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Nataliia Maievska:
eesmärk on anda
lastele tagasi lapsepõlv
● Loe lk 3

SAAREMAA VALLAVALITSUSE INFOLEHT

Päästlase maja – sääre
külastajate ja sõrulaste
käsutuses
● Loe lk 5

facebook.com/saaremaavald

Muratsi sadam – jõudsalt
arenev väikesadam
Kuressaare külje all
● Loe lk 6

Linnuse maja on üüriliste ootel

Piirkondlike esinduskogude
ümarlaual on mitu eesmärki

arsti-varsti on valmis elanikke vastu võtma Saaremaa vallavalitsuse ja
erasektori koostöös valminud
üürimaja – Linnuse maja, mis
asub Kuressaares, Kitsas tn 16.
Maja on energiatõhus ehk nn
nutikas hoone, mille 18 korterit
on väärt panus Kuressaare elamufondile ja eelkõige kohalikule
üüriturule.
„Linnuse maja nime kujunemisel mängis põhilist rolli hoone asukoht Kuressaare linnuse
vahetus läheduses. Nimevaliku
lõpliku otsuse tegid hoonega seotud osapooled konkursi tulemuse
põhjal,“ selgitab Kitsas 16 Kodu
juhatuse liige Oliver Akenpärg.

5. mail sai teoks Saaremaa osavalla- ja kogukonnakogude
juhtide järjekordne ümarlaud ning seekord saime küllakutse
Mustjala rahvamajja. Sihiks oleme seadnud, et piirkondlike esinduskogude juhid saavad kokku kolm kuni neli korda
aastas – sellise rütmiga omal ajal ka alustati, kuid viimastel
aastatel on kogunetud kord aastas.
Osavalla- ja kogukonnakogude juhte on kokku kolmteist ning kaasatud on ka kõigi teenuskeskuste juhid – nii
on piirkonnad ümarlaual esindatud ühtekokku 26 inimesega.
Tavapäraseks on saanud, et ümarlaual osalevad ka vallavolikogu esimees, vallavanem ja eri valdkondade abivallavanemad.
Kogude juhtide ümarlaua peamine eesmärk on infovahetus ning see on igati sobiv formaat piirkondi ühendavate teemade arutamiseks. Viimasel ümarlaual oli selline teema näiteks Omniva postiasutuste kanali juhi ettekanne eesseisvatest
postiteenuse muudatustest – see puudutab kõiki piirkondi
ja kogude juhid olid kõige esimesed, kellele uut tegevuskava
esitleti.
Juttu oli ka väikekoolide tulevikust, Saaremaale tulnud
ukrainlastest, tuuleparke puudutavate arutelude korraldamisest ja muustki. Kindlasti on ümarlaud mõeldud ka selleks,
et piirkondlike kogude juhid saaksid ise infot jagada, uusi
teemasid tõstatada, küsimustele vastuseid saada ja arvamust
avaldada.
Lisaks info jagamisele ja arvamuse avaldamisele tuleb
ümarlauaga pidada silmas ka laiemat tervikpilti: kuidas osavalla- ja kogukonnakogude potentsiaali tõhusamalt rakendada, kas piirkondlikud kogud on piisavalt kaasatud, milliseid
õigusi, aga ka kohustusi kogud juurde vajavad, kuidas saavutada piirkondlike kogude edasisel moodustamisel ühised
põhimõtted?
Selleks, et kogude tööd ja toimimist paremini tajuda, soovin lähiajal küsida kõigi osavalla- ja kogukonnakogude liikmete täpsemat tagasisidet. Maikuuga saab uutel koosseisudel
täis pool aastat ühist tööaega ja näiteid, mille varal järeldusi
teha, on kogunenud ka neil, kellel varasemat liikmekogemust
polnud.
Küsitluse tulemusi saame pikemalt avada augustikuisel
ümarlaual. Juba on kokku lepitud, et siis kohtume Orissaares.

V

Energiatõhus ja
nutikas hoone
Tegemist on energiatõhususelt Aklassi hoonega ehk tulevikus on
üürilistel madalad kommunaalkulud. Vähendamaks elektriarveid tulevikus, on suurendatud
ka maja katusel asuvate päikesepaneelide võimsust.
„Oleme panustanud väga palju hoone haldamiskulude vähendamisse ning ehitanud välja
põhjaliku automaatikasüsteemi,
tavapärasel kortermajal sellist
asja pole,“ sõnab Akenpärg. Ta
lisab et korterisse pääseb mobiiltelefoni abil, mis avab lisaks ka
autovärava, maja välisukse ning
panipaiga. Süsteem on mõistagi ehitatud nii, et ka elektrikatkestuse korral jääb läbipääsusüsteem toimima. Kõiki uksi
on võimalik avada ka võtmega.
„Uudne süsteem on kindel ja
turvaline,“ kinnitab ta.
Iga üüriline saab telefoni või
muu nutiseadme abil reguleerida
oma korteri ventilatsiooni- ja küttesüsteemi. Kui süsteemis peaks
tekkima error või anomaalia,
saadab süsteem teate kohe hoone
haldurile, kes saab kaughalduse
teel probleemi lahendada.
Maja kolmel korrusel on kok-

Kitsas 16 asuvas üürimajas on ühe-, kahe- ja kolmetoalised korterid. Katusel on aga päikesepaneelid elektrikulude
vähendamiseks. FOTOD: Liisu Ots

ku 18 korterit: üheksa ühetoalist,
kuus kahetoalist ja kolm kolmetoalist. Kõik korterid on täielikult sisustatud, s.t kõik vajalik on
olemas: voodid, kapid, söögilaud,
toolid ning ka televiisor, pesumasin ja kogu köögitehnika. Keldrikorrusel on panipaigad, väike
saunakompleks ja nn hobiruumid. Hoovis on parkimiskohad
kaheksale autole, lisaks ehitati
arenduse käigus välja kümnekohaline parkla Veski tänaval. Maja juurde on parkimiskohtadele
välja ehitatud hübriid- ja elektriautode laadimispunktid, sh kiirlaadimise valmidus.
Üürikorterid –
kellele?
Kuna üürimaja valmimiseks on
saadud investeeringutoetust elamufondi arendamiseks eesmärgiga tagada mobiilsele töötajale
vajalike üürieluruumide parem

Üürikorterites on nii köögimööbel kui ka kõik muu eluks vajalik.

LINNUSE MAJA
Kitsas 16 Kodu OÜ ja Saaremaa vallavalitsuse koostööprojekt „Üürielamu rajamine Kuressaarde“, rahastaja Kredex, toetus 952 800 eurot.
Investeeringu kogumaksumus ~2,3 miljonit eurot, millest ~1,35 miljonit
moodustab Ogremor Holding OÜ panus Saaremaa elamufondi.
Arhitektid: PIN Arhitektid OÜ, peatöövõtjad: AS Tartu Ehitus ja Spetsiaalne OÜ; omanikujärelevalve: Ösel Consulting OÜ.

Allikas: Saaremaa vallavalitsus, Kitsas 16 Kodu OÜ.

kättesaadavus, tuleb üüriliste
valikul arvestada rahastaja nõudeid. Korter antakse üürile:
1) isikule, kes vajab elukohta
tulenevalt töö- või teenistuskohast või selle muutumisest ja kellel on kehtiv töö- või teenistussuhe või kellega sõlmitakse töö- või
teenistusleping, kusjuures töövõi teenistuskoha asukoht peab
olema Saaremaa valla territooriumil või täidetakse töö- või
teenistusülesandeid kaugtööna
Saaremaa valla territooriumilt;

2) alla 16-aastaste lastega perele, kelle vähemalt üks vanem
töötab Saaremaa vallas või asub
tööle Saaremaa valda ning kelle
alla 16-aastased lapsed õpivad
või hakkavad õppima Saaremaa
valla lasteaias või koolis ning kes
vajab üürielamispinda töökoha
või elukoha säilitamiseks või saamiseks Saaremaa vallas;
3) ellu astunud noorele (vanuses 18–26 eluaastat), kellele on
üürikorter vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks Saaremaa vallas.
Vabade üürikorterite olemasolul on õigus seda üürida ka inimesele, kes ei vasta nendele tingimustele.
Korterite rendihinnad on
alates 280 eurost kuus, millele
lisanduvad kommunaalkulud.
Kõige väiksemate, ühetoaliste
korterite üür on aastase lepingu
puhul 280 eurot kuus, kahetoalistel 420 eurot ning kõige suurematel 570 eurot sama perioodi
puhul.
Inimene, kes soovib Linnuse
majas korterit rentida, peaks oma
soovist teada andma aadressil info@linnusemaja.ee. Praegu võetakse taotlusi vastu e-posti teel,
kuid paari kuu jooksul saab valmis ka koduleht ning üüritaotlusi
hakatakse vastu võtma kodulehe
kaudu.
Renate Pihl
arendusjuht

Kristiina Maripuu
Saaremaa vallavolikogu aseesimees,
piirkondliku arengu komisjoni esimees

Tulekul on külamajade seminar
Neljapäeval, 2. juunil kell 15 toimub Kõljala seltsimajas (Lasteaia, Kõljala küla) külamajade ja -väljakute haldajatele seminar, osaleda saab ka veebi vahendusel (www.bit.ly/koljala-02-06).
Päevakava
1. Kaugtöökontori võrgustik. Kristel Oinberg-Kelder.
2. Portaali Saare Events (www.saare.events) tutvustus ja kasutamine. Kristel Peel.
3. Info käimasoleva külamajade ja -väljakute kaardistuse kohta – mis on tehtud ja mis on plaanis. Jaanika Tiitson.
4. Arutelu 1: 2022. aasta halduskulude vooru tingimused.
5. Arutelu 2: milliste näitajate alusel hinnata külamajade tegevust?
Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist

Veel saab taotleda külaja alevikuraha
Aleviku- ja külaraha taotlusi võetakse vastu iseteenindusportaali kaudu iseteenindus.saaremaavald.ee 21. aprillist
25. maini. Lisainfo teenuskeskusest või kodulehelt www.saaremaavald.ee/kularaha.
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DETAILPLANEERINGUD
MÖLDRI KÜLAS LAURI
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
26.04.2022 korraldusega
nr 2-3/668 algatati Möldri külas
Lauri detailplaneering (DP), mille
eesmärk on elamute ja kõrvalhoonete ehitamine. DP ala suurus
on 8,40 ha ning see hõlmab Lauri
katastriüksust (katastritunnus
72101:001:0473, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%).
Üldplaneeringu kohaselt tuleb
koostada DP juhul, kui elamumaal
ehitusõigust taotlev kinnistu
kattub osaliselt või täielikult
säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike ja koosluste
võrgustikuga või kaitsemetsaga.
DP on kooskõlas kehtiva Salme
valla rannaalade üldplaneeringuga. DP algatamiseks teadaoleva
informatsiooni põhjal uuringute
vajadus puudub. DP algatamisega
seotud dokumendid on valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringud/algatatud.
VAIVERE KÜLAS VÄSTRIKU
DETAILPLANEERINGU
KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Saaremaa vallavolikogu
28.04.2022 otsusega nr 1-3/33
tunnistati kehtetuks Vaivere külas
Västriku detailplaneering (DP).
Västriku DP kehtestati Kaarma
vallavolikogu 20.04.2011 otsusega nr 21. DP eesmärk oli
kahe üksikelamukrundi ja ühe
teemaakrundi moodustamine,
üksikelamukruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja
haljastuse põhimõtete ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha
määramine.
Nüüdseks on moodustatud DPjärgsed krundid, kuid ehitusõigust

realiseeritud ei ole. Katastriüksuste omaniku esindaja esitas taotluse DP kehtetuks tunnistamiseks,
kuna omanik on vahetunud ja ta
ei soovi DPd sellisel kujul ellu viia
ning soovib nimetatud katastriüksused liita. Planeerimisseaduse
§ 140 lg 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.
HAESKA KÜLAS JÕHVIKA JA
SINIKA DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Haeska külas Jõhvika ja Sinika
detailplaneeringu (DP) koostamine lõpetati Saaremaa vallavolikogu 28.04.2022 otsusega
nr 1-3/34. DP ala hõlmab Haeska külas Jõhvika (katastriüksuse
tunnus 59201:001:0155) ja
Sinika (katastriüksuse tunnus
59201:001:0045) katastriüksust. DP eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine
tootmismaaks, planeeringualal
kuni kahe tuugeni planeerimine
ja paigaldamine, liikluskorralduse
määramine, keskkonnatingimuste
seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuli
enne 30.06.2015 algatatud
detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. DP
algatamisest Pihtla vallavolikogu
30.01.2014 otsusega nr 4 on
möödunud üle kaheksa aasta ja
huvitatud isik ei ole DPd kohalikule
omavalitsusele menetlemiseks

Projekteerimistingimuste andmine
avatud menetlusena
Saaremaa vallavalitsus teatab, et 10. maist 23. maini on avalikul
väljapanekul:
 uressaare linnas, Koidu 10 projekteerimistingimuste eelnõu.
K
Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada ilma detailplaneeringut koostamata olemasolevale hoonestatud krundile
abihoone asemele teine elamu.
Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel või kohapeal
aadressil Kuressaare, Tallinna tn 10.
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele paberil aadressil Tallinna tn 10 Kuressaare 93819 või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
Täpsem info: Piret Miller, piret.miller@saaremaavald.ee,
tel 452 5042.

Hüvitame huvihariduse ja
-tegevuse transpordikulud
Taas on aeg esitada Saaremaa vallas elavate 7–19aastaste laste ja noorte huvihariduses ning huvitegevuses osalemise transpordikulude
hüvitamise taotlusi. Taotlusi saab täita ja esitada valla iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.saaremaavald.ee kuni 5. juunini eelneval
kolmel kuul tehtud kulutuste eest.
Peredele makstakse 0,1 €/km kohta, kuid mitte rohkem kui 40
eurot kuus, kui huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui
5 km. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. Kuludokumente esitama ei pea, kuid taotlusse
tuleb märkida arve numbrid ja summad. Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotlus.
Toetust makstakse juhul, kui elukoha ja huvialaga tegelemise koha
vahel puudub regulaarne või huviringi korraldusega sobiv ühistranspordiliin.
Toetuse saamiseks peab laps olema kinnitatud Saaremaa valla huvihariduse registris nii lapsevanema kui ka ringijuhendaja poolt ning
osalemist on võimalik kontrollida ringipäevikute alusel.
Lisainfo: Anne Põder, tel 452 5064, anne.poder@saaremaavald.
ee.
Anne Põder
hariduse ja noorsootöö peaspetsialist

esitanud, seega otsustati DP
koostamine lõpetada.
DP koostamise lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/lopetatud.
SAGARISTE KÜLLA
TUUGENITE PAIGALDAMISE
DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Saaremaa vallavolikogu 28.04.2022
otsusega nr 1-3/35 lõpetati Sagariste küla detailplaneering (DP)
tuugenite paigaldamiseks koostamine. DP ala hõlmab u 204,3 ha
suurust maa-ala Sagariste külas.
DP eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks,
planeeringualal kuni seitsme tuugeni
planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuli
enne 30.06.2015 algatatud
detailplaneeringute menetlus
lõpetada hiljemalt 1.07.2018. DP
algatamisest Pihtla vallavolikogu
30.01.2014 otsusega nr 4 on
möödunud üle kaheksa aasta
ja DPd ei ole kehtestatud, kuna
kaitseministeerium ei andnud DP
lahendusele kooskõlastust. Tulenedes eeltoodust, otsustati DP
koostamine lõpetada.
DP keskkonnamõju strateegiline
hindamine algatati Pihtla vallavalitsuse 10.02.2014 korraldusega
nr 29. Kuna DP koostamine lõpetati, lõpetas Saaremaa vallavalitsus 03.05.2022 korraldusega
nr 2-3/748 ka keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
DP koostamise lõpetamise ot-

sustega on võimalik tutvuda valla
kodulehel www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/lopetatud.
KURESSAARE LINNAS
VALLIMAA TN 6
DETAILPLANEERINGU AVALIK
VÄLJAPANEK
Vastavalt planeerimisseaduse
§ 135 lg 6 ja § 136 lg 3 teatame, et Saaremaa vallavolikogu
28.04.2022 otsusega nr 1-3/31
võeti vastu ja saadeti avalikule
väljapanekule Kuressaare linnas
Vallimaa tn 6 detailplaneering
(34901:007:0295, ala suurus
u 950 m2) eesmärgiga olemasolevate hoonete lammutamine,
ehitusõiguse määramine elamu
ja abihoone püstitamiseks ning
Kuressaare linna ja Kaarma valla
ühisplaneeringu muutmine juhtotstarbe osas.
Detailplaneeringuga (DP) uusi
krunte ei moodustata ning katastriüksuse sihtotstarbeks jääb
elamumaa. Kavandatakse olemasolevate hoonete lammutamist
ning uue elamu ja kõrvalhoone
rajamist. Lubatud on elamu (maksimaalne kõrgus 9 m (min kahekorruseline) ja minimaalselt 7,5 m,
maksimaalne hoonetealune pind
280 m²) ja üks abihoone.
Hoonete rajamisel naaberkinnistute hoonetele lähemale kui
8 m tagatakse tuleohutus ehitusvõtetega. Krundi piirile ehitamisel
kooskõlastatakse ehitis, hoonete
edaspidine hooldus ning sademevee katuselt juhtimine naabritega
projekteerimise käigus (olemas on
Vallimaa tn 8 katastriüksuse omaniku kirjalik nõusolek). Juurdepääs
ja elektrivarustus on olemasolevad. Veevarustus ja kanalisatsioon
on kavandatud tsentraalselt.

DP avalik väljapanek toimub ajavahemikul 02.06.–
01.07.2022. DP materjalidega
on võimalik tutvuda paberil Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10,
Kuressaare) III korruse kabinetis
308 (kontaktisik Piret Paiste,
e-post piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093) ning valla
kodulehel www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/vastuvoetud.
Avaliku väljapaneku jooksul
on igal isikul õigus avaldada DP
lahenduse kohta arvamust. Arvamust saab avaldada kirjalikult
postiaadressil Saaremaa vallavalitsus, Tallinna tn 10 Kuressaare
või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
DP avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu on
07.07.2022 kell 16 Saaremaa
vallamaja suures saalis (Tallinna tn
10, Kuressaare). Avalikul arutelul
arutatakse avaliku väljapaneku
kestel esitatud kirjalikke arvamusi
ja valla seisukohti nende kohta.
KURESSAARE LINNAS
GOLFIKOMPLEKSI
DETAILPLANEERINGU
II ETAPI OSALINE KEHTETUKS
TUNNISTAMINE MERIKOTKA
TN 39 KATASTRIÜKSUSE OSAS
Saaremaa vallavolikogu
28.04.2022 otsusega nr 1-3/30
tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 04.11.2003
korraldusega nr 750 kehtestatud
„Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp“ Merikotka tn 39
(34901:010:0421) katastriüksuse
osas. Detailplaneeringuga (DP) kavandati planeeringualale golfiväljak
ja elamukrundid. DP tunnistatakse
osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lg 2 kohaselt pla-

neeritava kinnistu omaniku taotluse alusel, kuna DPd ei soovita
sellisel kujul ellu viia ja olemasolev
elamu ei vasta kehtivale DP-le.
Ükski püstitatud ja projek
teeritud hoone elamute grupis
nr 2 ei vasta DPga määratud
maksimaalsele ehitisealusele
pinnale. Elamu sobitub mahult
piirkonda ja vastab kehtiva
ühisplaneeringu tingimustele. DP
osaline kehtetuks tunnistamine
Merikotka tn 39 katastriüksuse
osas ei avalda mõju kehtima jäävale DP lahendusele. DP osaliselt
kehtetuks tunnistamise otsusega
on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringud/kehtetud.
KUDJAPE ALEVIKUS HEINAKIVI
TN 7 DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
03.05.2022 korraldusega
nr 2-3/738 algatati Kudjape
alevikus Heinakivi tn 7 detailplaneering (DP), mille eesmärk on
ehitusõiguse määramine elamute
ja kõrvalhoonete ehitamiseks.
DP ala suurus on u 1,7 ha ning
see hõlmab Kudjape alevikus
Heinakivi tn 7 katastriüksust
(27003:001:0101, tootmismaa
90% ja transpordimaa 10%, pindala 17 171 m2).
Planeerimisseaduse § 125 lg 1
kohaselt on alevikes DP koostamise kohustus. DP on kooskõlas
Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni
põhjal uuringute vajadus puudub.
DP algatamisega seotud dokumendid on valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.

Külaelu arendamise kevadisest
toetusvoorust sai toetust 31 taotlejat
Taas on lõppenud külaelu arendamise toetuste taotlusvoor.
Taotlusi esitati 60, millest kaks
võeti tagasi. Kokku taotleti toetust 70 000 eurot, aga voorus oli
ette nähtud 35 000 eurot. Ehk
siis suurepäraseid mõtteid, mida oma kogukonna heaks ära
teha, oli kahjuks kaks korda
rohkem kui voorus raha.
Hindamiskomisjon kogunes
taotlusi hindama aprilli alguses. Tekkinud pingerea alusel
sai toetust 31 pingereas eespool olnud taotlust, kusjuures
30 täielikult ning üks rahaliste
vahendite lõppemise tõttu osaliselt. Soovime külaelu projektitoetuste puhul suunduda osaliselt rahastamiselt üha enam
täieliku rahastuse poole.
Taotleja saab ise kirjutada
projekti eelarve läbimõelduks,
kulutõhusaks ja täpseks, sest
teab projekti asjaolusid alati paremini kui hindamiskomisjon.
Kokkuvõtte eraldatud toetustest leiab ka valla kodulehelt
www.saaremaavald.ee/kulaelu-arendamise-toetus.
Hindamiskomisjoni esimees
Liis Juulik kutsus aprilli lõpus
kokku taotlejad ja hindamiskomisjoni liikmed, et anda taotlejatele tagasisidet hindamise
kohta. Mõttevahetustest jäi
kõlama ettepanek suurendada
aleviku- ja külaraha, mis tagaks
laiemale sihtrühmale stabiilsema rahastuse. Kogukondadele

2022. aasta külaelu arendamise taotlusvoorust
toetuse saajad
(taotleja, projekt, toetussumma eurodes)
MTÜ Kaubi küla arenguselts, Kaubi külaplatsi tantsulava renoveerimine - 1500; Pöide spordiselts, katusealusega laud kelgumäele - 1500; Sitme ranna selts, Sitme sadama ja rannaala ühise
külaplatsi heakorrastus- ja parendustööd - 1500; MTÜ Toomalõuka, Toomalõuka bussikoja/külamaja katus ja viimistlus - 1500; MTÜ Audla Küla Selts, Audla külaplatsi inventar - 1500; seltsing
Lümanda laste heaks, seiklusrada Lümandasse - 1500; Undva küla selts, Undva külaplatsi hooldamine ja korrashoid, kogukondlike ühisürituste läbiviimine 2022. aastal - 1500; MTÜ Tagamõisa,
Kõruse külaväljaku puitkoda - 1500; seltsing Taaliku supelrand, Taaliku sadamasse ujuvsild - 1500;
MTÜ Tahula Küla, Tahula külale külaplats - 1500; seltsing Lüllevälja, Lüllevälja - 1500; Pidula
selts, välikäimla külaplatsile - 1500; MTÜ Saarekülade Selts, Luhinaranna, Leedemetsa ja külaleht
– Saarekülade Tähtsad Asjad - 1500; Kirderanna külaselts, piknikulaud – varjualuse tellimine ja
paigaldus külaplatsile, korrastustööd ja lipumasti ost ning paigaldamine - 1495; Taritu arenguselts,
Koimla küla kokkutuleku korraldamine - 1485; Saaremaa Lasterööm, Sandla motopäev - 1438,11;
Sakla külaarengu selts, Sakla seltsimaja saali põranda ja terrassi hooldusõlitus - 1160; Kalma küla
seltsing, Külaplatsi loomine - 1150; MTÜ Laimjala Arenguselts, Ruhve ja Sääremäe puhkekohtade
korrastamine ja Sääremäe matkaraja viitade remont ning Asva-Sääremäe loodusraja hooldustööd 1000; MTÜ Pihtla Lapsed, Püha Soobiku avastusteraja aastaringne korrashoid - 1000; Nasva küla
selts, Nasva lestakohvikute päev - 993,60; Tiirimetsa kodukultuuriselts Küünal, Küünla seltsi ja
Roolipiigade ühisreis Setomaale ja Peipsi äärde - 974; seltsing Hakjala külaelu edendajad, Hakjala suvepidu - 900; MTÜ Laugu Külaselts, Laugu küla laste ja noorte mängula - 719; Lümanda
seeniorite seltsing, Lümanda kogukonna eakate õppe- ja kogemusreis Hiiumaale - 630; seltsing
Mustjala küla spordiklubi, pink Paul Friedrich Saagpakule - 540; Leedri Küla Selts, Leedri 500
tähistamine külakokkutulekul 23. juunil - 500; Parasmetsa küla selts, Parasmetsa külaplatsi arendamine - 460; seltsing Orissaare Eakad, õppereis - 400; Anseküla põllumeeste selts, sisukas
koolivaheaeg - 390; Karala külaelu arendamise selts, Karala keraamikaringi materjalid - 265,50.

annaks see aga suurema vabaduse ise otsustada, mis on neile
vajalik, samas vähendaks projektikirjutamise koormust.
Samuti jäi kõlama ettepanek,
et külaelu arendamise toetuse
taotlusvoorus tuleks eristada
projektitoetused ehk ühekord-

sed tegevused ning tegevustoetused ehk pikemaajalise
tegevuse tagamiseks vajalikud
toetused.
Projektitoetused on veel
omakorda võimalik jagada n-ö
pehmeteks tegevusteks ehk
näiteks külakokkutulekud,

koolitused, õppereisid jne, ning
investeeringuteks.
Oleme avatud headele mõtetele, kuidas oleks järgmistel
aastatel kõige parem külaelu
toetada.

Eda Kesküla
arenduse peaspetsialist
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Nataliia Maievska koos väikese Ukraina kooli õpilastega. FOTO: Meriliis Metsamäe

Nataliia Maievska: eesmärk on
anda lastele tagasi lapsepõlv

„P

raegu ei ole kõige
tähtsam niivõrd õppetöö – seda enam,
et õppeaasta lõpp on kohe käes
–, kuivõrd see, et lapsed saaksid
elada normaalset elu, tunda tavapärast koolirutiini ja tulla välja kogetud sõjaõudustest,“ ütleb
Nataliia Maievska, Ukraina laste õppekoordinaator Saaremaal
ning Kuressaare Vanalinna kooli
koosseisus ja Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi ruumes
asuva kahe liitklassiga nn väikese Ukraina kooli õpetaja. „Meie,
õpetajate eesmärk on anda lastele tagasi lapsepõlv,“ lisab ta.
Maievska saabus oma viieaastase poja ja sugulastega Saaremaale märtsi keskel pärast
seda, kui venelased tulistasid ta
kodulinna Zaporižžja aatomielektrijaama.
Kodulinna kool on kaugõppel
Nataliia Maievska oli Zaporižžja
gümnaasiumi Kontakt inglise
ja saksa keele õpetaja ning
7. klassi juhataja. On praegugi,
oma õpilastega hoiab ta kontakti
Zoomi vahendusel, sest kool on
distantsõppel ja paljud õpilased
kodust lahkunud ning suundunud eeskätt Poola ja Saksamaale.
Zaporižžja gümnaasium
on 500 õpilasega põhikooliga
õppeasutus, mille juures on
ka lasteaed alates neljandast
eluaastast lastele. Kool on keelte
sõvaõppega, kus inglise keelt
õpitakse süvendatult 1. klassist

ja saksa keel lisandub 5. klassis.
Koolis on tähtis iga õpilasega
individuaalselt tegelda, sestap
on ka klassid Ukraina mõistes
väikesed.
Ka Kuressaares asuvas väikeses Ukraina koolis õpetab
Maievska inglise keelt. Küsimusele, kas eraldi kool on parem
kui ukraina laste õpetamine
tavalises koolis koos eesti
õpilastega, vastab ta: „Emana
leian ma, et selleks, et üleminekuperiood Ukraina ühiskonnast
Eesti omasse sujuks valutumalt
ja et maandada laste pingeid, on
parem, kui see toimub ukrainakeelses keskkonnas.“
See ei tähenda, et ukraina
lapsed ei õpiks juba praegu eesti
keelt. Meie vestlust tõlgina vahendanud Kuressaare Hariduse
kooli asendusõpetaja Tatjana
Piht ütleb, et ukraina lapsed
on väga tublid ja püüavad ilusti
eesti keeles sõnu hääldada, isegi
meie raskeid ö ja õ häälikuid.
„Eelseisev suvi on meile suur
väljakutse ukraina lastele eesti
keele õpetamises, et neil oleks
sügisel kergem sulanduda meie
koolidesse,“ lisab üldharidusnõunik Õilme Salumäe.
Austus teiste rahvaste vastu
Millised on Nataliia Maievska
ja teistegi ukrainlaste tulevikuplaanid, ei oska ta öelda. „Muidugi armastan ma oma kodumaad, eriti tunnen seda siin,
kodust eemal, kuid tähtis on

KOMMENTAAR
Positiivse suhtumise kaudu
avame südameid
Märtsikuu algusest on meie koduvald olnud
koduks paljudele Ukraina sõjapõgenikele.
Inimestele, kes on otsustanud põgeneda oma
kodumaalt sõjategevuse tõttu. Igal tulĳal on
Maire Käärid
oma põhjus, oma lugu põgenemise kohta. Üleabivallavanem
elamistest tingitud vaimsest pingest sõltub ka
inimeste valmidus uues ühiskonnas hakkama
saada. Paljudel tulĳatel on kaasas vaid hingevalu ja avatud hing. Meie
saame pakkuda neile mõistvat suhtumist ja ulatada abikäe igapäevaga
toimetulekuks.
Ukraina rahva soov on ise hakkama saada – nii oma kodumaad
kaitstes kui ka võõrsil olles. Selleks, et nad saaksid paremini sulanduda
meie ühiskonda, soovivad paljud tööd leida. Aga selleks on olnud vaja
leida lastele koht lasteaias või koolis ning tegevust noortekeskustes.
Alates 15. märtsist loodi esimesed võimalused Ukraina laste kohtumiseks Noortejaamas Saaremaa noortekeskuse eestvedamisel.
Hariduse pakkumist alustasid meie lasteaiad ja koolid nii linnas kui ka
maal. Aprillikuu lõpuks jätkas haridusteed 106 last koolides ja 45 last
lasteaedades.
Saaremaa valla haridus- ja noorsootööasustuste panust Ukraina
sõjapõgenike laste haridustee jätkamisel ja vaba aja sisustamisel ei
ole võimalik mõõta. Haridus- ja noorsootööasutuste töötajate südantsoojendav aktiivsus ja osavõtlikkus ei jäänud teistele märkamata
ning haridustöötajate tegevus sai tunnustuse osaliseks läbi aprillikuu
haridusloo. Aitäh teile kõigile! Positiivse suhtumisega avame südameid ja avatud ühiskonnas on meil kõigil parem olla.

ennast teostada igal pool ja tunda tugevat pinda jalge all,“ lausub Maievska. Praegu on tema
sõnul oluline püüda õppida nii
eesti keelt kui ka tundma õppida
meie haridussüsteemi.
„Juured on väga olulised,“
rõhutab ta. „Oluline on õpetada lapsi armastama oma kodumaad, vanemaid, oma riigi aja-

lugu.“ Sama oluline on Nataliia
Maievska sõnul õpetada lastele,
kui tähtis on austada teisi riike
ja rahvaid ning elada nendega
rahus.
13. mai seisuga on Saaremaa
koolides 116 Ukrainast pärit
õpilast ning lasteaedades 43 last.
Arvud aga muutuvad pidevalt.
Merike Pitk

Aprillikuu hariduslugu on Saaremaa haridus- ja
noorsootööasutuste südantsoojendav aktiivsus
Ukraina sõja tõttu on Saaremaa
haridus- ja noorsootööasutused
alates aprilli algusest (mõnel
juhul juba märtsi keskpaigast)
olnud kriisikoldest saabunud
sõjapõgenikega täiesti uues olukorras ning pidanud sellega kiiresti kohanema.
Saaremaa noortekeskuse
algatusel loodi märtsi keskel
Noortejaamas Ukraina noorte kohtumis- ja infopunkt.
Esimesena alustas Ukraina
lastele koolihariduse pakkumist Orissaare gümnaasium.
Aprillis järgnesid Kuressaare

Hariduse kool ja Kuressaare Vanalinna kool Ukraina laste vastuvõtmist nii kiires tempos, et
paari nädalaga olid vabad kohad
juba täidetud.
Kuressaare täiskasvanute
gümnaasium avas arvutitega
varustatud õppeklassi, kus said
võimaluse õppida need Ukraina
lapsed, kes linna koolidesse ei
mahtunud. Klasside loomise ja
õppekavade väljatöötamise algatus tuli Ukraina õpetajatelt Nataliia Maievska eestvedamisel.
Sõmerale saabuvate Ukraina
perede lastele on loodud või-

malused õppida Kärla põhikoolis ja käia Kärla lasteaias.
Ristiku lasteaia pealehakkamisel loodi kõigest nädala ajaga
Rootsi tänavale eraldi sõjapõgenikele mõeldud lastehoid, mis
alustas tööd 25. aprillil.
Rohkemal või vähemal määral on kõik asutused andnud
oma panuse Ukraina laste kiiremaks kohanemiseks. Tänu
asutuste pealehakkamisele on
tänaseks tagatud haridustee jätkumine pea kõikidele soovijatele.
Aprillikuu hariduslugu on

suur tunnustus kõikidele nendele asutustele, kes suuremal või
väiksemal määral on panustanud Ukrainast tulnud sõjapõgenike laste haridustee jätkamisse
ja ka nende vaba aja sisustamisse. Need asutused ja nende töötajad on tõesti märkamist ja tunnustamist väärt.
Maikuu hariduslugusid ootame kuni 5. juunini. Lugusid
saab esitada lingil www.bit.ly/
mai-hariduslugu.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist
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KÜSIMUS
Miks on hea, kui alevikul või külal
on vanem?

S

aaremaa valla aleviku- ja külavanemate
valimise statuut on kehtinud 2019. aasta aprillist. Mõnel vanemal on volitused
haldusreformieelsest ajast, teiste valimised
praegu käivad või on veel tegemata. Vanem
on olemas umbes pooltel Saaremaa küladel
ja on puudu ühel alevikul üheksast. AleEda Kesküla
viku- või külavanem saab olla nii eraisik,
arenduse
seltsing kui ka mittetulundusühing. Kes
peaspetsialist
soovib teada, kas tema külal või alevikul
on vanem, saab seda küsida kas teenuskeskusest või vaadata valla kodulehelt valikust „Piirkonnad“ ning sealt iga piirkonna
„Külaelu“ lehelt.
Külad ja alevikud võivad valida ka mitme peale ühise külavanema, näiteks mittetulundusühingud Tagamõisa ja Sandla
Külade Selts on mõlemad kümne küla vanemad, Astrid Vaba on
Orissaare piirkonnas seitsme küla vanem.
Kuna mitme aleviku või küla peale on ka toetus kokku suurem, on see hea võimalus osta mitme küla peale mõni suurem asi,
näiteks ühine telk.
Vanemate õigused ja kohustused on kirjas aleviku- ja külavanema statuudis. Kuna külad on erinevad nii oma suuruselt kui ka
tugevuselt ja soovidelt, siis on ka külavanema roll igas külas erinev, rääkimata võrdlusest alevikega. Allpool on toodud mõned
viisid, kuidas omavalitsus koos vanematega elanike elu paremaks
loob. Peamine roll on vanematel kindlasti oma kogukonnas toimetamisel ja elu edendamisel.
Valla poolt on kõige enam statuudijärgsete volituste kehtivus
oluline küla- ja alevikuraha taotlemisel. Küla- ja alevikuraha ei
ole küll suur, kuid samas võib vanem kindel olla, et saab toetuse,
taotlused ei konkureeri omavahel ning ka kasutusvõimalus on
lai. Külaelu arendamise toetuse taotlusvooru tagasiside põhjal
kaalume võimalust järgmisel aastal vooru vahendite arvelt aleviku- ja külaraha suurendada.
Kuna aleviku- ja külaraha kasutamisel on piiranguks ainult
alkohoolsete jookide ostmise keeld, saab iga küla ja alevik teha
seda, mida tema piirkonnas on kõige enam vaja. Vajaduse korral
saab aleviku- ja külaraha ka järgmisse aastasse n-ö üle kanda ehk
koguda mitme aasta peale kokku, nii on võimalik ka natuke suuremat üritust korraldada või asja soetada. Eelmisel aastal kasutas
seda võimalust ligemale 30 aleviku- või külavanemat.
Aleviku- ja külavanemate esimene kokkupuutepunkt vallavalitsusega on teenuskeskuste juhid ning osavalla- ja kogukonnakogude koosolekud, kuhu küla- ja alevikuvanemad on oodatud.
Vanematel on e-kirja list, mille kaudu nii edastame vallainfot
kui ka saame infot alevikelt ja küladelt. Julgustan ka vallavalitsuse osakondi ja teenistusi liste kasutama. Kuna igal kogukonnavõi osavallakogu piirkonnal on oma list, saab vajaduse korral
infot rohkem suunata.
Aleviku- ja külavanema roll alles kujuneb ning ootame heameelega ettepanekuid, kuidas vald saaks paremini aidata vanematel oma rolli täita.

K

ülavanemaks olemine nõuab teatud sisemist missioonitunnet. See on selline
pitsitav tunne, millega soovid anda endast
kõik, et nii sinu enda pere, naabrite, lähedal elavate sõprade kui ka kõikide heade
külaelanike igapäevaelu oleks rõõmsam,
kvaliteetsem ja rohkemate võimalustega.
Anni Roost
Annad oma positiivsusega suure panuse
Lümanda
ka selleks, et elanike sisemine rahulolu
külavanem
peegelduks küla välisilmes. Kui missioonitunne tuksub tugevalt, rahvas elab kaasa,
tõukab veel omakorda takka ja annab oma
panusegi – need on põhjused, miks on hea,
kui külal on vanem.
Olen Lümanda esimene külavanem, nüüdseks veidi üle aasta.
Talgud, mänguväljaku taaselustamine, vana-aasta lõkkeõhtu,
kettagolfirada, pidev suhtlemine, käepikenduseks olemine valla
ja küla vahel – need kõik oleks olemata, kui ei leiduks kedagi, kes
seda kõike särasilmselt ja rahva hea sõnaga eest veaks.
Tehtud ettevõtmiste jooksul on paljud hakanud kaasa mõtlema ja panustama selleks, et elavdada külaelu. Külavanem peab
olema selleks, et need mõtted vajaduse korral aidata ellu viia.
Külavanema argipäeva kuulub ka muredega tegelemine, mis külavanema puudumisel hoopis lahenduseta võivad jääda.
Külavanema olemasolu annab võimaluse taotleda ka vallast
külaraha, mida ei väljastata, kui esindajat pole. Külaraha eest
saime eelmisel aastal talguteks osta vahendeid, talgusööki, aastavahetuse lõkkeõhtut pidada, avaldada kaastunnet kohalikes lehtedes külarahva seast lahkunute peredele. Lisaks tasuti külaraha
eest mänguväljaku uuendamiseks vajaliku kiige transport Tartust Lümandasse. See on paras summa, et nipet-näpet ära teha.
Külasid on 20, 40 või 70 elanikuga. Minu suurim väljakutse
külavanemana on luua pea 180 elanikuga suurest laialivalguvast
külast ühtne paik, kus iga elanik saaks ühel päeval rusikaga rinnale lüüa ja uhkusega öelda, et ta elab Lümandas!
Kuniks seesama tuksuv tunne kestab, pean ma seda ametit,
lai naeratus näol, ja soovitan igal külal just see õige inimene üles
leida! Külavanem on omamoodi väärtus.
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ARVAMUS

Peamine on mitte
paigal olla
„M

is kell liikuma hakkad?“ küsis ükspäev kolleeg kogemata ühises virtuaalruumis. See ilmselt konkreetsele inimesele mõeldud küsimus lõi hetkeks elevile
kogu seltskonna. Liikuda tahtsid ühtäkki
teisedki.
Käes on suur kevad, mis tuli linnulaulu ja
õitemerega metsa all, ent üks olulisi kevade
Käthe Pihlak
tunnuseid on ka väsimus. Isegi värske kaarenduse
peaspetsialist
rulaugu vitamiinidoos ei peleta naljalt seda
pikalt ja järjekindlalt sisse pugenud jõuetust.
Sel aastal on väsimus paljudel nii füüsiline
kui ka vaimne. Põhjust pole vaja kaugelt otsida, see vaatab vastu
uudiste portaalist iga päev. Nii nukker kui see ka pole – kui üks
suur teema justkui hakkab hääbuma, lükkab teine kohe jala ukse
vahelt sisse. Mõnikord on tunne, et isegi hingetõmbeaega ei anta.
Igaühel on oma viis, kuidas end argimuredest lahti raputada.
Üks võimalus on näiteks käia üritustel. Näib, et selle aasta suurüritused on erilise rõõmu ja isuga vastu võetud. Olgu selleks siis
pereooperi „Võluflööt“ viis täismajale mängitud etendust või
Kuressaare linnajooksu osalejate rekordid.
Kui aga üritused ei ole need, mis aitavad vabaneda koormast?
Eestlasele on teada, et kõige kindlam viis leida rahu ja tasakaalu
on seada sammud loodusesse. Saarlased on minu arvates aga
eriliselt õnnistatud, sest kõik ilus ja hea on nii lähedal. Isegi linnaelanik ei saa kurta, et pole võimalik minna mere äärde. Aga kui
tihti sa lähed?!
Olen töötanud vallavalitsuses tänaseks kaks aastat ja kuus
päeva. Selle aja jooksul on toimunud teisipäeva hommikuti kell
8.30 infokoosolek, mida kuulates ei pea vaatama arvutiekraani,
ja vaid kahe erandiga olen kõiki neid koosolekuid kuulanud jalutades. See on üks pooltund nädalas tööajast, mil saan ükskõik kus
parajasti olles liikuda. Tänu sellele tean täpselt, millal saabusid
Kuressaarde esimesed kevadekuulutajad, millal Linnulahe äärde
sookured, tänu sellele olen kaasa elanud sügisvärvide hääbumisele lossipargis ja teinud esimesi jälgi lumele keset laia maanteed.
See iganädalane jalutuskäik ei tee minust suuremat eeskuju,
sest on liialt lühike. Aga mulle on need mõnikümmend minutit
saanud väga oluliseks osaks nädalast. Imetlusega mõtlen neile
kolleegidele, kes kell kuus hommikul ärkavad ja jalutama lähevad, või neile, keda õhtuti linna pikimaid teid pidi kõndimas
näen. Muidugi on meie seas ka sportlasi, ent see on juba teine
teema. Liikumise, eeskätt looduses liikumise puhul on olulisim
see, mis on sinu ümber.
Jah, käes on suur kevad ja hing ihkab toast õue. Tahaks kontoriuksest välja astudes kohe olla maal. Ja seegi on võimalik!
Kui Saaremaa vallavalitsusse tööle asusin, oli koroonaaja algus. 4. mail 2020 Saaremaa vallavalitsuses kedagi kontoris ei
olnud. Uksed olid kinni, tänavad tühjad, töövahendeid sai spetsiaalse kokkuleppe alusel. Nii tuli alustada süsteemi sisse elamist
kodukontoris. See oli raske ja samas ei olnud ka. Sest mul oli
värske pooleteiseaastane kogemus kaugtööst ning ka varasem
kogemus ametiasutuses töötamisest. Tagantjärele võib öelda, et
paljuski tänu iseseisvale tegutsemisele sai nii mõnigi asi kiiremini selgemaks.
Samal ajal tegi kaugtööd enamik Eestimaa inimesi ja oldi
rõõmsad, kui sai kaugtöö vormis oma ametit jätkata ega pidanud
sundpuhkusele minema.
Miks ma sellest üldse räägin? Sest olen avastanud, kui
suurepäraseid võimalusi pakub Saaremaa vald oma inimestele
kaugtöö tegemiseks. Võtsin sihiks teha järgemööda kaugtööpäevi valla teenuskeskustes. Käidud on alles neli esimest, aga juba
võib öelda, kui kasulikud on need päevad olnud mulle ja ehk ka
teenuskeskustele.
Pea igas teenuskeskuses on olemas ruum, kus saab teha segamatult tööd – olgu see siis eraldi tuba, koosolekute ruum, raamatukogu lugemisnurk vms. Kui piisavalt ette teatada, leiab iga
teenuskeskuse juht töötamiseks sobiva koha. Üks suuri murekohti maal töötamisel on see, et puudub korralik internet. Teenuskeskustes selle üle kurta ei saa – kõigis on olemas wifi kaudu
leviv kiire internet.
Vallavalitsuses on praegugi töötajaid, kes teevad tööd distantsilt, näiteks Orissaarest, Lümandast. Käivad teatud päevadel linnas, muul ajal on oma kodukandis tööl. Ma mõistan inimeste
soovi olla oma osakonnaga samas paigas tööl, aga miks ei võiks
see osakond mõnikord töötada seal, kus on mõni probleem suurem? Tehes aeg-ajalt osakonnaga kaugtööpäevi on meeskond
ühtsem ja kauged teemad lähemal.
Tööpäevad teenuskeskustes on mingis mõttes avanud minu
jaoks uut moodi maailma. Olen tundnud end osana sellest elust,
mida elatakse maal (mis sellest, et ma tegelikult elangi linnast
väljas). Olen jalutanud küla või aleviku vahel, söönud koolisööklas lõunat, sõitnud bussiga ja nõudepõhise transpordiga linnast
maale ja tagasi, kuulanud kohalike elanike rõõme ja muresid.
Neil päevil olen näinud, kui oluline on see, et ühinenud vald
ei oleks üksnes Kuressaares. Tunnen, et olen olnud oodatud ja
mind on lahkesti vastu võetud.
Nii ma siis liigun tööd tehes siin või seal, ahmides endasse kevadist värskust loodusest ja tasapisi mõistes, miks inimesed ikka
veel tahavad elada maal.
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Postiteenused
toob nüüd
koju või tööle
personaalne
kirjakandja

S

aaremaa vallas toimuvad
kiired muutused – elanikke lisandub osadesse
piirkondadesse, samas teistes
kohtades on posti- ja pakiteenuste osutamiseks vaja senisest
teistsugust ning personaalsemat
lähenemist. Kasvab pakkide
saatmine ja pakiautomaatide
kasutamine ning väheneb kirjade saatmine ja postiasutuse
teenuse vajadus.
Valla ja Omniva esindajate
kohtumistel vaadati üle piirkonna posti- ning pakiteenused.
Koostöös valla esindajatega leppisime kokku, et ajakohastame
teenuste korraldust, et pakkuda
kohalikele elanikele paindlikku
ning muutustele vastavat teenust.
Postiteenuse asendab
kirjakandja
Saaremaa vallal on suur territoorium ja palju on hajaasustust.
Postkontor, pakiautomaat või
kirjakast ei pruugi olla kodule
lähedal. Arvestades järjest kasvavat nõudlust pakiautomaatide
järele ning vähenevat nõudlust
postiasutuse teenuste, näiteks
kirjade või paki saatmise-saamise järele, on plaanis sulgeda
31. augustist Aste, Kihelkonna,
Torgu, Tornimäe, Sandla, Valjala, Kärla ja Lümanda postipunkt.
Selleks, et postiteenus oleks
valla elanikele endiselt ja paindlikult kättesaadav, pakub Omniva võimalust kutsuda personaalne kirjakandja enda juurde koju
või tööle. Aktiivselt toimetavad
Kuressaare ja Orissaare postkontorid ning Salme ja Mustjala
postipunkt jätkavad tööd samamoodi.
Personaalse kirjakandja tellimine on tasuta, kui postkontor
jääb elukohast kaugemale kui
5 km. Sel juhul tuleb maksta
ainult ostetavate postiteenuste eest. Kehtivad täpselt samad
hinnad mis postiasutuses. Kirjakandja müüb postmarke ja
ümbrikke või paneb kliendi eest
kirjad ja pakid teele. Samuti saavad kliendid tasuda arveid, võtta
vastu pakke ja kirju ning tellida
ajalehti ja ajakirju.
Kirjakandja kutsumiseks

helista Omniva klienditeenindusse numbril 661 6616 või
kirjuta www.omniva.ee/era/
abiinfo/kirjakandja_tellimine.
Tellimuse kirjalikul vormistamisel tuleb märkida, mida
soovid teha kirjakandja abil ja
mis aadressil teenuse osutamist
ootad. 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 8–17. Kui aga
postiasutus on kodule lähemal
kui 5 km, on kirjakandja koju
tellimine tasuline ja maksab kuni 30-kilose saadetise puhul viis
eurot.
Ka traditsiooniline kirjade
saatmine väheneb ning vallas
asutavast 97 kirjakastist on plaanis üle vaadata 55 või leida neile
muud asukoht, sest neis on keskmiselt alla viie kirja kuus. Ka siin
on edaspidi abiks personaalne
kirjakandja, kelle abil saab kirjad
teele saata kodust või töölt.
Lümanda saab uue
pakiautomaadi
Nii nagu üle Eesti, on ka Saaremaa valla elanikud aktiivsed
pakiautomaatide kasutajad.
Vallas on juba kaheksa Omniva pakiautomaati: kolm Kuressaares, üks Kärlal, Salmel, Valjalas, Leisis ja Orissaares. Neid
kasutatakse aktiivselt ning automaadid ootavad pakisaatjaid
ja -saajaid. Omnival on plaanis
kevad-suvisel perioodil laiendada oma pakiautomaadivõrku.
Piirkonna elanike tagasiside
ja pakisaadetiste kasvav hulk
näitavad, et kohalikud soovivad
saata rohkem pakke ja eelistavad selleks automaate. Koostöös
valla esindajatega sai viimati paigaldatud Valjala, Leisi ja
Kärla pakiautomaat ning nüüd
läbirääkimiste käigus leppisime
kokku ka Lümandasse pakiautomaadi paigaldamises. Jälgime
ka edaspidi Saaremaa elanike
teenuste kasutamist ja eelistusi
ning oleme saanud vallalt juba
vihjed uute eelistatud pakiautomaatide asupaikade kohta.

KOMMENTAAR
Omniva arvestas vallavalitsuse
ettepanekuid
AS Eesti Post (Omniva) võttis Saaremaa
vallavalitsusega ühendust selle aasta alguses
ja andis ülevaate postiteenuse osutamise
põhimõtetest. Saaremaa valla postivõrgu
Liis Juulik
ümberkorraldamise täpsemaid plaane tutvusabivallavanem
tas ettevõte vallavalitsuse esindajatele aprilli
alguses.
Omniva esialgse plaani kohta esitas vallavalitsus oma ettepanekud, millega arvestati.
Näiteks lükati postiasutuste sulgemine 1. juunilt ja 1. juulilt edasi
1. septembriks, samuti oleme Omnivale esitanud uute pakiautomaatide paigaldamise soovid.
Vallavalitsusel on Omnivaga olnud hea koostöö. Ettevõtte esitatud
arvandmed postipunktide kasutusaktiivsuse kohta toetavad sulgemisotsust ja seetõttu on vallavalitsusel väga keeruline seda vaidlustada.
Omniva on kinnitanud, et Saaremaa elanike jaoks postiteenus ei
halvene, muutub vaid selle osutamise viis. Postipunkti asemel saab
edaspidi kasutada personaalset postiteenust, mis võimaldab tasuta
tellida koju kirjakandja, kelle käest saab osta marke ja ümbrikke ning
kes toob kätte ka tellitud pakid.
Samuti oleme Omnivaga kokku leppinud pakiautomaadi paigaldamise Lümandasse selle aasta neljandas kvartalis ja andnud teada
soovist saada lähitulevikus pakiautomaat ka Mustjalga.

Lisaks on plaanis koostöös
kohaliku omavalitsusega leida
postmarkide ja ümbrike müümiseks edasimüüjaid, et suurendada toodete valikut ja kättesaadavust kohalikele. Selleks
lihtsustakse edasimüüjate jaoks
teenuste korralduse tingimusi
ning suurendatakse müügivõimaluste paindlikkust. Postmarke, ümbrikke, postkaarte
jt tooteid saab osta ka Omniva
e-poest.
Hilissügisel lisandub
pakikapi teenus
Esimets korda on Omnival kavas katsetada pakikapi teenust
just Saaremaal. Pakikapp on juba kasutuses olevate grupikastide edasiarendus – uuendusena
saab sinna lisaks tavapostile ja
perioodikale panna ka kuni M
suuruses pakke. Ehk lihtpakid jõuavad nii kodusesse postkasti kiiremini kohale ja saadetised saab lihtsamalt kätte.
Ühes pakikapis saavad olla
koos/kõrvuti kolme leibkonna
postkastid. Katseprojektis saavad
osaleda nii need, kes praegu juba kasutavad grupikaste, kui ka

need, kes soovivad proovida uut
teenust. Praegu saavad pakikapid viimast lihvi tootearenduses.
Loodame paigaldada mitu pakikappi erinevatesse kohtadesse
üle Saaremaa hilissügisel. Anname pakikappide paigaldamise
ajagraafiku ja asupaikade kohta
vallalehes ka varakult teada.
Ootused ning vajadused
posti- ja pakiteenuste järele
muutuvad aja jooksul. Uudsed tehnoloogilised lahendused pakuvad pakiautomaatides
mugavat ja ajaliselt paindlikku
pakkide kättesaamise-saatmise
võimalust ning see kogub üha
rohkem populaarsust. Personaalne kirjakandja toob vajalikud postiteenused nüüd koju ja
tööle kohale lisaks postkontoris
osutatavatele teenustele.
Loodame, et ikka saadetakse
ka kirju ja kaarte, et rõõmustada
oma lähedasi – meie postikullerid viivad need turvaliselt kohale. Soovime ka edaspidi pakkuda paindlikku ning kvaliteetset
posti- ja pakiteenust Saaremaa
elanikele.
Piret Heinmets
Omniva postiasutuste kanali juht

Kuressaare linnajooks üllatas osalejate arvuga
7. mail toimunud 41. Kuressaare
linnajooksul osales koos lastejooksuga 1298 spordisõpra, tegu
oli viimaste aastate osavõturohkeima üritusega. Lastejooksust
võttis osa 572 väikest jooksuhuvilist. Tänu kõigile osalejatele anti Kuressaare linna sünnipäeva tähistamisse meeldejääv
sportlik panus.
Linnajooksu 10 km distantsi võitis uue rajarekordiga 30.37
Kaur Kivistik. Naiste arvestuses
tuli üldvõitjaks Anni Kingsepp
ajaga 40.42. Kokku sai Sportlandi 10 km jooksus aja kirja 149
osalejat.

5 km jooksu lõpetas 577 osalejat ja sel distantsil oli võimalus
ka matkata. Meeste arvestuses
ületas esimesena finišijoone
Mairo Mändla, naistest oli kiireim Liina Tabri.
Põhidistantsi võitjad said
auhinnaks viikingikiivrid. Traditsioon tekkis eelmisel aastal,
mil Saaremaal tähistati viikingiaastat. Selgitati välja ka aktiivseimad kollektiivid: aktiivseim
lasteaed oli Kuressaare Ristiku
lasteaed, kool Luce kool, spordiklubi JK Sarma ja ettevõte
K-Rauta. Kõik jooksul osalejad
said uue kujundusega mälestus-

medali ja osalejate vahel loositi
välja elektritõukeratas.
Linnajooksu korraldajate
esindaja Mati Mäetalu märkis,
et ürituse võib kindlasti lugeda kordaläinuks. „Lastejooksul olid tunded kahetised, sest
rõõmu sai tunda suure osalejate
arvu üle, probleeme aga tekitasid sellest tulenevad ootamatud
korralduslikud raskused. Põhijooksudes osalejad olid üritusega väga rahul ja loodetavasti
kohtume paljudega järgmise
aasta 6. mail, mil toimub 42.
Kuressaare linnajooks,“ rääkis
Mäetalu.

Linnajooksu suuremad toetajad olid Rimi Eesti, Sportland, Kuressaare autoteenindus,
S-Link, A. Le Coq, Balbiino,
Eesti kultuurkapital, Saaremaa
spordiliit, Beautiful Me rullmassaaž, Saaremaa vald, Spordiürituste Korraldamise Klubi ja
Saaremaa trükikoda.
Kuressaare linnajooks on Rimi Eesti linnajooksude sarja üks
kaheksast osavõistlusest. Kõikidel etappidel osalejaid või sarjas
üle 100 km kogunud jooksjaid
tänatakse medali ja auhindadega.
Saaremaa spordikool
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Päästlase maja – sääre külastajate
ja sõrulaste kasutuses

LUGEJA KÜSIB
Olen kuulnud, et Saaremaa
toetava hariduse keskus kolib
Kuressaares Marientali majja.
Mis asutus see aga üldse on ja
kas sinna kuulub veel asutusi?

K

ogukond on endise Sääre
tehnohoone ehk Päästlase maja väga hästi vastu
võtnud. Torgu teenuskeskuse
juhataja Mari Kübarsepa sõnul
toimus majas Torgu kogukonna
jõulupidu möödunud aasta detsembris, A. H. Tammsaare sünniaastapäevale pühendatud filmiõhtu, tuuleparkide teemaline
arutelukoosolek, Salme vallateatri külalisetendus ning kevadpidu.
Lisaks on majas koosolekuid ja
koostööpäevi pidanud vallavalitsuse struktuuriüksused. Lähiajal on plaanis veel aroomide ja
keraamika õhtu, raamatuesitlus
ja kohtumine kirjanikuga ning
juunikuus tähistatakse jaanipäeva jne.
Tualetid ja tuulevari
külalistele

Maja kui turismitugiinfra tähendab seda, et hoones on Sõrve
sääre külastajate jaoks neli avalikku tualettruumi, sh invatualett. Lisaks saavad sääre külastajad tulla vajaduse korral hoonesse tuulevarju ning 30. maist
2. septembrini toimetab hoones ka saaremaiste toodete ja
suveniiride pood. Nimelt osutus vallavalitsuse korraldatud
avaliku enampakkumise konkursi teel selle hooaja koostööpartneriks SA Ehtne Saaremaa
Märgis, kellele kuulub ka Auriga kaubanduskeskuses tegutsev
Ehtne Saaremaa pood.

Kuna Sõrve sääre piirkond on
suvisel turismihooajal üks Saaremaa enim külastatavaid paiku,
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Päästlane on peatselt külastajate ootel. FOTO: Mari Kübarsepp
SÄÄRE TEHNOHOONE SAI NIMEKS PÄÄSTLANE
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA)
projekti „Sõrve sääre külastuskeskkonna infrastruktuuri parendamine külastatavuse suurendamiseks (Sääre tehnohoone)“ I ja II etapil renoveeriti
Sõrve sääres asuv endine tuletorni tehnohoone multifunktsionaalseks
hooneks, kuhu rajati ehitustööde käigus nn ootesaal ning avalikud tualettruumid. MATA toetus oli 225 000 eurot, ülejäänud summa tuli vallalt
– projekti ehituslik kogumaksumus oli 328 594 eurot.
Ennekõike on see hoone kui juba piirkonnas olemasolevate külastusettevõtete turismitugiinfra. Kohaliku kogukonna ettepanekul sai maja
nimeks Päästlane.
Allikas: Saaremaa vallavalitsus

on Päästlase maja kindlasti sobiv
koht, et tutvustada turistidele
Saaremaad ja Saaremaa tootjaid
ning müüa nende toodangut ja
suveniire. Pood on hooajal avatud seitsmel päeval nädalas, iga
päev vähemalt kuus tundi.
Ka on Päästlasesse interaktiivsete ekraanilahenduste kaudu
loodud võimalus vahendada in-

fot piirkonna turismiteenuste ja
ürituste kohta. Huvi korral palun
võtta ühendust Torgu teenuskeskuse juhi Mari Kübarsepaga, kes
ekraanide infot haldab. Turismiinfo edastamine liigub tänapäeval aina rohkem digikanalitesse
ja seetõttu on oluline, et meie ettevõtjate info jõuaks külastajateni
just neile sobival viisil. Mehitatud

turismiinfot jagame aasta ringi
endiselt Kuressaares ja hooajaliselt on avatud Salme turismiinfopunkt.
Müügikohad
parkimisalale
Päästlase hoone juurde kuulub
parkla 20 sõiduautole ja neljale
bussile ning lähiümbrusesse parkimisalale kohandatakse eelseisvaks hooajaks müügikohad. Suvised müügikohad, mis varem on
olnud maja lähedal (s.t müüjate
enda valmistatud letid), on asendatud parkla äärde paigutatud
müügilettidega.
Lähiajal saab selgeks nende
kasutamise kord; ka selle kohta
saab täpset infot, helistades Torgu teenuskeskusesse või võttes
ühendust MTÜga Torgu Rahvamaja.
Renate Pihl
arendusjuht

Tööharjutus võimaldab paremini tööd leida
Selle aasta alguses sõlmisid Saaremaa vald ja Eesti töötukassa
koostöölepingu, et üheskoos panustada töötuks jäänud inimeste
tööle aitamisele tööharjutuse teenuse kaudu.
Tööharjutus on mõeldud neile
töötuna arvel olevatele inimestele, kes on pikalt tööturult eemal
olnud ja kelle motivatsioon tööd
otsida on seetõttu kahanenud.
Tööharjutuse eesmärk on suurendada selles osalejate motivatsiooni, enesekindlust ja sotsiaalset kaasatust.
Teenusel osalemine arendab
meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust ning aitab inimesel saada
selgust nii oma tugevates külgedes kui ka asjaoludes, mis senini
on takistanud tööotsinguid. Vahel on probleemide teadvustamiseks ja nendega tegelemiseks hea
saada kõrvaltuge.
Tööharjutus toimub 14. veebruarist 31. detsembrini 2022 Ku-

ressaare kultuurikeskuse ruumides. Teenusel osaleb korraga
maksimaalselt kümme inimest,
üks osaleja kuni 50 tööpäeva.
Tööharjutuse juhendaja on Merilyn Tohv. Päeva pikkus on kuus
tundi, mis hõlmab nii teoreetilisi
kui ka praktilisi tunde. Kui ühe
osaleja jaoks teenus lõppeb, saab
töötukassa suunata tööharjutusele uue inimese, kes grupiga
liitub. Üks tänavu tööharjutusel
osalenu on juba ka töökoha leidnud.
Töötukassa nõustajad on osalenutelt saanud siiani väga positiivset tagasisidet: ollakse teenusega väga rahul, eriti juhendajaga.
Tõstetakse esile, et grupp on ühtehoidev, toetatakse üksteist. Juhendaja on mõistev, toetav ja soe.
Osalenutele on väga meeldinud
tööandjate külastused, on saadud
juurde palju motivatsiooni ja enesekindlust, ollakse motiveeritumad tööd leidma ning soovitakse

osaleda tööalase rehabilitatsiooni
teenusel.
Juba mitmel korral on ühiselt
käidud korrastamas Saaremaa
kalmistuid ja abitöödel Kuressaare Hoolekandes. Tehtud töödega on panustatud kogukonna
heaolusse, mis on andnud hea
tunde ja rahulolu kõigile.
Juhendajalt saadud tagasiside
on nii töötukassale kui ka vallale
väga oluline selleks, et olla teadlik, millised võimalused inimesel edasi liikuda on. Väga tähtis
on saada seda infot just siis, kui
ollakse tegevuses ja osaletakse
teenusel, nagu tööl käies. Tööharjutuse teenus aitab inimesel
ja ka tema nõustajal saada teadlikuks toetavatest ja takistavatest
asjaoludest, mis kodustes tingimustes välja ei tuleks.
Selleks võib olla näiteks terviseprobleemide teadvustamine
ja nendega tegelemine. Terviseprobleemide teadvustamisel aitab

kaasa tööharjutuse juhendaja, kes
inimestega päevast päeva tegeleb
ja jälgib kogu päeva vältel nende
hakkamasaamist, sh ka füüsilist
osavust nõudvate ülesannetega.
Inimene ise tunneb tihti, et tuleb oma terviseolukorraga toime,
kuid tegelikult on meditsiinil võimalik tema olukorda leevendada.
Eesti töötukassa ja Saaremaa
vald on koostöös tööharjutusi
korraldanud varemgi, kogemuse
põhjal saame öelda, et teenus on
inimestele vajalik ja oluline. Osalejate motivatsioon ja eneseusk
suurenevad, mistõttu kasvab ka
aktiivsus tööotsingutes ning tänu
sellele on leitud just oma vajadustele vastav töökoht.
Triinu Lillepärg
Eesti töötukassa Saaremaa osakonna juhtivkonsultant
Reelika Murd
Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

aaremaa toetava hariduse keskus
on Saaremaa vallavalitsuse hallaMaire Käärid
tav
asutus, mis tegutseb haridus- ja
abivallavanem
noorsootöövaldkonna ning sotsiaalvaldkonna eest vastutavate struktuuriüksuste haldusalas. Keskus on Kallemäe kooli, Saaremaa laste ja perede
tugikeskuse ning Kuressaare perekodu õigusjärglane, mis alustas tööd 1.
jaanuaril 2022.
Keskuse eesmärk on olla oskusteabekeskus Saaremaa valla lastele, õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja koostööpartneritele, et toetada õppijate
arengut, isiksuse, töö- ja ühiskonnaelus vajalike teadmiste,
oskuste ja hoiakute ning valmisolekute kujundamisel, kasutades selleks kompleksselt nii haridus-, sotsiaal- kui ka
tervishoiuvaldkonna tuge.
Keskuse ülesanne on lihtsustada lapsevanema jaoks lapsele
vajaliku toe saamist, koondada infot tuge vajavate laste ja
nende vanemate vajaduste kohta ning teha selle põhjal vallavalitsusele ettepanekuid sihtrühmale vajalike teenuste väljatöötamiseks ja korraldamiseks.
Keskusel on kolm struktuuriüksust: õppe-, haridustugiteenuste ja sotsiaalteenuste osakond. Keskuse direktor on
Kaire Kiil, õppeosakonna juhataja Lembi Ratas, sotsiaalteenuste osakonna juhataja Janne Tamm ning haridustugiteenuste osakonna juhatajaks valiti Gabriela Rooso, kes alustas
tööd 1. mail.
Haridustugiteenuseid pakkuv osakond tegutseb praegu
Kuressaares rendiruumides, mis asuvad Ravila 1 ja Rootsi
7. Kuna maanteeamet kolis vallale kuuluvast Marientali tee
27 hoonest (teiselt korruselt) välja, on enne uue õppeaasta
algust kavas haridustugiteenuste osakonna töötajad/tugispetsialistid sinna kolida.
Marientali hoones saab tööruumid ka direktor Kaire Kiil.
Praegu on käsil Marientali maja teise korruse ruumide
remont. Ümberkorraldused peaksid lihtsustama asutuse igapäevast tööd, sh kättesaadavust haridustugiteenuseid vajavatele lastele ja lapsevanematele.
Osa valla alasid pidavat sel
aastal jääma niitmata. Millised
alad ja kus need asuvad?

N

iitmata jätmine sõltub täielikult
kohalikust kogukonnast ja kogukonna soovidest. Algatasime hiljuti
teenuskeskuste juhtidega arutelu, kas
Ainer Tiitson
niitmise mahtu võiks Saaremaal väSaaremaa Halduse
hendada. Eesmärk on eelkõige säästa
juhataja
keskkonda ning kokku hoida niitmisele kuluvaid ressursse.
Niitmisalade vähendamine ei tähenda aga, et neil aladel hakkaks võsa
kasvama. Alasid hooldatakse endiselt,
aga siis niidetaks neid kas harvemini või lausa üks kord aastas – sügisel.
Kogu Euroopa liigub selles suunas ning ka Eestis on juba
mitmeid näiteid, kus niitmist on vähemaks jäänud. Ka Kuressaare pargis on alasid, mida niidetakse vähem.
Rõhutan siiski üle, et otsuse, kus võiks tulevikus vähem
niita, teevad kohalikud kogukonnad. Arutelu on alles algusjärgus, aga osavaldadest saadud tagasiside põhjal jääb Lümanda kooli ja vana vallamaja vaheline ala hõredamale niitmissagedusele, Taritus (kuulitõukeringi taga) jääb üks osa
niitmata, Kärla Õunaaia juures olev ala jääb osaliselt niitmata, samuti avaldas Leisi osavald soovi, et esimene niide võiks
olla pigem mai lõpus.
See aga ei tähenda, et need alad jäävad hooldamata. Sügisel
teeme platsid ikka puhtaks, et järgmisel kevadel saaks uus
rohi kasvama hakata.

Arengustrateegia: oleme teel veel rohelisema turismisihtkoha poole
Kogu maakonna turismisektori,
ettevõtjate, partnerite ja valdade
eri osakondade abiga on valminud „Saare maakonna kestliku
turismi arengustrateegia 2022–
2030“. Strateegia peaeesmärk on
tagada Saare maakonna konkurentsivõime ja atraktiivsus turismisihtkohana jätkusuutliku
sihtkoha arendamise, eristumise, digiteerumise ja külastaja vajadustele vastavate uuenduslike
turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu.

Turismi arengustrateegia
toetub neljale strateegilisele tegevussuunale, millest esimene
on kestliku turismi arendamine,
teine sujuva külastajateekonna
edendamine, kolmas külastajate
ja nende ööbimiste arvu kasvatamine ning viimane, kuid mitte
vähem tähtis, on koostöö ja sihtkoha strateegiline juhtimine.
Kogu sektorile mõeldud strateegia on koostatud aastateks
2022–2030, kuna soovime valdkonna arengu kavandamisel sil-

mas pidada pikemaajalist perspektiivi, mis annab ka sektorile
kindluse.
Arengustrateegia vaatame
üle igal aastal, kuna turismisektor muutub ebakindlas maailmas väga kiiresti ja soovime olla
oma plaanides paindlikud ning
arvestame loomulikult ka turismitrendidega.
Turismist peavad eelkõige
kasu saama siin elavad ja töötavad inimesed, loodus, kultuur
ja majandus. Teeme seda kõike

koostöö kaudu. Turism ning
turismiga seotud tooted ja teenused mõjutavad oluliselt kõiki
majandusnäitajaid, muu hulgas
eksporti ja investeeringuid, tööhõivet ja piirkondade arengut.
Turismil on suur mõju ka teistele sektoritele ja seetõttu on see
tähtis sektor meie maakonnale.
Üks euro turismisektoris loob
0,44 eurot käivet teistes sektorites ja iga külastaja kulutatud
ühest eurost jõuab maksudesse
0,29 eurot. Külastajad jätsid Saa-

re maakonda 2019. aastal 59,4
miljonit ja 2020. aastal 44,7 miljonit eurot.
Visiooni sõnastamise aluseks sai saarte traditsioonide ja
keelelise eripära väärtustamine:
Saare maakond on 2030. aastal
roheline sihtkoht, meite ehedate
traditsioonide ja leidlike inimestega. Lubame, et oiame sind kut
silmatera.
Arengustrateegia üks osa on
konkreetne tegevuskava, millel
on vastutajad ja mõõdikud. Sa-

muti on nimetatud arendustegevused, mida vald omalt poolt
toetab, aga ise ei ole peamine
elluviija.
Strateegiaga saate tutvuda
ja alla laadida lehelt visitsaaremaa.ee/info/visit-saaremaa/.
Ootame teie tagasisidet ja koostööettepanekuid aadressil info@visitsaaremaa.ee.
Helina Andruškevitšus
turismi- ja turundusteenistuse
juhataja
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SAAREMAA KANDID

SAAME TUTTAVAKS

Arenduse peaspetsialist
Kristel Oinberg-Kelder
„Ikka küsitakse, kuidas Võru
linnas sündinud ja üles kasvanud tüdruk Saaremaal Tornimäe külje alt oma unistuste
kodu leidis. Võin kinnitada, et
tegemist on üsna klassikalise
looga, kuidas noored (tagasi)
Saaremaale tulevad.
Sünnilinnast Võrust viis
mind koolitee Tartusse, kus
lõpetasin Tartu ülikoolis saksa
filoloogia eriala. Elu muutvaks
sündmuseks sai kohtumine
mu praeguse abikaasaga,
kes väikese Saaremaapisiku juba toona
minusse süstis.
Õpingute järel
pealinna siirdunud, leidsin end
maailma kõige
ägedamast töökohast, millest üks
äsja ülikooli lõpetanud noor inimene unistada
võib – rahvusliku lennufirma
Estonian Air turundusosakonnast. Maailm oli valla ja
võimalused näisid piiritud.
Lennundus haaras mind mõneks ajaks endasse ning nii
mõndagi põnevat sai korda
saadetud. Olen kogetu eest
lõpmatult tänulik ning võtsin
sellest eluetapist endaga kaasa
väga olulised õppetunnid ja
kogemused, mida oma järgmistes tegemistes rakendada.
Pärast meie pere esimese
lapse sündi otsustasime aja
pealinna melust maha võtta ja
katsetada elu saarel. 13 aastat
hiljem oleme nelja ägeda lapse vanematena ikka veel siin
oma lemmikkohas Tornimäe

külje all. Laste sündide ja sirgumise vahele mahtus pereettevõtte loomine ja arendamine
ning isikliku arengu eesmärgil
õpingud Räpina aianduskoolis.
Edasi viis mind mu töötegevus Kuressaare Edukontorisse
asukohasõltumatu töö võimalusi edendama, Edukontori
tegemistesse olen kaasatud
nüüdki. Asukohasõltumatu
töö on mulle paljulapselise ja
maal elava pere emana eluliselt
oluline teema. Juba viimased
kümme aastat olen järjepanu lastega koos
ja laste kõrvalt
head tasakaalu
koduse ja tööelu
vahel otsinud.
Töökoht on ikka
olnud seal, kus parasjagu mu arvuti.
Minu arvates on see
suurepärane, et tänapäeval
on kaugtöö niivõrd loomulik ja
tööandjate poolt aktsepteeritud
töötamisviis.
Energiat, tasakaalu ning
vastupidavust ammutan joogapraktikast ning Orissaare
segarühmas NOH! tantsides.
Kogukondliku tegevusena
olen pikalt panustanud Tornimäe lasteaia hoolekogu tegemistesse.
Valla arendusteenistusse
tõmbas mind eelkõige tore
tiim ja loomulikult põnev töövaldkond. Tunnen, et suudan
oma senise kogemuse pinnalt
edukalt Saaremaa valla arengule hoogu juurde anda.“
Kristel töötab Saaremaa
vallavalitsuses 4. maist.

Personalijuht Mai-Liis Niit
„Olen sündinud ja kasvanud
Lümandas ja kuni 6. klassini
õppisin Lümanda põhikoolis.
Siis otsustasime perega linnale
lähemale kolida ja alustasin
kooliteed Saaremaa
ühisgümnaasiumis.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist
viis haridustee
m i nd esma lt
Tartu ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemiasse,
kus omandasin diplomi raamatukogunduse ja infokeskkondade erialal.
Raamatukogud ja mäluasutused üldisemalt on mind alati
köitnud. Need on kogukonnakeskused, kuhu inimesed tulevad mitte ainult infot või teadmisi saama, vaid ka suhtlema ja
vaimu reipana hoidma.
Pärast Tallinna keskraamatukogus ning Eesti teatri- ja muusikamuuseumis
töötamist mõistsin, et töö
mäluasutustes on eelkõige töö
inimestega. Seega oli loogiline
järgmine samm suund personalitöö juurde, kus on suurem
võimalus kaasa rääkida töötajate töörahulolu ja -keskkonna
kujundamises.
Otsustasin minna Tallinna
tehnikaülikooli magistrantuuri personalijuhtimist õppima. Varasematel töökohtadel
sain personalitööga seotud
ülesandeid täita muu töö kõrvalt, kuid päris esimene täis-

kohaga personalitöö ametikoht oli 2016. aastal Ameerika
Ühendriikide suursaatkonnas
Tallinnas, kus töötasin personalispetsialisti ja palgaarvestajana. Töö oli huvitav ja väljakutsed
mitmetahulised.
Saatkonnas töötades kirjutasin
ka magistritöö,
mis keskendus
a sut u s e t u lemustasustamise
põhimõtetele.
Pärast kraadi saamist 2018. aastal liikusin edasi
personalijuhtimise ametikohtadele eraettevõtetes, millest
viimane oli kaubandusketi
H&M Läti ja Eesti personalijuhi ametikoht. Abistasin nõu
ja jõuga kokku 20 poodi kahes
riigis.
Läbi kõigi mandril veedetud aastate olen alati mitu korda kuus oma peret Saaremaal
külastanud. Saaremaale tulles
on juba õhk ja olemine teine.
Hindan väga, et saan suviti
paljajalu õues ringi käia ja vaadata, kuidas tomatid kasvuhoones muudkui punasemaks
lähevad. Elu võlu ja edu võti
peitub minu jaoks lihtsate asjade hindamises. Püüan seda
aina rohkem teha.
Ootan põnevusega uusi
väljakutseid ja koostööd kodusaarel. Tore on tagasi olla!“
Mai-Liis töötab Saaremaa
vallavalitsuses 9. maist.

19. mai 2022

Muratsi sadam – jõudsalt arenev
väikesadam Kuressaare külje all

M

uratsi sadam on olnud
paljude lemmik kalastus- ja suvitamiskoht
juba alates 1950. aastast. Algusaegadel oli sadamas kohati üle
30 aluse, millest enamik kuulus
kutselistele kaluritele.
Mida aeg edasi, seda enam
hakkas kalurite osakaal vähenema ja suuresti said sadama
kasutajateks noored pered, kes
asusid linna lähedale kodu rajama. Sadamast hakkas kujunema
külakeskus ja populaarne suvituskoht.
Toonane Saare maakonna
suurim vald Kaarma väljastas
suurte plaanidega detailplaneeringu, mille järgi oli sadamasse
mõeldud suur maja nii kaluritele
kui ka külarahvale. Sadamaalale
oli ette nähtud ligi 50 kaikohta
väikepaatidele ja parkla 30 autole. Sadam kuulus rendilepingu
alusel kutselistele kaluritele, kes
tegid oma plaanide elluviimiseks eraldi ühingu.
Kuigi plaanid teoks ei saanud, hoidsid sadamaalal korda
kutselised kalurid ja kohalikud
aktivistid. Kaarma valla poolt
loodi ka praegune suplemiskoht
ja toodi suures koguses liiva,
et merepõhi oleks mõnusam.
2000ndatel aastatel toimusid
juba külarahva suuremad koristused ja talgud. Korraldati
külalistele ja noortele õpitubasid
rannakalanduse teemadel ja nii
mõnigi jaanipäev sai sadamas
peetud. Erinevaid projekte sadama arendamiseks kirjutas
endine Kaarma vallavanem Ülo
Vevers, kes koos elukaaslase
Dailiga tänini sadama tegemistele kaasa aitab.
Muratsi Kaluri algus
Kuigi külarahvas korraldas sadamas kevadisi koristamisi, vajas sadam uuendamist ja ajakohastamist. Väsinud ja ohtlikud
olid mänguväljaku atraktsioonid, ka isetehtud kaid ei olnud
turvalised, piirates sadama laialdasemat kasutust. Sadamahoones puudusid vesi ja kanalisatsioon ning hoone oli lagunemas.
2017. aastal loodi sadama haldamiseks ja arendamiseks Muratsi Kalur MTÜ, mida juhtis
toona Margus Männik. Tema
eestvõtmisel saadi ka Euroopa
merendus- ja kalandusfondist
toetust ning tänu sellele ehitati

Talgud Muratsis. FOTO: Saarte Hääl

sadamat ümbritsev aed turvalisemaks ja rajati korralik betoonkai.
Pärast uue kai valmimist jäi
edasine tegevus korraks soiku.
Sellal kolisid pealinnast Muratsisse Siim ja Kadi Hiie koos
väikese pojaga. „Kuna elasime
sadama lähedal ja piirkonnas
oli veel väikeste lastega peresid,
otsustasime teha ettepaneku
rajada Muratsi sadamasse mänguväljak ja panna see Saaremaa
valla kaasava eelarve hääletusele,“ rääkis Siim Hiie.
Loodetud hääli kokku ei
saadud ning edasi peeti vallaga
nõu, kuidas siis ikkagi lastele
uus mänguväljak saada. Vald
pakkus välja, et Muratsi Kalur
võiks taotleda MTÜ Saarte Kalandus Euroopa merendus- ja
kalandusfondist mänguväljaku
rajamiseks toetust.
Just oli avanenud fondi sügisene toetusvoor ja tuli kiirelt
tegutseda. Kuna Margus Männikul ei olnud enam huvi jätkata, võttis sadama haldamise üle
nüüdne Muratsi Kaluri juhatuse
esimees Siim Hiie, kes tegeles ka
noorte korvpalli arendamise ja
erinevate spordiprojektidega.
Positiivne otsus mänguväljaku rahastuse kohta tuli talvel
ning kohe korvpallihooaja lõppedes hakkasime ka sadama ala
uuendama.
Korraldasime talgud, kohale
tuli palju rahvast ning üheskoos

Selline peaks Muratsi sadam tulevikus välja nägema. FOTO: Aja Arhitektuur

MURATSI KALUR MTÜ
Liikmed: Siim Hiie, Ants Ilmjärv, Jaani Kala OÜ, Vello Salong
Koduleht www.muratsi.ee
Saadud toetused:
Euroopa merendus- ja kalandusfondist 265 724,34 eurot
MTÜst Vöimalus 2600 eurot
Saarte koostöökogust 1000 eurot

saime rannaala ja uue mänguväljaku ümbruse korda. Projekti
omaosaluse aitasid katta vald
ning mitukümmend kogukonna liiget.
„Sellest, et kogukond nii hästi
kaasa tuli, sain ka ise indu juurde sadamat edasi arendada,“
rääkis Siim Hiie.
Omavaheline koostöö
Kui mänguväljak valmis, võtsime plaani paigaldada ligi 15 väikealusele ujuvkai, mille järele oli
juba tekkinud nõudlus. Sadamat
oli plaanis arendada etapiviisiliselt, mitte küsida palju toetusi, ning siis vaadata, mis valmis
saab.
MTÜ Saarte Kalandus oli
igati abiks erinevate nõuete täitmisel. MTÜst Vöimalus oleme
saanud väiksemaid toetusi sadama elektrisüsteemide ja välivalgustite loomiseks. MTÜ Vöimalus missioon on Saaremaa
mitmekülgne arendamine ning
vaadates väikesadamaid üle
Saaremaa, on ainult hea meel, et
neid toetuste abil korda tehakse.

Kõikide projektide puhul on
olnud abiks Saaremaa vald, kes
osaliselt katab omaosaluse summad, mis on üldjuhul 90% projekti omaosalusest. Ülejäänud
osa saame Muratsi küla elanikelt
ja MTÜ vahenditest. Saaremaa
Haldusega on muru niitmise
kokkulepe.
Euroopa merendus- ja kalandusfondist saime tänavu toetust
sadamahoone ja infrastruktuuride väljaehitamise I etapiks. Tegemist on varasemast suurema
projektiga. Kavas on lõpuks kujundada sadam selliseks, et hoones oleks pesemis- ja WC valmidus, kohvikuosa ning soovijatele
väikesed boksid paadimootori
või varustuse hoidmiseks.
Samuti valmib uus parkla, liivarand ning väike promenaad,
kus aega veeta. Töid on plaanis
alustada sel suvel, kui saame ehitajaga kokkuleppele. Kõik väiksemad hoiustamisboksid said
kiirelt omanikud ning tänu sellele valmis ka kogu sadamaala
eskiis ja põhiprojekt. Natuke sai
malli võetud Soela sadamast,
kus meile tutvustati olusid ja
korralduslikku poolt, millega
peaksime arvestama.
Kogukonnategevus liidab
Esimesi suuremaid üritusi Muratsi Kaluril oli 2020. aastal kodukohvikute päev, mis lõppes
kontserdiga sadamas. Kogu ürituse korraldasid naabrid Anneli
Raudsepp ja Kadi Hiie, kes taotlesid toetusi ning otsisid kodukohvikuid osalema.
Saare arenduskeskuse poolt
saadi kodukohvikute päeva korraldamise eest tänukiri ja karikas „Kena algatus 2020“.
Järgmine suurem üritus oli
juba järgmisel aastal, kui sai
korraldatud Muratsi sadama
festival 2021, mille lõpetas Saaremaa tuntud džässlaulja Maria
Väli.
Muratsi Kalur MTÜ
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Saaremaa Teataja
Enefiti kiire internet jõudis
Saaremaale

KULTUURI- JA
SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
• Projekti „Õunapuude õitsemise
aeg“ parimate fotode näitus, avatud 23. juunini.
Eikla rahvamaja
• 20. mail kl 20 noortedisko.

tänavafestival, loe lähemalt: www.
kuressaarefestival.ee.
• 29. mail kl 11 Kuressaare tänavafestivali garaažimüük, üle terve
linna.
• 1. juunil kl 11 lastekaitsepäev
„Maa tuleb täita lastega“. Tasuta.

LEISI

Kuressaare lossihoov
• 29. mail kl 12 laste kevadpäev.

Pärsama rahvamaja
• 19. mail kl 18 Euroopa naaritsa
Saaremaa teavitusseminar, tasuta.
• 21. mail kl 18 kevadkontsert.
Esineb segaansambel Helisev Horoskoop Elvast.
Leisi spordiväljak ja laululava
• 22. mail kl 9–14 Leisi kevadlaat. Kell 11 kultuuriprogramm.
LÜMANDA
Lümanda rahvamaja
• 20. mail kl 19.30 teater-salongiõhtu Karja mõisateatri etendusega „Minejad“.
Lümanda park
• 28. mail kl 11–14 Lümanda
piirkonna perepäev.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja

Kuressaare kultuurikeskus
• 21. mail kl 12 Saaremaa noorte
solistide konkurss Kevadümin.
• 28. mail kl 18 Saaremaa meeskoori SÜM kevadkontsert. Solist
Tõnis Sarap. Kavas Eesti heliloojate
looming. Kontsert on tasuta.
Näitused
• Saalis Louis Kahni arhitektuuri
joonised „Vaikus ja valgus“, korraldajad Louis Kahni Eesti SA ja Norra
suursaatkond. Avatud 27. maini.
I korrusel fotonäitus Gerd Neggo
130 „Gerd Neggo. Tants üksnes on
suverään“, avatud 30. juulini.
Ajamaja galerii
• Tööd erakogust
avatud 10. juunini.

„Gravüürid“,

Kuressaare Raegalerii
• Heigo Jelle skulptuurid „Puhas
maagia“, avatud 17. juunini.

• 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.
Kavandi seltsimaja
• 22. mail kl 14 Karja mõisateatri
etendus „Minejad“.

Kuressaare teater
• 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“.

PÖIDE

Saare maakonna
keskraamatukogu

Tornimäe rahvamaja
• 19. mail kl 18 Ivo Linna ja Antti
Kammiste kontsert, 5 eurot.
• 26. mail kl 20 Karja mõisateatri
etendus „Minejad“.
Kõrkvere seltsimaja
• 28. mail kl 16 Kõrkvere seltsi
kevadkohvik, 10 eurot.
SALME
Salme rannapark
• 28. mail kl 13 Sörvemaa laulupüha.
• 29. mail kl 12 Salme lastepäev.
KURESSAARE
Kuressaare kesklinn
• 28. mail kl 12–18 Kuressaare

• 19. mail kl 17 lugemissaalis
vestlusõhtu „Kuidas minevikus tehtu meid mõjutab?“. Teemat avab
meditatsioonipraktik ja endine
poetess Merily Porovart.
• 21. mail kl 11–15 teabe jagamise ja raamatute kogumise päev
„Anna raamatule uus elu!“. Soovijatele Eesti hoiuraamatukogu peavarahoidja Kalju Tammaru praktiline
õppus „Mida teha raamatuga, mida
mina enam ei vaja?“.
• Eesti hoiuraamatukogu raamatute kogumiskastid Saare maakonna keskraamatukogus 13. maist ja
kogu teabepäeva vältel. Lisainfo:
e-post info@hoiuraamatukogu.
ee, tel 646 5202.
• Näitus: kauneimate raamatute
rändnäitus, avatud 30. maini.

SAAREMAA VALLAVALITSUS ON VÄLJA
KUULUTANUD AVALIKUD KONKURSID:
• sotsiaalnõunik (tähtaeg 23.05)
• Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia direktor (tähtaeg 25.05)
• Leisi kooli direktor (tähtaeg 25.05)
• lastekaitsespetsialist (tähtaeg 1.06)
• sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist (tähtaeg 1.06)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.

SAMUTI ON VÄLJA KUULUTATUD
AVALIKUD KONKURSID:
• erinevate ainete õpetajad ja tugipersonal Kuressaare Hariduse koolis (tähtaeg 23.05)
• puhastusteenindaja Saaremaa spordikoolis (tähtaeg 23.05)
• füüsikaõpetaja Kuressaare Vanalinna koolis (tähtaeg 27.05)
• huvijuht-noorsootöötaja Salme põhikoolis / Saaremaa noorsootöö keskuses (tähtaeg 30.05)
• füüsikaõpetaja Kuressaare Nooruse koolis (tähtaeg 31.05)
• erinevate ainete õpetajad ja tugipersonal Orissaare gümnaasiumis (tähtaeg 3.06)
• lasteaiaõpetaja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias (tähtaeg 3.06)
• kokk Salme põhikoolis (tähtaeg 10.06)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

LEHEKUU PÄEVAKESKUSES
• Neljapäeval, 19. mail kell 13 vestlusring Elja Parbuse juhtimisel
„Kus keegi käind – mida näind“.
• Teisipäeval, 24. mail kell 13 kõneleb Saarte praost Anti Toplaan.
Emad Piiblis.
NÄITUSED PÄEVAKESKUSES
• Päevakeskuse gobelääniringi näitus ja kunstiringi tööde näitus (mõlemad avatud 1. juunini), fotoringi näitus „Ukraina meie südames“.

PRIA JA SAARE
ARENDUSKESKUSE INFOPÄEV
2022. aasta maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus avaneb septembris.
Kuressaares toimub vastav infopäev kolmapäeval, 25. mail
algusega kell 10.
Infopäevast saab osa võtta veebi vahendusel või Saarte koostöökogu seminariruumis aadressil Torni 1.
Osavõtt on tasuta ning vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 24.
maiks kell 12 aadressil bit.ly/PRIA25mai.

kuhu on võimaluse korral alla laaditud Navicupi äpp. Palume võtta
kaasa ka väike lõunasöök, et ühiselt piknikku pidada.
Sihtkohta väljub tasuta 50-kohaline buss Kuressaarest. Oma
sõidukiga tulles ei pea üritusele
registreeruma.
Nagu sünnipäevale kohane, loositakse külaliste vahel ka kingitusi!
Broneeri kuupäev varakult ning
veeda koos pere ja sõpradega
mõnus päev looduses!
Täpsem info ja registreerimine:
life.envir.ee.

igaüks endale ise valida, lähtudes kas hinnast või muudest
väärtustest. Samuti võib teenusepakkujat igal ajal vahetada.
Enefiti kiire interneti ühekordne liitumistasu jääb 199–
249 euro vahemikku (sõltuvalt
võrgu ehitusjärgust). Sandla
külas saab 199 euro eest liituda 1. juunini, Leisi alevikus,
Oti külas, Audlas ja Laimjalas 15. juunini. Täida sooviavaldus veebiaadressil energia.ee/kiireinternet.
Enefit Connect plaanib valguskaablivõrku peatselt avanevate uute toetusmeetmetega ka
edasi arendada. Ehitusplaanid
on veel koostamisel, kuid nende täideviimiseks kavandab
ettevõte koostööd Digisaar
OÜga, kes teab kõige paremini nii kohalikke olusid kui ka
vajadust kiire interneti järele.
Margus Malv
Enefit Connecti
sideteenuste juht

Suurjäätmete kogumisring
Saaremaa maapiirkondade
suurjäätmete kogumisring toimub 21. mail kl 10–15 Mustjala (Kooli tn parkla), Valjala
(teenuskeskuse parkla), Leisi
(aleviku parkla) ja Tornimäe
(rahvamaja parkla) piirkonnas.
Suurjäätmetena võetakse
tasuta vastu Saaremaa valla
kodumajapidamistes tekkinud
vanamööbel ja selle osad, voodid, madratsid, kardinapuud,
vaibad, kraanikausid, vannid,

dušikabiinid, WC-potid, lapsevankrid jmt.
Vastu ei võeta romusõidukite osi, rehve, elektroonikajäätmeid, uksi ja aknaid ning
muid ehituslammutusjäätmeid. Ühe leibkonna kohta
võetakse vastu kuni 3 m3 suurjäätmeid. Juriidilisel isikul
(näiteks korteriühistu) on vaja
võtta kaasa jäätmeid üle anda
soovivate korterivaldajate volikiri.

Laulupidu otsib kohvreid
Kui sul on kodus mõni äge vana kohver, siis laena see meile
laulupeo etenduseks. Too oma
nimesildi ja telefoninumbriga
kohver Kuressaare kultuurikeskuse infoletti. Oleme väga
tänulikud.
Laulupeo
korraldusmeeskond

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 10. mai istungil kinnitati kolmeks aastaks KaarmaJõe külavanemaks Ants Raamat.

KUTSE
Olete väga oodatud osalema „Avatud LIFE projektide päeval“
28. mail Muhu saarel Lõetsa ja Lalli
küla piirkonnas!
Üritus toimub kl 11.40–15.20
ning on tasuta!
Üleeuroopalisel keskkonnaja kliimaprojekte toetaval LIFE
programmil täitub maikuus 30
tegutsemisaastat. Selle päeva
tähistamiseks avavad 10 LIFE
projekti üle Eesti oma uksed ja
kutsuvad kõiki huvilisi külla, et
näidata, kuidas need projektid
meie loodusesse ja heaolusse panustanud on.
Saaremaal tervitab külastajaid
LIFE Connecting Meadows ning
kutsub avastama Muhu pärandkooslusi. Matka juhib pärandtehnoloogia teadur Kadri Tüür.
Kaasa on vaja võtta laetud telefon
(soovitavalt internetiühendusega),

Enefiti kiire interneti valguskaablivõrk jätkab laienemist.
Üle kogu Eesti on Enefiti
võrguga liitunud üle 10 000
kliendi, sama võimalus on
nüüd ka Sandla, Leisi, Oti,
Audla ja Laimjala elanikel.
Kiire internet toob kodudesse või ettevõtetesse senisest
palju kiirema interneti- ja teleühenduse ning tagab igal ajal
allalaadimiskiiruse 1 Gbit/s.
Nii suure läbilaskevõimega
sidevõrgu kvaliteet ei sõltu
teistest kasutajatest, ilmast ega
levist ning selle kiirust saab
tehnoloogia arenedes veelgi
suurendada. Teisisõnu: liikuv
pilt, mis hangub ja hakib, jääb
minevikku.
Enefiti kiire interneti eelis
teiste teenusepakkujate ees on
operaatorineutraalsus. See tähendab, et Eesti Energia tütarfirma Enefit Connect ehitab
küll võrgu valmis, kuid interneti- ja teleteenuse pakkuja saab

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
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Palgardi Kraana OÜ võtab tööle

KRAANAJUHI
Töökirjeldus
Otsime oma meeskonda operaatorit, kelle
põhitööks on:
• hüdraulilise kraanaga laevade laadimine
Virtsu sadamas
• vajaduse korral ja võimalusel töö
Roomassaare ja Rohuküla sadamas
• tehnika igapäevane hooldus ja tehniline
kontroll
Ettevõte pakub:
• töötamist tänapäevase tehnikaga
• ajakohast töökeskkonda ja meeldivaid
töökaaslasi
• vaheldusrikast tööd
• väljaõpet ja enesetäiendusvõimalusi
• tööle vastavaid palgatingimusi ametiauto
kasutust

Saaremaale

Ootused kandidaadile:
• tehnikaalane töökogemus, kasuks tuleb
töökogemus hüdraulilise masinaga
• eesti keele oskus suhtlustasandil, kasuks
tuleb inglise või vene keele oskus
suhtlustasandil
• organiseerimisvõime ja tehniline taip
• täpsus ja kohusetundlikkus
• valmisolek töötada vahetustes
• B-kategooria juhiluba, kasuks tuleb
T-kategooria juhiluba
Palgardi Kraana osutab
laevade laadimisteenust
eri sadamates.

Margus@pkterminal.ee
tel 516 7004 • www.palgard.com

SAAREMAINE

Oled oodatud meie meeskonda

KLIENDITEENINDAJAks
Kuressaare teenindusjaama

• BETOON

Pakume Sulle:

• LUKUSTATAVAD
BETOONPLOKID

väga head töötasu
paindlikku töögraafikut
abivalmis ja häid kolleege
kaasaegset töökeskkonda
võimalust areneda ettevõtte siseselt

• TRUUBIOTSAKUTE
BETOONPLAADID

“ M eie meeskonnas saad osa meeleolukatest üritustest,
käid tööandja kulul trennis (sporditoetus 30 € kuus),
kasutad omatöötaja soodustusi (VIP hinnad nii kütusel
kui ka kaupadel) ja palju muud ... põnevat.”

Anna meile endast teada
kandideeri@olerex.ee
personal: tel 6 100 140

Transport objektile! | ivo@saarebetoon.ee | 526 8649 | www.saarebetoon.ee

