee

663
620
1072

Pöide piirkond
Kahutsi–Iruste tee
Tornimäe tee

2606
565
705
115

Torgu piirkond
Tammuna külatee

416

Valjala piirkond
Undimäe
Jööri tee
Köstri tn
Kaljuküla tee
Vanalõve tee
Kalli tee
Männi tänav

600
630
518
1060
255
1300
231

KRUUSKATETE EHITUS

Laimjala piirkond
Postimäe–Kingli tee
Katlamaja tee
Mägi–Kurdla tee
Paju–Kurdla tee

Salme piirkond
Mõisaküla tee
Kastani tänav
Liiva tänav
Rannapargi tee

260
341

Kaarma piirkond
Kuusiku talutee
Harutee
Kivese talutee
Mihkli tee T2
Mihkli tee
Kaarli tee T1
Kaarli tee T2
Nurme tee//Pihlaka tee L1
Irase külatee
Maleva tee
Laadjala tee
Vankri tee
Kuuse tee
Kuuse põik
Sidema tee
Mõisa tee

220
168
265
160
85
240
620
380
416
733
365
415
200
89
102
133

Uustla tee
Sarapiku tänav
Meedla–Pahi
Kellamäe külatee
Aula–Vintri
Koidula külatee
Kihelkonna piirkond
Kõruse–Harilaiu
Undva–Neeme–
Kuralase–Kalmu
Veeremäe–Kehila
Kärla piirkond
Raudtee tee
Laratsi tee
Riidu tee
Kolga tee
Kulli tee
Andruse tee
Õunapuuaia tee
Käesla tee
Kulli tee

410
130
1230
1513
280
1940
3270
1300
1370
267
170
166
540
750
1940
1190
1100
750

Laimjala piirkond
Laidunina tuletorni
juurdepääs
Pahavalla –
Vana-Saareküla tee
Aaviku külatee
Käoküla tee
Ollamäe tee
Vana-Saareküla tee
Sääre tee
Leisi piirkond
Tuhkana tee

350
450
523
486
791
915
620
856

Roobaka–Pahila
Anglasoo tee
Kuulandi tee
Tomba karjääri sisetee
Saueaugu tee
Lõpi laudatee
Purtsa tee
Saare tee

1380
440
1120
410
268
480
1120
234

Lümanda piirkond
Koplimetsa tee
Kabeli–Leedri
Majakaaluse tee
Kuusnõmme–Mõisa

275
984
1319
820

Mustjala piirkond
Kasemetsa tee
Liiva talutee
Endu tee
Kau–Kapsi

460
1100
1155
1307

Orissaare piirkond
Taaliku tee
Põripõllu tee
Kavandi–Kuuse tee
Raugu tee
Välja tee
Salu–Väljaküla
Puhasti tänav
Aasa põik

830
1922
808
880
505
870
85
68

Pihtla piirkond
Haeska–Jürna tee
Jõelepa–Haeska tee
Allika tee
Püha külatee

491
1640
790
380

Kõljala–Liiva tee
Sutu–Kailuka

759
1000

Pöide piirkond
Metsara tee
Reina–Orissaare tee
Pöide–Kapra tee
Maalinna tee
Oti tee
Mui tee
Kakuna-Laasu tee
Kalda tee
Männiku tee

320
840
657
597
1852
566
863
138
62

Salme piirkond
Maila tee

1110

Torgu piirkond
Sääre–Maanteeküla tee

1940

Valjala piirkond
Võrsna tee
Maalinna tee
Kõnnu–Lööne tee
Jõelepa–Haeska tee
Valjala–Võrsna tee
Tika tee

612
440
1000
1000
300
500

MUUD

Kihelkonna piirkond
Vesiko oja sild/truup
(projekteerimine ja ehitamine)
Pöide piirkond
Kiriku parkla projekteerimine
Torgu piirkond
Mäebe–Põdra teepeenrad
Hänga–Iide teepeenrad

DETAILPLANEERINGUD
KÕIGUSTE KÜLAS VÄLIBAASI
DETAILPLANEERINGU
ESKIISLAHENDUSE AVALIK
VÄLJAPANEK JA AVALIK
ARUTELU
Saaremaa vallavolikogu algatas
16.12.2021 otsusega nr 1-3/83
Kõiguste külas Välibaasi detailplaneeringu (DP). DP eesmärk on
väikelaevade kai, sadamahoone ja
mereuuringute välibaasi hoonete
ning tehnovõrkude ja -rajatiste
planeerimine, keskkonnatingimuste
määramine. DPga tehakse ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit kavandatava hoonestusala
ulatuses ja seega muuta Laimjala
valla üldplaneeringut.
Vastavalt planeerimisseaduse
§ 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame,
et Kõiguste külas Välibaasi DP
eskiislahenduse avalik väljapanek
toimub ajavahemikul 19.05.–
18.06.2022.

DP materjalidega on võimalik
tutvuda paberkandjal Saaremaa
vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare)
III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@
saaremaavald.ee, tel 452 5094)
ning valla kodulehel aadressil:
https://gis.saaremaavald.ee/failid/
DP/DP-21-019/.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2
kohaselt on avaliku väljapaneku
jooksul igal isikul õigus avaldada
eelnõu kohta arvamust.

DP eskiislahenduse avaliku
väljapaneku tulemuste avalik
arutelu toimub 27.06.2022 kell
16 Tallinna 10 II korruse suures
saalis. Avalikul arutelul tutvustab

vallavalitsus avaliku väljapaneku
kestel esitatud kirjalikke arvamusi
ja oma seisukohti nende kohta.
NASVA ALEVIKUS SÕRVE
MNT 13 DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
19.04.2022 korraldusega
nr 2-3/576 algatati Nasva alevikus
Sõrve mnt 13 detailplaneering (DP).
DP eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete
ehitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude
ja -rajatiste paigutuse määramine
ning servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. DP ala suurus on
ca 1,6 ha ja see hõlmab Nasva alevikus Sõrve mnt 13 katastriüksust
(katastritunnus 34804:001:0046,
sihtotstarve maatulundusmaa
100%, pindala 15 592 m2).
Planeerimisseaduse § 125 lg 1
kohaselt on alevikes DP koostamise kohustus.
DP on kooskõlas Kuressaare
linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
kehtiva ühisplaneeringuga. DP
algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus
puudub. DP algatamisega seotud

dokumendid on kättesaadavad
valla kodulehel www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/algatatud.
ANSEKÜLAS KÖSTRI
DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
19.04.2022 korraldusega
nr 2-3/575 kehtestati Ansekülas
Köstri detailplaneering (DP). DP
ala hõlmab Ansekülas osa Köstri
katastriüksusest (katastritunnus
72101:002:0261, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%, pindala
20,91 ha). DP eesmärk on katastriüksuste moodustamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse
andmine elamu, majutushoone
ja abihoonete püstitamiseks,
tehnovõrkude ja juurdepääsutee
asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.
DPga jagatakse olemasolev
katastriüksus kaheks: Krudile 1
on kavandatud majutushoone,
eluhoone ja kõrvalhooned, ning
Krundile 2 ehitusõigust ei kavandata. Hooned on kavandatud
endisele talukohale ja selle ümbrusse. Sihtotstarbeks on planeeritud ärimaa ja elamumaa. Lubatud
hoonete arv on 10 (sh alla 20
m² hooned), suurim ehitisalune
pind 1000 m², suurim kõrgus
8,5 m (abihooned 6 m), lubatud
kaks korrust, katusekalle 35–45

kraadi. Piirded võib rajada ainult
õueala ümber. Juurdepääsutee
on kavandatud olemasoleva mahasõidu kaudu Kuressaare–Sääre
teelt. Krundi 1 kaudu on näidatud
võimalus rajada juurdepääsutee
Männiku (72101:002:0504) katastriüksusele ja Krundile 2. Veevarustus olemasoleva salvkaevu
ja kavandatud puurkaevu baasil,
kanalisatsioon planeeritud biopuhasti või kogumismahuti baasil.
DP on kooskõlas Salme aleviku
ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. DP ja selle kehtestamise
korraldusega saab tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
kehtestatud.
HAAPSU KÜLAS KIVI
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE JA
KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE
ALGATAMATA JÄTMINE
Saaremaa vallavolikogu algatas
28.04.2022 otsusega nr 1-3/32
Haapsu külas Kivi detailplaneeringu
(DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
DP ala suuruses ca 1,9 ha hõlmab
Haapsu külas osa Kivi katastriüksust tunnusega 55001:001:0426.
DP eesmärk on anda ühe elamu
ja abihoonete ehitusõigus. DP algatatakse Orissaare valla rannaala

osaüldplaneeringut muutvana
PlanS § 141 lg 1 p 2 alusel, kuna
DPga soovitakse kehtiva üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamist ja ehitisealuse pinna suurendamist.
DP algatamise hetkeks kogutud
informatsiooni põhjal ei ole vaja
DP koostamise käigus teha eraldi
lisauuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks
on vaja teha lisauuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need
teha ning planeeringusse lisada.
Keskkonnamõju strateegiline
hindamine jäeti algatamata, kuna
Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et DP
kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist
negatiivset keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osalised:
• koostamise algataja ja kehtestaja
on Saaremaa vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@
saaremaavald.ee, tel 452 5002);
• koostamise korraldaja on Saaremaa vallavalitsus (kontaktisik Kätlin
Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.
ee, tel 452 5094);
• DP koostaja on DP Projektbüroo
OÜ (Rohu 5, Kuressaare, Saaremaa
vald, kontaktisik Alar Oll, alar@dpprojekt.ee, tel 454 5491).

DP koostamise algatamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna
10 ruumis 308. Digitaalselt on
otsus kättesaadav Saaremaa valla
kodulehel www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/algatatud.
KÄRLA ALEVIKUS JÕE 12A
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
26.04.2022 korraldusega
nr 2-3/669 algatati Kärla alevikus
Jõe 12a detailplaneering (DP),
mille eesmärk on määrata ehitusõigus elamute ja kõrvalhoonete
ehitamiseks.
DP ala suurus on ca 0,7 ha ning
hõlmab Kärla alevikus Jõe 12a
katastriüksust (katastritunnus
71401:001:2251, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%, pindala
7501 m2). Seletuskirja 1. peatüki
järgi on Kärla alevik DP koostamise
kohustusega ala. DP on kooskõlas
kehtiva Kärla valla üldplaneeringuga. DP algatamiseks teadaoleva
informatsiooni põhjal uuringute
vajadus puudub.
DP algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/
algatatud.
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Vallavalitsus esitas volikogule 5,5 miljoni euro suuruse lisaeelarve

Liis Juulik
abivallavanem

S

aaremaa vallavolikogu
menetlusse on esitatud
Saaremaa valla käesoleva
aasta esimene lisaeelarve. Volikogu arutab lisaeelarvet kahel
lugemisel ja see kinnitatakse
loodetavasti maikuu istungil.
Nagu riigiski, on kohalikus
omavalitsuses lisaeelarvete
koostamine tavapärane osa valla majandamisest. Lisaeelarvega
viiakse aasta alguses vastu võetud eelarve kooskõlla tegelike
toetussummade, laekumiste

ning tehtud ja tehtavate kuludega.
Samuti kajastatakse lisaeelarves vahepeal selgunud vajadused, mis toovad kaasa lisaväljaminekuid. Sel aastal koostatakse
arvatavasti veel vähemalt üks
lisaeelarve.
Tasandusfondist raha vähem
2022. aasta I lisaeelarve erineb
varasemate aastate omadest,
kuna tänavu eraldas riik Saaremaa vallale tasandusfondina
471 516 eurot vähem kui mullu.
Seetõttu tekkis vallaeelarvesse
ligi poole miljoni euro suurune
puudujääk.
Loomulikult on tulude vähenemine meile negatiivne uudis,
kuid sellel on ka veidi helgem
pool. Tasandusfondi vahendite eraldamise eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste
võimalusi avalike teenuste osu-

EUROOPA PÄEV
9. mai – Euroopa rahu päev

9.

mai on Euroopa päev, Euroopa rahu päev.
Keskendudes Euroopa mõttele ja väärtustele ning tõmmates veel tugevama mõttelise
joone tuleviku ja mineviku vahele, saame ise
initsiatiivi võtta.
David Vseviov kirjutas eelmisel aastal enne 9. maid, et võidu tähistamise asemel peaks
Vivian Loonela
mälestusürituste keskpunktis olema soov, et Euroopa Komisjoni
midagi sellist tulevikus ei korduks. Vseviov Eesti esinduse juht
küsib: mis on olulisem – võit või rahu? Just sõja kordumise vältimiseks hakatigi pärast teist
maailmasõda ehitama Euroopa Liitu. Lootuses, et kui riigid on omavahel seotud, kui majandused moodustavad ühise turu, kui elanikud
liiguvad vabalt ühest riigist teise, ei saa enam juhtuda, et Euroopa
riigid hakkaksid üksteise vastu sõdima. See on toiminud – on kujuteldamatu, et ELi riigid enam üksteisele sõjalist ohtu kujutaksid.
Sõjaõuduste kordust oleme kahjuks juba üle kahe kuu näinud, aga
on saanud ka üsna selgeks, mis on lahendus. Ühelt poolt muidugi
ukrainlaste enda vaprus ja võitlustahe, aga ka lääne toetus ja abi. Lääs,
sealhulgas Euroopa, on selles sõjas selgelt ja ainult Ukraina poolel
ning teeb kõik, mis võimalik, et Ukrainat aidata, olgu see relvade, majandusliku abi, toetusega Ukraina sõjapõgenikele ja veel palju muuga.
Eesti astus Euroopa Liidu liikmeks 18 aastat tagasi ja meie jaoks oli
see ennekõike otsus, et kui me oleme ELis, on meie riiklus tugevam.
Oleme osa läänest ja seega paremini kaitstud. See on ka üheselt seotud
NATO kaitsega – et meie lääne partnerid, kelle abile me sõja ajal loodame, teaksid, et oleme nendega samas väärtusruumis.
Eestil on hästi läinud – oleme nii ELis kui ka NATOs kindlalt oma
jälje jätnud kas Venemaa-poliitikas või digi- ja kübervaldkonnas.
Seetõttu võiksimegi 9. mail meeles pidada: nii Eesti kui meie mõttekaaslaste olevik ja tulevik on Euroopas, koos kogu kaasneva heaolu
ja turvalisusega, ilma sõjata.
Suurim rahaline kasu Eestile on tulnud meie kuulumisest toimivasse siseturgu. Lisaks on Euroopa Liidu eelarvest Eestisse investeeritud seni juba enam kui 11,6 miljardit eurot, millega on toetatud
haridust ja ettevõtlust, põllumajandust ja keskkonda, suuri taristuprojekte, meditsiini, tööturumeetmeid ja palju muud.
Euroopa Liidu toel on näiteks ajakohastatud Kuressaare linnakeskuse avalik ruum, Kuressaare keskväljak ja valmis on saanud Saaremaa gümnaasiumi õppehoone. Investeeritud on nii väikelaevaehituse
kompetentsikeskusse kui ka alevike ning külade tänavavalgustusse.
On see siis puudega inimeste kodude kohandamine Muhu vallas
või Kuressaare kindluse arendamine turismiobjektiks, Lääne-Saaremaa poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine või muusikafestivali „I Land Sound“ toetamine, Oti tööstusala või Saaremaa
kunstistuudio taristu arendamine – kõiki neid projekte on toetanud
Euroopa Liit, et panna õlg alla ka Eesti pealinnast kaugemal asuvates
piirkondades.
Saame ise valida, millele sel päeval meie ühiskonnas raskuspunkt
panna ja kuidas initsiatiiv haarata. Euroopa Komisjon koostöös Eesti
riigi, omavalitsuste ja kodanikuühiskonnaga korraldab mitmeid ettevõtmisi üle Eesti, mis loodetavasti innustavad inimesi Euroopa asjus
rohkem kaasa mõtlema. Sõnastame selle päeva ise enda jaoks ümber,
võtame ta meile tagasi. Näitame, et meie jaoks on rahu tähtsam kui võit.
Seepärast kutsun teid üles tähistama 8. mail koos Kuressaare sünnipäevaga ka Euroopa päeva. Kuressaare kesklinnas saab pühapäeva
keskpäevast alates nautida kontserti, kus on esinejaid nii Saaremaalt
kui ka kaugemalt. Ka saab kaasa elada noorte rohelahenduste konkursi „Rohelend Rakett69-ga“ finalistidele ning terve päeva vältel osa
võtta mitmekesisest tegevusest. Lisaks algab päevalille kasvatamise
konkurss „Päikese poole“ ning kella kolmest saab näha Kuressaare
teatris Tšehhi filmi „Lõks“ (tasuta seanss). Samuti on kõik saarlased
oodatud osalema 7.–9. maini „Minu Euroopa“ orienteerumismängus!
Kogu info on üleval aadressil www.euroopapäev.ee, samuti Eu
rope Direct Saaremaa sotsiaalmeediakanalites.

tamisel. Kuna Saaremaa vallas
oli eelmisel aastal tulumaksu
laekumine hea, saime seekord
tasandusfondi vahendeid tunduvalt vähem, sest riigi hinnangul oleme võimelised tulumaksu laekumise arvelt kvaliteetselt
avalikke teenuseid osutama.
2022. aasta jaanuaris ja veebruaris osutus maksulaekumine
Saaremaa vallas prognoositust
väiksemaks, mistõttu oli tasandusfondi summa märkimisväärne vähenemine murettekitav. Õnneks kinnitas märtsikuu
tulumaksu laekumine möödunud aastate trendi, et kahe esimese kuu jooksul on alalaekumine, mis pöördub kolmandal
kuul tõusuks.
Tänavu laekus märtsis tulumaksu prognoositust ca 340 000
eurot enam, mis kompenseeris
kahe eelmise kuu alalaekumist.
Kokkuvõttes on I kvartalis tu-

lumaksu saadud prognoositust
ca 240 000 eurot rohkem. Võrdluseks, 2021. aastal oli I kvartali tulumaksu ülelaekumine
ca 200 000 eurot.
Lisaeelarve kontekstis tähendab see, et teiseks lugemiseks
saame eelarves suurendada tulumaksu laekumise prognoosi eeldatavasti ca 600 000 euro
võrra. See võimaldab katta nii
tasandusfondi vähenemisest
tekkinud puudujäägi kui ka
uued plaanitavad põhi- ja investeerimistegevuse kulud. Eelarve
kajastab kuludena näiteks riigi
infosüsteemi ameti optikatöid
Kärlal (13 627 eurot), SA Kuressaare Teater tegevustoetust
(8458 eurot) ja investeeringutoetust (19 120 eurot) ning sotsiaaltransporditeenuse osutamise jätkamist (90 000 eurot).
Kuressaares Hariduse 13
koolihoone rekonstrueerimis-

tööde kallinemise tõttu on lisaeelarves nendeks töödeks veel
930 000 eurot. Selleks aga tuleb
teiste 2022. aastaks kavandatud
ehitusobjektide eelarvet vähendada või need tööd edasi lükata.
Raha kohe kõigeks ei jätku
Edasi lükatakse Salme põhikooli
hoone rekonstrueerimine, milleks oli varem tänavuses vallaeelarves kavandatud 350 000 eurot. Kuressaare Vanalinna kooli
hoone ja staadioni rekonstrueerimistööde maht eelarves väheneb 340 000 euro võrra ja
Leisi piirkonna sotsiaaleluruumide jaoks kavandatud summa
240 000 euro võrra. Nimetatud
objektide juurde tullakse tagasi
sel aastal uue eelarvestrateegia
koostamise käigus ja neid arvestatakse 2023. aasta eelarve koostamisel.
Õnneks annab I kvartali tu-

lumaksu laekumine lootust, et
tänavu ei pea Saaremaa vallas
hakkama koostama negatiivset
lisaeelarvet ehk otsima võimalusi kulusid, sealhulgas toetusi
ja investeeringuid, kärpida.
Samas ei ole suurt põhjust rõõmustada, sest meid ümbritsev
ebakindel majanduskeskkond
ja kallinevad hinnad mõjutavad
ka valla põhitegevuse kulusid.
Seetõttu tuleb arvestada, et eelarves prognoositud kulud võivad tegelikult kujuneda märksa
suuremaks.
Suurenevate kulude katteks
saame aga eelkõige kasutada tulumaksu kavandatust paremat
laekumist. Loodame, et Saaremaa valla ettevõtetel ja teistel
tööandjatel läheb hästi ning
vallaeelarve tulud võimaldavad
saarlastele pakkuda kvaliteetseid teenuseid ja arendada elukeskkonda meie kodusaarel.

Louis Kahn saab
sünnisaarel
mälestustähise
Täna, 5. mail avatakse Kuressaare lossihoovis põhjabastioni silla
juures Saaremaalt pärit maailmakuulsa arhitekti Louis Kahni mälestustähis. Käsitsi ja liivavalu meetodil valminud alumiiniumtahveldise autor on Ameerika juhtiv ajalooliste tähiste looja Sewah Studios.
Tähise algne kujundus pärineb Kahni õpetajalt arhitekt Paul Phi
lippe Cret’lt.
Mälestustähiste paigaldamine suurkujudele ja tähtsatele isikutele
on Ameerikas üsna levinud, kuid esimest korda ajaloos paigaldatakse tähis väljaspool Ühendriike. Louis Kahni mälestustähise avamine
Kuressaares on osa Eesti ja Ameerika Ühendriikide diplomaatiliste
suhete 100 aasta juubeli tähistamisest. Louis Kahni mälestustähis
püstitatakse Kuressaarde Pennsylvania osariigi, Saaremaa valla ja
Louis Kahni Eesti SA koostöös.
Tähist saabusid avama Pennsylvania ajaloo- ja muuseumikomisjoni nõukogu esimees Nancy Moses ja volinik William V. Lewis.
Kristel Peel
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

Louis Kahni mälestustähise valmistas Sewah Studios Ameerika Ühendriikides. FOTO: erakogu

VALLAVOLIKOGU
28. aprilli volikogu istungil
Infotunnis vastas vallavanem
Madis Kallas volikogu liikme
Mart Maastiku Kuressaare linnapargi rannaalale rajatud betoonist rulaparki puudutavatele
küsimustele ja abivallavanem
Koit Voojärv volikogu liikme
Heiki Hanso küsimusele Orissaare aleviku Illiku laiu arenduse kohta. Mõlemad vastasid ka
volikogu liikmete küsimustele.
Vallavanem Madis Kallas
andis ülevaate Saaremaa vallavalitsuse tegevusest seoses Ukraina sõjapõgenikega ja vastas
volikogu liikmete küsimustele.
Istungil vallavolikogu:
• Viis läbi Saaremaa valla 2022.
aasta I lisaeelarve kogumahuga 5 541 414 eurot I lugemise ja
suunas selle II lugemisele.
• Kinnitas Saare maakonna
kestliku turismi arengustrateegia 2022–2030, mille eesmärk
on tagada Saare maakonna konkurentsivõime ja atraktiivsus
turismisihtkohana jätkusuutliku sihtkoha arendamise, eristumise, digiteerimise ja külastaja
vajadustele vastavate uuenduslike turismitoodete ja -teenuste
väljaarendamise kaudu.
• Kinnitas Kuressaare kunstikooli uue põhimääruse.
• Kinnitas Orissaare ja Kärla
muusikakooli põhimäärused.

• Tunnistas kehtetuks Kuressaare linnavolikogu 24. jaanuari 2008 otsuse nr 5 „Eralasteaia
teenuse kaasfinantseerimise
määra muutmine“.
• Muutis Saaremaa vallavolikogu 26. oktoobri 2018 määrust
nr 57 „Lastevanemate poolt
kaetavate kulude osa määra
kinnitamine Saaremaa valla
koolieelsetes lasteasutustes“, et
vallavalitsus saaks anda oma
korraldusega lapsevanematele
põhjendatud asjaoludel osalustasude maksmiseks lisasoodustusi või vabastada vanem
osalustasu maksmisest täies
ulatuses.
• Kinnitas OÜ-le Kitsas 16
Kodu kuuluvate üürikorterite
üürile andmise ja kasutamise
tingimused ja korra.
• Tunnistas osaliselt kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse
04.11.2003 korraldusega nr 750
kehtestatud „Golfikompleksi
detailplaneeringu II etapp“ Merikotka 39 (krunt positsiooniga
18) katastriüksuse osas.
• Võttis vastu ja saatis avalikule
väljapanekule Kuressaare linnas Vallimaa 6 detailplaneeringu, millega kavandatakse
olemasolevate hoonete lammutamist ning uue elamu ja kõrvalhoone rajamist.
• Algatas Orissaare piirkonna

Haapsu külas Kivi detailplaneeringu, mille eesmärk on
määrata ehitusõigus elamu ja
abihoonete ehitamiseks, ning
jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
• Tunnistas kehtetuks Kaarma
vallavolikogu 20.04.2011 otsusega nr 21 kehtestatud Vaivere
küla Västriku kinnistu detailplaneeringu.
• Lõpetas Pihtla piirkonna
Haeska küla Jõhvika ja Sinika
detailplaneeringu koostamise.
• Lõpetas Pihtla piirkonna Sagariste küla tuugenite paigaldamise detailplaneeringu koostamise.
• Muutis ASga Saarte Liinid
sõlmitud hoonestusõiguse
seadmise lepingut, suurendades Abruka sadama hoonestusõiguse ala, et tagada selle edasine arendamine.
• Otsustas seada enampakkumise korras hoonestusõiguse
Saaremaa valla omandis olevale Kuressaare linnas asuvale
Pilve ja Vesikaare tänava kinnistule ning Pilve 1−14, 16, 18 ja
20 asuvatele elamukinnistutele
ja Vesikaare 1−12 ja 14 asuvatele elamukinnistutele. Volitas
vallavalitsust kinnitama hoonestusõiguse seadmise enampakkumise korraldamise täpsemad tingimused, korraldada

enampakkumine ja sõlmida
enampakkumise võitjaga hoonestusõiguse seadmise leping.
• Otsustas seada enampakkumise korras hoonestusõiguse
Saaremaa valla omandis olevale Kuressaare linnas Lehe 5
asuvale kinnistule, et hoonestaja korraldaks kinnistule detailplaneeringu koostamise ja
kehtestamise, lammutaks kinnistul paikneva lagunenud sokli ning projekteeriks ja ehitaks
kinnistule uue elamu. Volitas
vallavalitsust kinnitama hoonestusõiguse seadmise enampakkumise korraldamise täpsemad tingimused, korraldada
enampakkumine ja sõlmida
enampakkumise võitjaga hoonestusõiguse seadmise leping.
• Andis loa OÜ-le Vesmann kinnisasja omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise
seaduse § 4 lg 6 kohaselt Kärla
piirkonna Kõrkküla külas.
• Tunnistas kehtetuks kümme
Saaremaa vallaks ühinenud
kohaliku omavalitsuse üksuste
volikogude määrust, mille õiguslik alus on ära langenud või
ei ole enam asjakohased.
• Kinnitas Saaremaa vallavolikogu viie komisjoni ekspertidest liikmed.
Andrus Lulla
volikogu nõunik
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Kuressaare on linn,
selles pole vaja
kahelda
K

as teate, mis ühendab Kuressaaret,
Singapuri, Tokyot ja paljusid teisi jõesuudmes paiknevaid linnu maailmas?
Kümme punkti annab vastus: nad kõik
said alguse kalurikülast. Kasutan meelega asesõna „nad“, sest linnad on nagu
elusorganismid – kasvavad, hingavad,
rõõmustavad, muretsevad ja muutuvad
Urve Tiidus
koos seal elavate inimestega. Ja just nende
Saaremaa
inimeste tõttu.
vallavolikogu liige,
Kuressaare tähistab 8. mail oma 459.
Kuressaare
sünnipäeva.
Nagu ikka sünnipäeva eel, kilinnakodaniku
puvad mõttesse ka mõned filosoofilisemad
komisjoni
küsimused. Milline küll on Kuressaare,
esimees
kui pool tuhat aastat täis saab? Aastal 2063.
Teistmoodi – on kõige lihtsam vastus. Siin
on siiski igaühel ka fantaseerimiseks ruumi küll. Ja kuna statistika ütleb, et iga geniaalne areng on saanud alguse lihtsast fantaasiast, siis ärge olge
tagasihoidlikud.
Teades, kuidas maailmas arutatakse muu hulgas ideed nn 30
minuti linnadest, siis Kuressaare, võiks öelda, on ajast ees. Kiire
urbaniseerumise taltsutamiseks on mõnede linnaarendajate
arvates lahendus nn uute poole tunni linnade idee, kus kõik on
inimese elukohast 30 minuti kaugusel. Olgu need koolid, poed,
politsei ja päästeteenistus, sotsiaalkeskused, meditsiiniteenused,
teater, söögikohad, rohelus ja kõik muu, mis ühe elukeskkonna
juurde kuulub. Selle tõttu on vähem transpordi saastet, väiksemad energiakulud, rohkem liikumist, tõenäoliselt rahulikum
keskkond, parem sotsiaalne miljöö jne. Vaielge vastu, et seda
juba Kuressaares pole. Aga maailmas on kohti, kus seda ideed
peetakse praegu paljulubavaks alternatiiviks suurlinnade mühamisele.

Ü

ks omamoodi huvitav küsimus, mis avalikkuses korra kõlanud, on: „Kas Kuressaare on linn või ei ole, ei ole ju?“ Esimese hooga lööb see pisut pahviks. Mis siis nüüd! Kui selgub, et
küsimuse esitaja peab silmas juriidilist poolt, siis väärib teema
selgitust. Tõsi on, et Kuressaare linna omavalitsuslik staatus lõppes Saaremaa vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamisest 21. oktoobril 2017.
Kohalikele valimistele eelnes mitu aastat debatte haldusreformi eesmärgist, sisust ja vormist, finantsmajanduslikust ja sotsiaalsest mõjust jne. Valimistel sai see plaan rahvalt mandaadi,
k.a Saaremaal. Kuressaare kohta kehtib nüüd Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 6 lg 1, mis sätestab, et „vald ja linn jagunevad asustusüksusteks“ ja lg 2 sätestab, et „asustusüksused on
asulad, milleks on linnad, külad, alevikud ja alevid“.
Kuressaare linn on endiselt olemas, mitte eraldi omavalitsusüksusena, vaid asustusüksusena. Kas me tunneme ennast sellepärast kehvemana Tartust, kellel on endiselt omavalitsuse staatus? Mina küll ei tunne. Pealegi, pärast haldusreformi sündinud
ühises Saaremaa vallas on vallavanem ka Kuressaare linnapea,
nagu valla põhimääruses on kenasti kirjas. Ja loomulikult on linn
olemas ja jääb alati olema.
Kõikide omavalitsuste, ka Saaremaa valla ja Kuressaare linna
siht ning püha kohus on olla atraktiivne koht investeeringutele, ettevõtlusele, inspireeriv paik õppijatele ja kultuurinimestele
ning viljakas pinnas mistahes elu edasi viivale ideele.
Viimati Saaremaa valla volikogus esinenud Hiiumaa volikogu
esimees Anu Pielberg ütles oma tervituses saarlastele, et kaks
suurt saart võiksid rohkem koostööd teha. Ja ka rahvusvahelist
koostööd. Sellele ettepanekule ei saa küll ühtegi vastuväidet olla.
Kasvõi turismi vallas on mõttekas jõud senisest rohkem ühendada. Turism oli enne pandeemiat ja on kindlasti ka pärast koroona
seljatamist üks dünaamilisemaid majandussektoreid maailmas.
Üle 10% globaalsest SKPst räägib enda eest.

O

n siis linn või ei ole? Kellelt seda veel küsida, kui mitte maailmahaardega mehelt Ain Angerilt. Selleks ei pea kuulsale
bassihäälega ooperilauljale isegi mitte meili ega sotsiaalmeedias
sõnumit saatma. Anger on mees, kelle hääl võlub muusikasõpru
kümnetel ooperilavadel Euroopas ja Ameerikas ning kellele on
tuttavad maailma suurlinnad alates New Yorkist ja Viinist ning
lõpetades Tallinna ja Kuressaarega. Ja Kuressaares kõnnib ta
parajasti ühel pärastlõunal linna peatänaval, nutitelefon peos, ja
ilmselgelt korraldab tööasju. Väikse ootamise järel saan jutule ja
esitan sama küsimuse.
„Loomulikult on Kuressaare linn,“ ütleb Ain Anger. „Kuigi
maailmas on Kuressaarest suuremaid külasid, on Kuressaare
olnud linn läbi ajaloo.“ Pole ka saladus, et aprillis etendus Kuressaares Mozarti ooper „Võluflööt“, mille kunstiline juht oli Ain
Anger. Kõik etendused olid välja müüdud.
Kui laenata kultuuriteadlaste mõttearendust, et kultuur rändavat ikka sinna, kus on parajasti sobivam pinnas, et oma pungad maa seest välja ajada – inimeste vahele sildu ehitada, loovat
energiat sünnitada. Kus see toimub, seal pole vaja küsida, kas
meil on linn või ei ole. Palju õnne, Kuressaare!
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Reet Tuisk: soovin, et inimesed
üksteisest rohkem hooliksid
Algus lk 1
Milliseks kujunes teie edaspidine tööalane tegevus?
Pärast haiglat olin lühemat aega
Saare maavalitsuses tervisenõunik, aga kui 1992. aastal hakati
Eestis rajama ravikindlustussüsteemi ja looma haigekassasid,
siis mina vastutasin Saaremaal
selle käivitamise eest, olin Saaremaa haigekassa direktor.
Toona oli haigekassa süsteem natuke teine kui praegu,
pidime vastutama ka sotsiaalmaksu kogumise eest. Mõne
aasta pärast moodustati maakondlike haigekassade asemele
juba suuremad üksused, nii et
2003. aastal, kui ma haigekassast ära tulin, olid Saaremaa,
Hiiumaa, Läänemaa ja Pärnumaa haigekassa juba ühinenud.
Üksvahe juhtisin ma lausa kahte osakonda, lisaks Lääne osakonnale, kuhu kuulusid Saaremaa, Hiiiumaa ja Läänemaa, ka
Pärnu osakonda.
Ravikindlussüsteemi rajamine koos haigekassadega on
olnud põhimõttelise tähendusega. Eeskuju võeti Saksamaa
haigekassade süsteemist, kuid
ka Eesti Vabariigi algaastatel eksisteerinud haiguskindlustusest.
Eesti tervishoiusüsteemi
jaoks oli see pääsemine n-ö poliitilistest tõmbetuultest, sest ravikindlustuse jaoks kogutud raha ei tohtinud kasutada muuks
otstarbeks (sotsiaalmaksu 33
protsendist kanti ja kantakse
senini 20 protsendi suurune osa
pensionikindlustuse ja 13 protsenti ravikindlustuse vahenditesse).
Haigekassast läksite Kuressaare haiglasse tagasi?
2003. aastal läbisin konkursi
ja sain haiglasse juhatuse liikmeks-ravijuhiks. Minu kureerida oli ravi korraldamine. Nii
et mu meditsiiniline karjäär on
olnud rohkem administratiivne
ja juhtimise pool.
2013. aastal sai mul järjekordne viieaastane tsükkel haiglas
täis ja otsustasin mitte enam
kandideerida. Aktiivse inimesena läks aga nii, et kandideerisin
sotsiaaldemokraadina samal
aastal valimistel ja osutusin valituks linnavolikogusse. Minu
juhtida oli volikogus väga tõsine
komisjon – rahanduskomisjon.
Samal ajal olin sellest nelja-aastasest perioodist kolm aastat
Kuressaare haigla nõukogu esimees ja hambapolikliiniku nõukogu liige. Praegu olen haigla

Reet Tuisk ei saa rahulikult pensionipõlve pidada, tegusa inimesena on ta ka
haigla ja hambapolikliiniku nõukogus. FOTO: Valmar Voolaid

nõukogu liige ja hambapolikliiniku nõukogu esimees.
Kuidas meie tervishoiuasutustel praegu läheb? Millise
hinnangu annate arstiabi
kättesaadavusele ja kvaliteedile Saaremaal?
Kui tagasi vaadata, siis sel ajal,
kui olin veel haigekassas tööl,
loodi Eestis ka perearstisüsteem, mis tähendab, et esmatasandi arstiabi läks perearstide
kätte. Mäletan, et osa inimesi
oli selle vastu. Perearstisüsteem
on siiski kenasti paika loksunud ja mis puudutab eriarstiabi
– nii ambulatoorset kui ka statsionaarset, mis on koondunud
haiglate juurde –, ka see on paika saanud. Aga kogu meie tervishoiusüsteem terves Eestis ja
ka Saaremaal on hädas sellega,
et meil ei ole spetsialiste, ennekõike arste, ja neist on puudus
ka Kuressaare haiglas.
Aga kui nüüd hinnata, kuidas
Kuressaare haigla on hakkama
saanud, siis ma arvan, et täiesti
edukalt. Vahepeal oli ju aeg, mil
suured haiglad tahtsid maakonnahaiglad endale allutada ja eks
neid kosilasi suurte haiglate kujul oli ka meie haiglal, aga koos
kolleegidega sai võetud seisukoht, et mõistlik oleks iseseisev
olla. Praeguses olukorras suudab Kuressaare haigla inimestele arstiabi tagada ka tänu sellele,
et meil käib palju mandri arste.
Meil omal Kuressaare haiglas on
täitsa hea kirurgide baas. Sisearste on küll vähevõitu ja kõiki
teisi arste ka.
Aga seda imevõtmekest, millega meelitada siia noori spetsialiste, ei ole leitud.
Mida peate oma suurimateks
teeneteks Kuressaare linna
heaks?
Teened on muidugi vägev mõiste. Pigem on tegu ikkagi teatud

tegevustega, milles on olnud
mul suurem või väiksem roll ja
mis on olnud olulised nii linna
kui ka maakonna jaoks.
Ma arvan, et üks märkimisväärsemaid saavutusi nii Kuressaare linnas kui ka maakonnas
on ikkagi ravikindlustussüsteemi käivitamine. Oluliseks pean
ka maakonnas endoproteesimiste tagamist ja jätkusuutlikkust tänini.
1990ndate alguses algatas
Rotary klubi Kuressaare haiglas
endoproteesimise projekti. Meie
arstid käisid Gotlandil Visby
haiglas õppimas ja tänu rotaryte
rahastusele sai neid operatsioone
tegema hakata ka Kuressaares.
Olime esimene maakonnahaigla, kes võis puusaproteese panema hakata, Eestis oli see seni
üksnes suurte haiglate monopol.
Hiljem pöörduti Saaremaa
haigekassasse minu poole küsimusega, kas nüüd võtab haigekassa projekti rahastamise üle.
Võtsin julguse leping haigekassa
ja haigla vahel allkirjastada, mis
tähendas, et haigekassa võttis endale kohustuse rahastada endoproteesimist Kuressaare haiglas.
Mingil ajal tuli arstidel uus
litsentseerimine ja pidime tõestama kõrge komisjoni ees, et
meie haigla arstidel on puusaproteeside panemise oskused
olemas, kuigi selleks ajaks oli
juba mitukümmend operatsiooni tehtud ja kõik ilma komplikatsioonideta. Ja ennäe imet,
meil õnnestus see litsents saada
ja tänini saab meie haigla endoproteesimist jätkata.
Nii et nende kahe asja üle –
ravikindlustussüsteemi loomine
Saaremaal ja endoproteesimisele kaasa aitamine – võin ma olla
uhke.
Kuidas olete rahul Kuressaare
linna arenguga? Mis on hästi
ja mis võiks veel paremini olla?

Kui olla absoluutselt rahul, siis
poleks ju arengut, aga ma arvan, et üldiselt areneb linn õiges
suunas. Kui millegi üle kurta,
siis võibolla selle üle, et seoses
ühendvalla tekkega ei ole tekkinud ühtset meie-tunnet, maapiirkonnad arvavad, et neile on
liiga tehtud, ja linn arvab vastupidi.
Kuna tervishoid on minu
valdkond, siis maapiirkondades võiks tervishoiuteenus olla
paremini kättesaadav. Aga kui
sotsiaaltransport on hästi korraldatud, pääsevad inimesed ka paremini linna perearstide juurde.
Kui me teiega intervjuuks aega
kokku leppisime, siis ütlesite,
et olete täiskohaga vanaema.
Kui palju teil lapselapsi on?
Pojal on kaks last, pojapoeg on
kümneaastane ja käib 4. klassis,
kaheksa-aastane pojatütar õpib
2. klassis. Pärast kooli tulevad
nad minu juurde kuni kojuminekuni aega parajaks tegema,
mis tähendab, et vanaema pakub ka lõunasööki. Poisi õppetükke ma enam vaadata ei tohi,
tema on juba nii iseseisev mees,
aga tüdruku omi aeg-ajalt vaatan ja tuletan meelde, kas mäletan ikka algklassi matemaatikat.
Milline on teie lemmikkoht
Kuressaares ja/või Saaremaal?
Lemmikkoht on ikkagi oma kodu nii linnas kui ka maal Pihtla
kandis. Olen suur ooperiaustaja
ja käin ooperipäevadel. Ja muidugi raamatukogus käin tihti,
sest olen korralik lugeja, eriti
meeldivad mulle sarjad kuulsatest naistest.
Mida soovite Kuressaare linnale 459. sünnipäevaks?
Kõigepealt soovin Kuressaare
haiglale, et ta hoiaks oma selja
olemasolevate võimaluste piires
sirge. Ja teiseks soovin, et nii
linnas kui maal oleks rohkem
inimesi.
Soovin, et oleks rohkem noori inimesi, kas põlissaarlaste
või mittesaarlaste järglasi, kes
tuleksid siia mitte suvitama, vaid
elama ja tunnistaksid Saaremaa
oma koduks.
Aga tänapäeval on kõige tähtsam selles keerulises sõjaohtlikus
maailmas soovida, et inimeste
omavahelised suhted oleksid rahulikud, tasakaalukad ja üksteisest hoolivad. Seda nii vallajuhtide kui ka vallaelanike puhul.
Aitäh, et mind tähele panite!
Küsitlenud Merike Pitk

Üleskutse märgata kaunist Saare kodu
Rahvusliku programmi „Eesti
kaunis kodu“ raames korraldatakse ka tänavu traditsiooniline üleriigiline heakorra ja
kodukaunistamise konkurss.
Konkursi eesmärk on riigivanem Konstantin Pätsu algatatud
kodukaunistamise liikumise
edendamine, samas toetades
traditsioonide jätkumist ja arendamist, töötamiskultuuri ausse
tõstmist, lipukultuuri edendamist ja eeskujude seadmist.
Konkursi patroon on president
Alar Karis.
Saaremaa vald koostöös
Saare arenduskeskusega jät-

kab üldrahvaliku traditsiooni
„Kaunis kodu“ läbiviimist Saare
maakonnas. Konkursil osalejate seast valitakse välja parimad,
kes esitatakse üleriigilisele tunnustamisele „Eesti kaunis kodu
2022“.
Oodatud on kaunid objektid nii Saaremaa vallast kui ka
Muhu, Ruhnu ja Abruka saarelt,
mis võivad olla:
• maakodud ja talumajapidamised;
• eramud ja korterelamud;
• ühiskondlikud hooned/objektid (nt lasteaed, kool, rahvamaja, kirik, park, külaväljak,

spordirajatis, kalmistu, parkla,
väikesadam, ujumiskoht, poollooduslikud kooslused, hooldekodud jms);

• tootmishoone ja/või tootmisterritoorium;

• k üla, külaosa, elamurajoon,
elamukvartal, tänav tervikuna.
Andmed ja võimaluse korral ka
paar fotot kandidaadist palume
saata hiljemalt 3. juuniks k.a
e-posti aadressil hanna@sasak.
ee või posti teel aadressil SA Saare Arenduskeskus, Torni 1, Kuressaare 93812 või veebi kaudu:
www.bit.ly/kaunis-kodu-22.

Seitsmeliikmelise hindam i s k om i s j on
teeb ringsõidu
juuni teisel nädalal ning konkursile esitatud
kodude külastamisest teavitatakse omanikke ette.
Lisainfot konkursi kohta saab
Eesti kodukaunistamise ühenduse kodulehelt www.iluskodu.
ee ja www.minusaaremaa.ee lehelt, kuhu lisatakse infot, ning
maakonna kontaktisikult Hanna Saarelt, tel 5393 3252, hanna@sasak.ee.

Esitagem tublisid
ja andekaid noori
stipendiumikonkursile
Kuni 13. maini saab esitada
tublisid ja andekaid lapsi ning
noori Saaremaa valla aasta
gümnasisti, aasta põhikoolilõpetaja ja Tuleviku Tähe stipendiumi konkursile.
Stipendiumi aasta gümnasist suurus on à 500 eurot ja
see antakse edasiste õpingute
toetuseks 2022. aastal Saaremaa vallas kahele gümnaasiumi lõpetavale noorele.
Stipendiumi aasta põhikoolilõpetaja suurus on
à 400 eurot ja see antakse edasiste õpingute toetuseks 2022.
aastal Saaremaa vallas kahele
põhikooli lõpetavale noorele.
Stipendiumi Tuleviku
Täht suurus on à 300 eurot
ja see antakse loomingulise tegevuse toetuseks neljale 9–19-aastasele lapsele või
noorele, kes on silma paistnud
ja kel on märkimisväärset
potentsiaali kunstis, spordis,
huvitegevuses, õppetöös või
teaduse vallas.
Stipendiumikonkursile
võivad kandidaate esitada
kõik füüsilised või juriidilised
isikud. Selleks tuleb vallavalitsusele esitada kirjalik taotlus
märgusõnaga „Stipendium“
e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või postiaadressile
Tallinna 10, Kuressaare 93819.
Taotlusse tuleb märkida
stipendiumi kandidaadi eesja perekonnanimi, sünniaeg
või isikukood ning kontakt
andmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja
pangarekvisiidid), taotletava
stipendiumi nimetus, stipendiumi taotluse põhjendus ning võimaluse korral
kandidaati iseloomustav(ad)
foto(d). Taotlusele võib lisada
ka muid taotlust toetavaid ja
põhjendavaid materjale, sh
haridusasutuse soovituskiri.
Stipendiumi määramisel
arvestatakse kandidaadi saavutusi õppe- või loometöös, sh
edukat osalemist olümpiaadidel, konkurssidel, ettekandeid
või esinemisi konverentsidel,
tehtud töid jne.
Lisainfo aasta gümnasisti,
aasta põhikoolilõpetaja ja Tuleviku Tähe stipendiumi konkursi tingimuste kohta: www.
saaremaavald.ee ja anne.poder@saaremaavald.ee.
Anne Põder
hariduse ja noorsootöö
peaspetsialist
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Põduste kallasrada uueneb

K

uressaare linna servas
on üks maaliline koht,
mille olemasolust paljud on ilmselt teadlikud, kuid
kindlasti on ka neid, kel maagiline jõeala veel avastamata.
Tegemist on Põduste jõe ja
jõeäärse kallasrajaga.
Kuressaare linnavalitsus
viis aastal 2005 ellu projekti
„Põduste jõe alamjooksu puhastamine ja kaldaäärse ala
korrastamine“, mille raames
puhastati setetest Põduste jõe
alamjooks, rajati kaldapuistud ning kaldatsooni ehitati
jalgrajad.
Kallasraja korrastamise ja
liikumisvõimaluste hõlbustamisega kujundati jõe paremale kaldale puhke- ja sportimisala, mis on saarlaste ja
kogukonna kasutuses olnud
kogu selle aja. Küll aga on
sealsed jalgrajad vahepealse
17 aasta jooksul amortiseerunud ning vajavad hädasti
uuendamist.
Käesoleva projekti „Põduste jõe kallasraja rekonstrueerimine“ keskmes ongi
olemasolevate laudteede asendamine samaväärsetega, see
tähendab, et uusi laudteelõike
projekti käigus ei rajata. Töid
tehakse alates 2022. aasta suve teisest poolest ja hiljemalt
oktoobrikuuks on laudteed
uuendatud.
Põduste (ka Tori ja Sikassaare) jõgi on Saaremaa pik-

kuselt teine jõgi (30 km), mis
saab alguse Tõrise küla mailt
ning suubub Kuressaares Toris Kuressaare lahte. Projekti
käigus tehtavad tööd hõlmavad jõe alamjooksu ning
ühendavad 17.-18. sajandist
pärit ajaloo- ja kultuurimälestise Suursilla 2018. aastal
rekonstrueeritud Tori jõesadamaga.
Oluline on märkida, et ka
kahe teise Saaremaa vallavalitsuse projekti kaudu on korrastatud või on korrastamisel
muid alasid-objekte: juba on
korda tehtud Tori jõe koelmuala, mis koosmõjus antud
projektiga laiendab heakorrastatud ala kuni rekonstrueeritud Tori jõesadamani,
ning peatselt algavad Kuressaare Suursilla restaureerimis- ja rekonstrueerimistööd,
mille käigus saab uue ilme
Suursild ja selle vahetus ümbruses puhastatakse jõesängi.
Põduste kallasrajal tehtavad rekonstrueerimistööd
saavad teoks tänu Saaremaa
valla ning Saarte Kalanduse
toetusele Euroopa merendus- ja kalandusfondi meetmest 3.3 „Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia
rakendamine“. Projekti kogumaksumus on pea 90 000
eurot, millest toetus on
62 639,96 eurot.
Renate Pihl
arendusjuht

Kuigi Kuressaare Linnamajandus on igal aastal Põduste jõe äärset laudteed parandanud, on aastad siiski oma töö teinud. FOTO: Renate Pihl

Avatud on taotlusvoor maapiirkondades
elavate perede elutingimuste parandamiseks

T

aotlusvoor on avatud
2. maist 2. juunini. Toetuse andmise eesmärk
on aidata parandada elutingimusi neil maapiirkondades
alaliselt elavatel peredel, kes
ei kvalifitseeru hajaasustuse
programmist toetuse saajaks.
See tähendab, et toetuse
taotleja alaline elukoht peab
rahvastikuregistri järgi katkematult olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni
lepingu lõpptähtajani majapidamine, mis asub tiheasustusalal (elanikke üle 50), reoveekogumisalal, ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni (ÜVK) alal
või alal, kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem.

Taotlusvooru raames toetatakse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja parendamiseks
läbiviidavaid tegevusi. 2022.
aasta taotlusvoorus on eelistatud sihtrühm lastega pered.
Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama
taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse või elamus tekkiva reovee
nõuetekohase kanaliseerimise
tagava süsteemi. Projektil võib
olla kaastaotleja(id), kellele
kehtivad samad tingimused,
mis taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse
taotleja majapidamisele kasu
projekti tegevustest ja kes pa-

nustab rahaliselt projekti elluviimisse.
Maksimaalne toetuse suurus ühele majapidamisele on
3500 eurot. Korterelamute
maksimaalse toetuse summa
arvestamisel majapidamise
kohta võetakse majapidamistena arvesse need leibkonnad, kes vastavad taotlejale
ja kaastaotlejatele esitatud
nõuetele.
Toetuse taotlemiseks tuleb
esitada taotlus koos nõutud
lisadokumentidega. Taotlus
esitatakse eraldi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonna kohta. Mitme taotluse
esitamisel on oluline, et taotletava toetuse summa ei ületaks lubatud toetuse summat

(3500 eurot). Ületamise korral tuleb taotlejal otsustada,
kas ühe taotluse puhul omafinantseeringut suurendada
ja taotletava toetuse summat
vähendada või mõlema taotluse omafinantseeringut suurendada ja taotletavat toetust
vähendada.
Toetuse taotlusvorm ja lisadokumendid on kättesaadavad valla veebilehel www.
saaremaavald.ee/elutingimuste-parandamine. Lisainfo
saamiseks pöörduge keskkonnataristu peaspetsialisti
Anu Teppani poole telefonil
452 5169 või anu.teppan@saaremaavald.ee.
Anu Teppan
keskkonnataristu peaspetsialist

Tunnustame
täiskasvanud
õppijaid
Kutsume kuni 31. maini esitama
kandidaate täiskasvanuhariduse
tunnustuskonkursile. Kandidaate
saab esitada neljas kategoorias: aasta
õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja
ja aasta õppijasõbralik tööandja.
Ootame esitama aasta õppija
kandidaadiks neid täiskasvanuid,
kes on jätkanud katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning
seeläbi muutnud oma elu.
Mõelge, ehk on just teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija või
väärib tunnustust mõni koolitaja,
kelle koolitusest hiljuti osa saite, või
hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi.
Märgakem ja tunnustagem oma
maakonna inimesi!
Lisaks soovime konkursiga
tunnustada õpitegusid, mis aitavad saada õppimisest positiivseid
kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi.
Aasta õpiteo kategooriasse sobivad
õppimist edendavad ja toetavad kogukondlikud tegevused, kus löövad
kaasa aktiivsed kogukonnaliikmed.
Konkursiga otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid,
kes koolitajana tegutsevad avalikus,
era- ja/või kolmandas sektoris ning
kes toetavad täiskasvanud inimeste
enesearengut indiviidi, kogukonna
ja ühiskonna tasandil.
Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid
organisatsioone, kus toetatakse
süstemaatiliselt töötajate arengut
ja innustatakse õppima, luuakse
tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh
oskuste ajakohastamist, ja investeeritakse töötajate ümberõppesse.
Maakonna kõigi kandidaatide
seast selgitatakse välja esinumbrid,
kes saavad tunnustatud tänuüritusel. Maakonna laureaatide seast teeb
valiku üleriigiline komisjon. Aasta
õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 14. oktoobril toimuval
täiskasvanuhariduse tänuüritusel,
mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast.
Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 21. oktoobril Eesti
tööandjate keskliidu majas toimuval üritusel. Täiskasvanud õppija
nädal, mille eesmärk on tõsta esile
täiskasvanuna õppimine, on sel aastal 12.–23. oktoobril, peetakse seda
25. korda. Nädal algab üle-eestilise
Õpitunniga.
Kandidaate saab esitada 25. aprillist 31. maini ETKA Andrase kodulehel www.andras.ee/tunnustamine.
Meelis Kaubi
haridusnõunik

Pühakodade investeeringutoetused on jagatud
Saaremaa vald toetab igal aastal
meie pühakodade renoveerimist
ja parendamist 160 000 euroga.
Seekord laekus pühakodade
parendamise vooru 21 taotlust
ning kokku taotleti valla eelarvest toetust 343 455,85 eurot. Taotlusi on kahjuks alati
rohkem kui jagatavat raha, nii
lähtus hindamiskomisjon ka
sel aastal ennekõike sellest, et
kindlasti saaksid rahastuse avariilises või kriitilises olukorras
pühakojad.
Hindamiskomisjon teeb pühakodade taotluste puhul alati
tihedat koostööd muinsuskaitseametiga ning nii küsiti ka
seekord nende seisukohta tööde
pakilisuse ja vajalikkuse kohta.
Suurima toetuse sai sel aastal
Kuressaare Laurentiuse kirik

(76 000 eurot), kus vajavad renoveerimist torni fassaad ja pikihoone läänesein.
Rahastuse abil on plaanis
olemasoleva destruktiivse ja
sobimatu krohvi määramine,
eemaldamine ja pindade pesu.
Samuti destruktiivse müüritise eemaldamine ja taastamine,
mitmesugused krohvitööd ning
luukide asendamine ja akende
restaureerimine. Torni fassaadi
murenev krohv on mitmes kohas ilmastiku mõjul irdunud ja
alla kukkudes ohustanud mööduvaid inimesi. Seintes olev liigniiskus on kahjustanud nii torni
kui ka kiriku läänepoolsete seinte siseviimistluskihte.
Suurema toetuse kaasabil
saavad lõplikult valmis ka
EAÕK Mustjala Prohvet Eelia-

se kiriku katuse remont ja lae
restaureerimistööd ning Pöide
Maarja kiriku laudpõrand ja
seinte krohvitööd. Ka meie väga
aktiivne Reomäe klooster saab
toetuse abil teha ära kiriku läänetiiva katusetööd.
Teiste pühakodade toetused
olid väiksemad, kokku toetati
sel aastal 14 projekti.
Pühakodadel on suur roll
meie kultuuripärandi säilimises ning on rõõm, et Saaremaa
vallas on olemas võimalus seda
pärandit hoida ja kaitsta. Selle
üle on ka koguduste juhid vallale tunnustust ja tänu avaldanud.
Kristel Peel
kultuuri- ja spordiosakonna
juhataja

KURESSAARE TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM

UUTE ÕPPIJATE VASTUVÕTT
• päevane õpe
• õhtune õpe
• e-õpe
• merendusõpe

7.-12. klass
alates 20. aprillist E kell 10–18 ja T-R kell 10–14
või elektrooniliselt kooli kodulehel
Täpsem info www.ktg.edu.ee

Garnisoni 16, Kuressaare • Telefon 45 55051, 503 8408 • kool@ktg.edu.ee
Infotund uutele õppijatele 09.05.2022 kell 17.00-18.00.

Julge õppida!
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SAAREMAA KANDID

Laadjala külalood on talletatud raamatusse

Kahekordne võitja: treener Urmas Randma õpilane Aleksandr Kuleshov
(nr 18) võitis Ultima Thule maratoni nii 2021. kui ka 2022. aastal. FOTO:
Allan Mehik

Saaremaal joosti VI
Ultima Thule maraton
Spordimaailmas peetakse heaks tavaks, et igal endast lugupidaval kogukonnal või linnal on oma maraton, mida saaks pidada
kodukoha visiitkaardiks selle parimas tähenduses. Selleks pole
vaja muud, kui korraldada üks väga hea ja läbimõeldud vahva
maratonipidu, mille hea maine kajab laia maailma, kust tullakse
jooksma ja uusi kauneid paiku – mida Saaremaa on! – avastama
lähemalt ja kaugemalt. Kogu ettevõtmisele on annab kindla garantii see, et jooksusõpradest puudust ei ole ega tule. Jooksubuum
kogub Eestis ja kogu maailmas hoogu – joosta ning jooksja olla
on tervislik ja popp.
Tänavu 23. aprillil toimus Saaremaal VI Ultima Thule maraton ja poolmaraton. Juba jooksu nimi on ligitõmbav, tähendab
see ju üht müstilist saart maailma äärel, ning seda meie kodusaar
Saaremaa oma täies ilus ja hiilguses kindlasti ka on.
Mullu tulin mõttele, et lisaks malefestivali korraldamisele
võiksin aidata Saaremaa oma maratonile tuult tiibadesse puhuda
ning olla korraldajatele lisajõud jooksjate starti kutsumisel ja
auhinnalaua rikastamisel. On tänuväärne, et 2021. aastal hakkas
Ultima Thule maratoni toetama Sportland, kes on oma kauplusega esindatud ka Saaremaal.
Lisaks auhindadele ja heale korraldusele on jooksjatele tähtis
ka nn passiga rada. See tähendab, et maratoni ja poolmaratoni
distants on täpselt mõõdetud ning kõik tulemused on edetabelikõlblikud.
Ultima Thule maratoni uus rada oli tänavu rahvusvahelistele
nõuetele vastavalt mõõdistatud. Jooksjate võiduajad olid igati
väärikad ja teeksid au igale Euroopa väiksemale maratonile. Kiired ajad on parim reklaam heale rajale ja korraldusele ning see
toob loodetavasti Saaremaale edaspidi rohkem jooksusõpru.
Paljunäinud treenerina kiidan Ultima Thule maratoni korraldajaid, kellel olid hea jooksuvõistluse n-ö etiketireeglid kenasti
läbi mõeldud ja täidetud. Suur aitäh ka kõigile vabatahtlikele raja
julgestamisel ning toidu- ja joogipunktides!
Kiitus pole vaid minu subjektiivne arvamus, üksnes kiidusõnu
kuulsin ka oma õpilastelt, kes on võistelnud paljudel maailma
tippmaratonidel ja jäid Saaremaal kõigega väga rahule. See annab
edaspidiseks indu ja loodetavasti saab Ultima Thule maratonist
igakevadine tore jooksuvõistlus, mis teeb head reklaami meie
kodusaarele ning meelitab siia jooksjaid ja kaasaelajaid lähedalt
ja kaugemalt.
Minu õpilased on kindlasti ka järgmisel aastal stardis ning
seda mitte üksnes seekordse edu tõttu, vaid suurim tõmbejõud on
ikka hea korraldus ja kaunis Saaremaa.
Peamine kitsaskoht oli tänavu jooksjate tagasihoidlik arv, kuid
seda saab tulevikus kindlasti suurendada. Olen lubanud järgmisel aastal Ultima Thule maratoni korraldamisel veel rohkem
abiks olla ja saama klubiga Treeningpartner jooksu peakorraldajaks. Senistele organisaatoritele see plaan sobis, sest vajab ju iga
ettevõtmine aeg-ajalt uuendusi ja värsket energiat.
Lõpetuseks suur tänu kogu korraldustiimile ja jooksjatele,
kellest kangemad olid jooksurajal kahel järjestikusel päeval, sest
22. aprilli õhtul toimusid Saaremaa meistrivõistlused 10 000
meetri jooksus.
Ultima Thule maratoni protokollid ja täpsem info on leitav
kodulehel ultimathulemarathon.com.
Urmas Randma
treener ja Saaremaa vallavolikogu liige

MTÜ Laadjala Arenduse Selts
lõid 1997. aastal Laadjala küla
aktiivsed ja ettevõtlikud elanikud. Loojate soov oli hoogustada ja edendada kohalikku elu
ning korraldada ja pakkuda peredele ühistegevust. Praegu on
seltsis 18 ametlikku liiget.
Enne seltsi loomist saadi kokku ja arutati kohalikke küsimusi
üksteise juures külas käies, aja
jooksul küpses aga unistus oma
külamajast. Suure ettevõtmise
käivitajaks oli seltsi kauaaegne
juht ja külavanem Lemmi Saun
koos seltsi liikmetega. Hoone
ehitati üles Laadjala mõisa vanast lagunenud kivimüüridega
loomalaudast – Kalju tallist.
Ettevalmistustöid alustati juba
2005. aastal, aga suuremad ümberehitustööd tehti 2008. aastal.
Ehitamist rahastas PRIA ning
toetas ka tollane Kaarma vald.
Maja avati pidulikult 1. novembril 2008.
Külamaja hakkab silma
Nüüdseks teavad ja tunnevad
paljud Kuressaare ja Kaarma piirkonna elanikud seltsi
hallatavat Laadjala külamaja,
mis jääb Laadjalast Upa−Leisi

maanteed mööda sõites silma
just oma kaunilt lumivalgete
krohvitud seinte ja paekivist
vundamendiga. Selleks, et katta
maja hooldus- ja ülalpidamiskulusid, on selts juba aastaid maja
soovijatele rentinud ning välja
on kujunenud oma klientuur.
Seltsimaja teisel korrusel asuvat
kangastelgedega käsitöötuba on
samuti saanud kasutada nii seltsi liikmed kui ka kudumishuvilised väljastpoolt.
Eelnev info seltsi loomise ja
maja valmimise kohta pärineb
Laadjala küla tutvustavast pildiraamatust „Ajahetk Laadjalas“,
mille koostamise eestvedaja ja
hing oli samuti kauaaegne seltsi
eestvedaja Lemmi Saun. Enamiku raamatus olevate fotode autor
on hobifotograaf Veljo Puujalg.
„Ajahetk Laadjalas“ ilmus 2020.
aastal ja oli Laadjala küla kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Raamatus on põhjalik
ülevaade küla ajaloost, fotod
küla olulistest paikadest, vanadest talukohtadest, toimivatest
taludest ja siia kodu loonud või
loovatest peredest.
Seltsi üks pikemaajalisi traditsioone on külarahva kutsu-

mine kolmekuningapäeva kokkusaamisele, mis paar aastat on
piirangute tõttu pidamata jäänud või edasi lükatud. Viimane
suurem talvine kokkusaamine
oli 26. jaanuaril 2020, kui esitleti
ja tutvustati raamatut „Ajahetk
Laadjalas“ ning kodukandiliikumise Saaremaa esindaja Reet
Viira kinkis külamajale Eesti
100 märgise, mis samal üritusel
kohe ka pidulikult maja seinale
kinnitati.
Talgupäevad ja murumängud
Kevadperioodi algust on külamaja juures võimaluse korral tähistatud ikka talgupäevaga kas
maja ja selle ümbrust koristades
või muid vajalikke parandustöid
tehes. 2021. aasta 12. juulil käisid
seltsimaja juures abilistena küttepuid ladumas ka tublid Saaremaa Öpilasmaleva noored.
Suviste koostegemiste hulka on alates 2016. aastast Piret
Seema ja Kersti Kirsi eestvõttel
kuulunud Laadjala küla murumängud, mis said ellu kutsutud,
et pakkuda sportlike võistlusmängudega rõõmu küla lastele
ja nende peredele. Mis võiks palaval suvepäeval veel mõnusam

olla, kui võistelda vee tassimises,
murul suusatamises, täpsusvisetes või veepommidega võrkpallis ning pärast pingutavat võistlust ühiselt nautida kaasa võetud
head ja paremat.
Alates septembrist 2021 on
Laadjala seltsimaja kasutaja ja
külaline saanud nautida majas uue nüüdisaegse õhksoojuspumba hüvesid. Soojuspump
on soetatud tänu projektile
„Laadjala vana külamaja kaasaegselt soojaks“. Ostu ja paigaldust toetas rahaliselt kohaliku
omaalgatuse programm (KOP)
ja Saaremaa vald. Lisaks saime
toetust küttesüsteemi muutmise ehitusprojekti koostamiseks
Saaremaa valla külaelu arendamise toetusmeetmest. Projektide kirjutamisele andsid oma
panuse Piret Seema, Kersti Kirs
ja Lea Sepp.
Täiskasvanud õppija nädalal
pidas 11. oktoobril 2021 seltsimajas klaasipuhuja Helen Maasik huvitava loengu „Klaasi vormi valu ja ilu“, mille pakkumise
eest täname Reet Viirat.
Seltsi juhatuse nimel
Piret Seema

Raamatu „Ajahetk Laadjalas“ esitluspäeval 26. jaanuaril 2020 külamaja ees tehtud ühisfoto. FOTO: Irina Mägi

SAAME TUTTAVAKS

Lümanda teenuskeskuse juhataja Tiia Naagel
„Minu lapsepõlvekodu on Lümandas Leedri külas. Kuni
6. klassini õppisin Lümanda
8-kl koolis. Kuna olin spordis
treenerite sõnul üsna andekas,
läksin 6. klassi Valjala kooli,
kus oli väga tugev tüdrukute
võrkpallinaiskond. Sealt edasi jõudsin juba Tallinna spordiinternaatkooli, Eesti noorte
koondisesse ja Eesti naiste
võrkpallikoondisesse. Kooli
lõpetasin siiski Kuressaares –
A. Mui nimelise II keskkooli. Estonian Business
School tuli hiljem,
kui tundsin, et
v aja n roh k e m
teadmisi ettevõtlusest ning
ärijuhtimisest.
Minu esimene
ametlik töökoht
oli keskkooli viimases klassis Kuressaare

haiglas, kus olin ametis öise vahetuse sanitarina. Sain sealt väga hea elu- ja töökogemuse.
Mõni aasta enne sovhooside kaotamist jõudsin töötada
Lümanda sovhoosis majandusjuhatajana, seejärel Saaremaa
pensioniametis revidendina,
juhina kütusefirmas, hotellinduses, kaubanduses, kindlustusvaldkonnas ja seejärel pikalt
Saare arenduskeskuses ettevõtluskonsultandina. Aastatel
2020–2021 lisaks Hiiumaa
arenduskeskuses. Alates 2019. aastast olen
olnud maakondlike strateegiate
vä ljatöötaja ja
ekspert koostöös
riigi tugiteenuste keskusega. Lisaks on mul äri- ja
juhtimisnõustamisega tegelev ettevõte

Legaan OÜ, mis on üsna värskelt asutatud, ning olen kogukonna tegevusi arendava AtlaHärma MTÜ juhatuse liige.
Kogukonna tegemistesse olen
püüdnud aktiivselt panustada
Leaderi, KOPi ja PRIA (kalanduse) projektide ning ühiskondliku tegevuse kaudu. Atla küla
on saanud suunaviidad, pingid
randa, infostendi koos valgustuspostiga, puhkealale katusealusega pingi. Kõige suurem
projekt on olnud Atla sadamahoone, millele saime positiivse
hinnangu Saarte Kalandusest
ja rahastuse PRIAst. Praegu on
käsil veel sisustamine.
Koos mehega oleme rajanud
Atla külasse ka kodu. Siin oleme
saanud viia ellu oma unistused.
Meil on sadamas paat, et käia
kalal, meil on suur õu, kus saan
näpud mulda. Meil on „oma“ rebane, ja jänesed on sama suured

kui meie kuldne retriiver, hirved
magavad köögi akna all ja söövad lillepeenrast ära kõik, mis
on roheline. Aga ikkagi on siin
kena olla!
Minu kõige kõrgem tiitel on
vanaema kahele imelisele tüdrukule ja juuni alguses on oodata
lisa ägedate Saare naiste ridadesse.
Lümanda teenuskeskuse juhataja kohale kandideerisin, sest
saan ehk oma oskuste, teadmiste ja praktiliste kogemustega olla kasulik Lümanda piirkonna
inimestele ja Saaremaa vallale.
Töö kodukandi heaks inspireerib, kuigi ma veel päris täpselt
ei tea, kas suudan kogukonna
ootusi täita. Minu eelkäija Jaanika Tiitson on teinud väga head
tööd ja mul on suur au teatepulk
üle võtta.“
Lümanda teenuskeskuse juhataja on Tiia Naagel 1. maist.

Saaremaa Teataja
Kaitsevägi korraldab 16. maist
3. juunini õppuse Siil 2022

KULTUURI- JA
SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
• 9. mail kl 10.15 etendus lastele
„Tunded udus“. Tasuta.
• 13. mail kl 19 Thule teatri
esietendus „Pasjanss ehk Alatu
kättemaks“.
Eikla rahvamaja
• 20. mail kl 20 noorte disko.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
• 6. mail kl 18 Rannalapse laulud
2022.
• 9. mail kl 14 nõuanded ja harjutused tervislikuks eluks.
• 13. mail kl 14 Kihelkonna,
Mustjala ja Pihtla eakate kevadpidu.
• 15. mail kl 11 kirbukas-kevadlaat.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
• 7. mail kl 19 Straussidest Otsani.
LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
• 12. mail kl 20 Karja mõisateatri
etendus „Minejad“.
LEISI
Pärsama rahvamaja
• 11. mail kl 19.30 Kärla näiteseltsi etendus „Külalistemaja
laibaga“.
• 21. mail kl 18 kevadkontsert.
LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
• 8. mail kl 18 emadepäeva
kontsert: Kevin Räim, Martin
Vesberg, Friida Põld, Mia Maastik,
Markus Asuja, Lümanda kooli solistid ja 1.–4. kl tantsurühm, Karu
Kati lasteaia mudilased. Victoria
Cateringi kohvik alates kl 18.
• 20. mail kl 19.30 teater-salongiõhtu Karja mõisateatri etendusega „Minejad“.
Lümanda park
• 28. mail kl 11–14 Lümanda
piirkonna perepäev.
MUSTJALA
Kõlakoja plats
• 8. mail kl 12 kontsert „Ema,
kallis ema“.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
• 6. mail kl 16 Mait Agu 70.
sünniaastapäeva tähistamiseks
kontsert-vestlus.
• 8. mail kl 9–14 kevadlaat kultuurimaja ees.
• 14. mail kl 18 rahvatantsurühmade Viirelind ja segarühma NOH!
sünnipäevakontsert. Tasuta.
• 25. mail kl 19 kahe koori ja kolme kellaansambli kevadkontsert:
Waldia, Horele, Thulekellad. Juhendaja Inga Rand. Tasuta.
• 27. mail kl 19–23 tantsuõhtu,
mönus ja vahetu õhtu, kus saad
jalga keerutada rahvamuusikute
pilli järgi.
PIHTLA
Sandla Rahvamaja
• Kolmapäevased kinoõhtud:
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11. mail kl 18.30 „Martin ja võlumets“, perefilm.
• Näitused:
Käsitööesemete näitusmüük, „Läbi
aja! Saarlased laulu- ja tantsupidudel“. Näitused avatud E–N kl 10–
15, ürituste ja ringitegevuse ajal.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
• 5. mail kl 18 emadepäevakontsert „Kevad südames“. Esinevad
Tornimäe põhikooli ja lasteaia
lapsed ning naisansambel Kena.
Veere külaplatsil
• 14. mail Ida-Saaremaa ja Muhu
lasteaedade IV tantsu- ja laulupidu.
Rongkäik kl 11.45, kontsert kl 12.
TORGU
Sääre, Päästlase maja
• 6. mail kl 19 „Veel üks pilet“.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
• 6. mail kl 18 Saare maakonna
aasta ema väljakuulutamine ja
emadepäeva kontsert.
• 7. mail kl 19 Kuressaare linnaorkestri ja Big Band Tartu tantsuõhtu.
• 21. mail kl 12 Saaremaa noorte
solistide konkurss Kevadümin.
Ajamaja galerii
• Tööd erakogust „Gravüürid“,
avatud 10. juunini.
Kuressaare teater
• 7. mail kl 19 Kuressaare teatri
etendus „Lea“.
• 8. mail kl 15 Euroopa päev
teatrikinos Tšehhi filmiga „Lõks“
(tasuta).
• 19. mail kl 19 Vaba Lava külalisetendus „Mul oli nõbu“.
• 20. mail kl 19 Tallinna tantsuteatri külalisetendus „Opening
(UUS)“.
• 27. mail kl 19 Ari Matti Mustoneni püstijalaetendus „Flamingo“.
Laurentiuse kirik
• 5. mail kl 18 kontsert „Mehed
ja meri“. Esinevad Ain Anger, Eesti
rahvusmeeskoor ja Mihkel Poll
klaveril.
Saare maakonna
keskraamatukogu
• 9. mail kl 12 Ivar Lett etendusega „Tunded udus“.
• 9. mail kl 13.15 kohtumine
noorkirjanik Terje Homutoviga.
Thule Koda
• 6.–7. mail rahvusvaheline
konverents „Viikingid enne viikingeid“.
Tori jõe suudmes
• 6. mail kl 17 väikeste mudelpurjekate heategevuslik paadiralli,
tulu läheb laste vaimse tervise
heaks Kuressaare haigla toetusfondile.
SPORT
Kuressaare staadion, kergliiklusteed ja tänavad
• 7. mail kl 13 Kuressaare linnajooks.
Saaremaa
Golf & Country Club
• 14. mail kl 10.30 10. Kuressaare Open golfiturniir.

MÜÜGI- JA RENDIPAKKUMISED
Saaremaa vallavalitsus on välja kuulutanud avalikud kirjalikud enampakkumised:
• Sääre külas Päästlase kinnistul asuva Päästlase maja saali ja köögi rendile andmiseks 30. maist 2. septembrini 2022 (tähtaeg 06.05).
• Lümanda külas Pargi kinnistu rendile andmiseks viieks aastaks
(tähtaeg 10.05).
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/muugipakkumised. Lisainfo:
kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee, tel 522 8547).
• Kuressaare bussijaam annab üürile äripinnad (Pihtla 2, Kuressaare). Lisainfo: Aare Lehtsi (aare@saarebussijaam.ee, tel 521 1017).

SAAREMAA VALLAVALITSUS ON VÄLJA
KUULUTANUD AVALIKUD KONKURSID:
• Sotsiaalnõunik (tähtaeg 9.05)
• Lastekaitsespetsialist (tähtaeg 12.05)
• Orissaare muusikakooli direktor (tähtaeg 17.05)
• Jäätmete peaspetsialist (tähtaeg 18.05)
• Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia direktor (tähtaeg 25.05)
• Leisi kooli direktor (tähtaeg 25.05)
Kandideerimisavaldus esitada
Saaremaa vallavalitsusele aadressil konkurss@saaremaavald.ee
või Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.

SAMUTI ON VÄLJA KUULUTATUD AVALIKUD
KONKURSID:
• Judotreener, korvpallitreener Saaremaa spordikoolis (tähtaeg 12.05)
• Füüsikaõpetaja Kuressaare Vanalinna koolis (tähtaeg 27.05)
• Huvijuht-noorsootöötaja Salme põhikoolis / Saaremaa
noorsootöö keskuses (tähtaeg 30.05)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega
saab tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

LEHEKUU PÄEVAKESKUSES

• Neljapäeval, 5. mail kl 13 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene
Vahteri ümarlaud.
• Teisipäeval, 10. mail kl 13 kõneleb Saarte praost Anti Toplaan.
Emad Piiblis.
• Kolmapäeval, 11. mail kl 13 eakate treeneri Kai Ilpi loeng ja näidistreening.
• Esmaspäeval, 16. mail kl 11–14 juristi vastuvõtt päevakeskuses.
• Esmaspäeval, 16. mail kl 14 laulame neid laule jälle koos Elja ja
Hellega. Noorusaja lemmiklaulud.
• Neljapäeval, 19. mail kl 13 vestlusring Elja Parbuse juhtimisel
„Kus keegi käind – mida näind“.

Näitused päevakeskuses

• Päevakeskuse gobelääniringi näitus ja kunstiringi tööde näitus
(avatud 1. juunini), fotoringi näitus „Ukraina meie südames“.

MARUTAUDIVASTANE VAKTSINEERIMINE
Koeri ja kasse saab marutaudi vastu vaktsineerida ja kiibistada:
• 14. mail Loona piirkonnas
kl 10 Loonal, kl 10.15 Posti vahtra juures, kl 10.45 Loona bussipeatuses, kl 11 Piila külas, kl 11.30 Kaubi külas, kl 12 Tõrise külas,
kl 12.35 Eikla kaupluse juures, kl 13 Koidula külas, kl 13.15 Eikla
kortermajade juures
• 21. mail Upa piirkonnas
kl 9 Upal postkastide juures, kl 9.20 Laadjala bussipeatuses,
kl 9.40 Meedla bussipeatuses, kl 9.50 Meedla külas, kl 10 Kiratsi
bussipeatuses, kl 10.20 Uduvere külas bussipeatuses, kl 10.40
Maleva klubi juures, kl 11 Dolomiidi majade juures, kl 11.20 Laokülas
• 21. mail Nasva piirkonnas
kl 13 Nasva kaupluse juures, kl 13.45 Mändjala bussipeatus, kl 14
Keskranna bussipeatuses
Marutaudi vastu vaktsineerimine on tasuta, transpordi eest tasuda
kolm eurot. Mikrokiibi paigaldamine maksab 16 eurot (sisaldab kiibi
hinda). Võimalus vaktsineerida koeri ja kasse kompleksvaktsiiniga
(20 eurot). Koduvisiidi soovijail enne helistada (visiiditasu 20 eurot,
lisandub transpordi maksumus). Müügil parasiidivastaseid ravimeid
lemmikloomadele.
Info tel 5621 7760, volitatud veterinaararst Gaili Tiitma

KOOLITÕRGETEGA LASTE
VANEMATE TUGIGRUPP
Koguneb 11. mail kl 18 Saaremaa laste ja perede tugikeskuses
(Rootsi 7, Kuressaare).
Selle õppeaasta viimasel kohtumisel räägime suhtlemisest ja
suhtlemistõketest.
Tugigrupi eesmärk on koondada sarnases olukorras olevad
lapsevanemad, et üksteist toetada, jagada kogemusi ja kohtuda
spetsialistidega.
Oled oodatud kaasa rääkima ja mõtlema!
Lisainfo: Kairit Lindmäe, tel 5451 2202, kairit.lindmae@gmail.com.
TRÜKIARV:
14 150
VÄLJAANDJA:
Saaremaa
Vallavalitsus

TEOSTAJA:
AS Postimees
Grupp
TRÜKKIJA:
AS Kroonpress

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

VALLAVALITSUSE INFOTELEFON: 452 5000.
REKLAAMI TELLIMINE:
515 7326, reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

Õppuse peamine tegevus toimub Lõuna-Eestis ja Saare
maakonnas, samuti kaitseväe
ning kaitseliidu harjutusaladel. Aga kaitseväe ning liitlaste
tegevust õhus, maal ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi teedel on üle Eesti ja
kindlasti on õppus elanike tavarütmis silmapaistval kohal.
Saaremaal toimuvad 19.–23.
maini dessandi harjutus Tagalahel ja meresihtmärkide
laskmised Undvas. Täpsemat
infot merel toimuva kohta, sh
võimalikest piirangutest, saab
transpordiametilt.
Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada
mitmesuguseid imitatsioonivahendeid, sh paukpadruneid
ja õppegranaate. Olgugi et
väljaspool harjutuslasid lahingmoona ei kasutata, võivad
ka imitatsioonivahendid teha
valedes kätes palju kahju. Kui
leiate õppusealalt eseme, mille
puhul tekib kahtlus, et see võib
kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul
ise puutuda. Sellises olukorras
teavitage sellest kohe õppusel
osalejaid või häirekeskust telefonil 112.
Masinate ja õhuvahendite

liiklemine ning imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad
häirida lapsi ja koduloomi, palub kaitsevägi võimaluse korral hoida õppuste piirkonnas
mürapelglikud loomad sees
ning selgitada lastele toimuva
põhjust.
Kaitsevägi annab endast
parima, et kasutada õppusealasid heaperemehelikult ja
mõjutada tavapärast argielu
võimalikult vähe. Enamik tegevust on planeeritud päevasele ajale, arvestades öörahu.
Maa-alade ja hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse omanikega.
Õppust puudutavate kiireloomuliste küsimuste korral võtke ühendust kaitseväe
tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) spetsialistidega numbril
5745 0884 või aadressil kevadtorm@mil.ee.
Võimaldades kaitseväel
ja kaitseliidul harjutada oma
kodukandis, annate olulise
panuse Eesti riigikaitsesse. Täname teid toetuse eest ja jääme
lootma meeldivale koostööle.
Iga okas loeb!
Kaitsevägi

Swedbanki Kuressaare esinduse
lahtiolekuajad muutuvad
Swedbanki Kuressaare esindus on 1. juunist alates avatud esmaspäevast reedeni kell
10–14.
Muudatus on seotud pangakontori oluliselt vähenenud
külastatavusega. Kolme aastaga on klientide voog Kuressaare kontoris vähenenud
poole võrra. See on mõistetav,
sest diglahendusi on pidevalt
lisandunud ning kliendid eelistavad pangaasju ajada interneti- või mobiilipangas. Ka
arvelduskontot saab avada interneti teel. Samuti on võimalik saada lisaks telefonikonsultatsioonile ka videonõustamist
ning kodulaenu või liisingut
saab võtta täielikult digikanaleid kasutades.
Swedbanki Kuressaare kontori töötajad jätkavad samas
koosseisus ka edaspidi. Uued
klienditeenindusajad ei muuda töötajate koormust, kuna
teistel aegadel täidavad nad
muid panga töörolle.
Broneeri aeg
Kui on soov pangaesindusse kohale tulla, tasub selleks
kindlasti aeg broneerida. Nii
saab kontoris kohe vajalikud
toimingud ära teha ega pea
järjekorras ootama. Aega saab
broneerida internetipangas,
mobiiliäpis ja telefoni teel.
Eakamad kliendid
Eakamad või liikumisraskustega kliendid saavad ühe võimalusena vormistada volituse
pangas või notari juures, et
näiteks lapsed saaksid oma vanemate rahaasjadel silma peal

hoida. Pangas volituse vormistamiseks tuleb panka tulla
mõlemal isikul: sellel, keda volitatakse, ja sellel, kes volitab.
Samuti kasutab aina rohkem
väärikas eas kliente juba ka ise
digikanaleid.
Hel ist ades Swedba n k i
nõustamiskeskuse numbrile 631 0310, saab ööpäev läbi
vastused pangaga seotud küsimustele. Näiteks saab küsida
pangakaartidega seotud küsimusi, nõu internetipanga või
mobiiliäpi kasutamisel jpm.
Telefoni teel saab teha makseid või väärtpaberitehinguid,
küsida infot oma kontojäägi
kohta või saada ülevaadet tehingutest. Selleks, et neid tehinguid telefonis teha saaks,
peab kliendil olema sõlmitud
internetipanga leping. Tehingute tegemiseks telefoni teel on
vaja kõigepealt oma isik tõendada Smart-ID, PIN-kalkulaatori või mobiil-IDga. Tehingute teenustasud telefoni teel on
samad, mis pangakontoris.
Määratud makseid saab
teha ka pangaautomaadis
Igakuiseid makseid on määratud maksete abil võimalik teha
ka pangaautomaadis. Selleks
on vaja enne internetipangas
ise või pangakontoris nõustajal
sisestada vajalikud andmed.
Tuleb vaid kaasa võtta arve, kus
on olemas vajalikud rekvisiidid.
Kui need on tehtud, saab sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makset teha.
Brita Kuldkepp
kontorivõrgu juht

KÜLAVANEMAD
Saaremaa vallavalitsuse 3. mai istungil kinnitati viieks aastaks
Kaarma piirkonna Uduvere küla külavanemaks Priit Pihel.
Angla küla koosolek toimub 7. mail kl 12 Angla bussipeatuse
juures.
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Reklaami tellimine 515 7326, reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

SOOV KOOLIS KÄIA Haruldast

SISUTURUNDUS

geenihaigust põdev 7-aastane Karmo peab
kasutama igapäevatoimetustes ratastooli
abi. Tema vanemad unistavad sellest, et
Karmo saaks käia koolis nagu kõik lapsed.

„Südamesoov“ täidab
7aastase geenihaigust põdeva
Karmo unistuse
Kanal 2 „Südamesoov“ toob ekraanile loo noorest
poisist, kelle harvaesinev geneetiline eripära on
muutnud tema elu äärmiselt keeruliseks. Lapsele
on toeks tema ennastsalgavad vanemad, kes
jõuavad hoolimata napist vabast ajast pakkuda
tuge ka teistele puudustkannatavatele abivajajatele.
Siimu ja Krista peres kasvab kuus last, kellest ühel on kaasasündinud haruldane geenirike. Nende 7-aastase poja Karmo luud on sedavõrd haprad, et võivad murduda igal hetkel
ilma nähtava põhjuseta. Praeguseks on poisil
olnud kokku üle kolmekümne luumurru, ta
lonkab ühte jalga ning ratastool on ja jääb
tema abivahendiks elu lõpuni. Pärast puudega lapse sündi tundis Siim sügavat vajadust
teha oma elus midagi tähenduslikku. Ta jättis
senise töö sinnapaika, läks uuesti õppima ning
temast sai päästja. Karmo ema Krista aga pühendus kogu jõu ja nõuga vabatahtlikule tööle
Eesti Lasterikaste Perede Liidus.
Koos moodustavad Siim ja Krista ühtehoidva tandemi, kelle niigi napp vaba aeg kuulub teiste inimeste abistamisele. Pere pole endalt kordagi küsinud, miks nad seda kõike ja
pealegi tasuta teevad, sest tunnevad, et ajavad õiget asja. Küll aga on Siimul ja Kristal
suur mure oma poja Karmo pärast, kes on järjekordse luumurru tõttu jäänud koduõppele,
sest tema klass asub kooli kolmandal korrusel, kuhu ratastooliga ligipääs on raskendatud.
Vanemate ja kooli läbirääkimised on paraku

seni viinud poolikute lahendusteni. Vanemate
südamesoov on, et Karmo saaks käia koolis
nagu kõik teised temaealised.

„Südamesoov“ on eetris Kanal 2-s
neljapäeval kell 20.00

PÜHAPÄEVITI

20:05
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