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Põduste jõe kallasrada
saab uue laudtee

Muhus peeti
noortefestivali

Saare maakonna
kaunid kodud on leitud

● Loe lk 3

● Loe lk 4

● Loe lk 5

Elanike arv vallas on
endiselt tõusuteel
Juulikuus sündis Saaremaa vallas 28 ja suri 29 inimest (iive –1).
Valda tuli elama 153 ja lahkus 54 inimest, seega rändesaldo on
+99.
2022. aasta algusest on seitsme kuuga vallas sündinud 172 last
(mullu samal ajal 156) ja surnud 270 (mullu 274) inimest. Valda
on tulnud elama kokku 1266 (mullu 510) ja lahkunud 353 (mullu
351) inimest. Seega iive on tänavu seitsme kuuga –98 (mullu samal ajal –118) ja rändesaldo +913 (mullu +159).
1.augusti seisuga elas vallas 32 252 inimest. 1. jaanuaril oli valla
elanike arv 31 437.
Vt ka piirkondade seitsme kuu seisuga tabelit lk 7.
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

Volikogu valib uue
vallavanema

Kapten Alexander Leem-Bruggen (vasakult kolmas) uudistamas koos sõduritega abivallavanem Mikk Tuisu kingitud fotot Kuressaarest. FOTOD: Liisu Ots

NATO liitlassõdurid ehitasid Kuressaare
lossipargi kõlakojale uue põranda

K

u ressa a re lossipa rg is
võis aug usti esimesel
näda la l nä ha kõla koja ümber askeldamas NATO
liitlasvägede sõdureid. Tänavu
märtsist alates Tapal teenivad
Briti armee sõdurid aitasid
nimelt välja vahetada kõlakoja
põranda. Materjali selleks tarnis
Kuressaare Linnamajandus
ning töö tehti vallavalitsuse
ehitus- ja planeeringuosakonna
jooniste järgi.
Saaremaal viibinud NATO
lahinggrupi Briti kuningliku
pioneeride 8. pioneerirühma
major David Jonesi sõnul on lahingus peale võitlemise tähtsad
muudki oskused. Nii on nende
lahinggrupis ka puuseppi, insenere, torumehi ja elektrikuid
ning seesugused projektid annavad sõduritele võimaluse
treeningutele vahelduseks praktiseerida oma käsitööoskusi ja
lisaks tutvuda Eesti erinevate
paikadega.
Liitlassõduritele tuli 5. augustil paariks tunniks külla äsja
Suurbritanniast saabunud kolonelleitnant Edward Willcox, kes
saabus Kuressaare lennujaama
CH-47 Chinooki kopteriga. Kolonelleitnant Willcox ja major
Jones kohtusid ka abivallavanemate Mikk Tuisu ning Liis Lepikuga.
Abivallavanem Mikk Tuisu
sõnul läks koostöö NATO sõduritega väga hästi ning juba
on arutatud ka edasisi plaane,
mida võiks veel ette võtta. Vald
võitis NATO sõdurite abiga

tööraha ligikaudu 10 000 eurot.
Kuressaare Linnamajanduse
poolt varustatud materjali peale kulus suurusjärgus 6000–
7000 eurot.
Varem on samasuguse projekti raames ehitanud NATO
liitlassõdurid Tartu linnale uisuväljaku.
Saaremaal kõigest nädala
viibinud liitlassõdurid jõudsid
muu hulgas teha tutvust ka kohaliku kultuuri ja vaatamisväärsustega, 5. augustil peeti maha
sõprusturniir korvpallis Orissaare Spordiga ning 6. augustil
katsuti jõudu võrkpallis koos
Saaremaa vallavalitsuse meeskonnaga ja Saaremaa võrkpalliliidu naiskonnaga.
Liisu Ots
kommunikatsiooni peaspetsialist

KOMMENTAAR
Tasu külalislahkuse eest

Kapten Alexander Leem-Bruggen
Sellised ettevõtmised annavad võimaluse tasuda kohalikule kogukonnale ka külalislahkuse eest, millega NATO sõdureid on Eestis vastu
võetud. Veetnud nüüd Eestis juba viis kuud, saime lõpuks võimaluse
anda midagi tagasi Eesti inimestele ja tänada neid sel viisil külalislahkuse eest. Tapa treeninglaagris on Eesti liitlased pakkunud meile igakülgset abi ja juhatust ning toetanud meid igas tegevuses, alustades
väiksematest treeningutest kuni suurte õppusteni, nagu näiteks Siil,
mille käigus näitasid eestlased meie vastu üles suurt toetust.
Oleme oma rühmaga väga tänulikud, et olete meie Eestis viibimise
aja teinud nii meeldejäävaks. Saaremaal nädala veetmine andis meie
sõduritele võimaluse tutvuda Eestiga laiemalt ja mõista, milline on see
maa, kus nad on pea pool aastat teeninud. Oleme Saaremaal oldud
aega nautinud ning väga rõõmsad, et saime võimaluse kasutada oma
oskusi selleks, et Kuressaare inimestele nii oluline ehitis meie käe läbi
uuendatud sai. Eriti südamlik oli kuulda toetavaid ja tänulikke sõnu
möödakäijate suust. Siin teeniva Briti pioneerirühma traditsioon, kus
teeme koostööd Eesti kohalike omavalitsustega, jätkub ka tulevikus.

Seoses Madis Kallase nimetamisega keskkonnaministriks tuleb Saaremaa vallavolikogul valida uus vallavanem ja kinnitada
vallavalitsuse koosseis. Valimisliit Terve Saaremaa on esitanud
vallavanema kandidaadiks senise abivallavanema Mikk Tuisu.
Mikk Tuisu vastutusvaldkondadega abivallavanema kandidaat on valimisliidu ettepanekul Kaarel Tang, kes töötab praegu
vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhatajana.
Kuni uue vallavanema valimiseni asendatakse vallavanemat
üldkorras, kus esimene asendaja on Mikk Tuisk ning tema äraolekul on vallavanema ülesandeid täitnud abivallavanem Liis
Lepik.
Vallavanema valimine ja vallavalitsuse liikmete kinnitamine
on kavas volikogu 26. augusti istungil.
Saaremaa Teataja

Kuressaare merepäevad
õnnestusid igati
Kuressaare merepäevad toimusid tänavu augusti esimesel nädalal juba 26. korda. Oli rõõm näha, kuidas pärast väntsutavat
koroonapandeemiat on melu taas Saaremaa üles leidnud.
5. ja 6. augustil käis Raiekivi säärelt läbi ligi 15 000 inimest,
neile lisandus veel 3000 väikesadamate kontsertide kuulajat.
Võrdluseks: teisel suurüritusel, Saaremaa ooperipäevadel käis
8500 inimest.
Esinejaid, keda kuulata ja vaadata, oli rohkesti ning erinevale maitsele ja võimalustele – pealavade alal üheksa etteastet,
laadalavadel 15, sadamakontsertidel neli ning üks ka Nasva
rannaküla telgis. Lisaks mõttekoja vestlusringid ja mereajaloo
konverents.
Ka spordihuvilisi ei jäetud kuivale. Sai sõita süstaga, mängida jalgpalli, sõita SUP-lauaga, osaleda orienteerumismängus,
mängida novust, mis sarnaneb koroonaga, petanki meenutavat
boccia’t või osaleda hoopis saapaviskevõistlusel. Peeti ka sõprusturniir võrkpallis, kus osalesid NATO liitlassõdurite kaks
meeskonda, Saaremaa võrkpallinaiskond ning Saaremaa vallavalitsuse ja EML Admiral Cowani meeskonnad.
Menukal Nasva rannaküla alal jõuti ära praadida 700 lesta
ning meremehejutte käis kuulamas suisa ligi sada huvilist.
Ka Eesti mereväe osalus neil päevil pakkus palju elevust ning
tänavu oli huvilisi Kuressaare lipulaeval EML Admiral Cowanil
eelmise aastaga võrreldes 450 rohkem. Samuti tervitas külalisi
oma pardal kaitsekaater Roland.
Saaremaa vallavalitsuse kultuurinõunik Annikki Aruväli
märkis, et merepäevade korraldajate väärt töö vajab erilist tunnustamist. „Kuressaare Kultuurivara väike meeskond paneb
kokku suurfestivali, kus iga detail on suudetud viimseni läbi
mõelda ja tervikusse ära mahutada. See festival on rõõmus kohtumispaik kogukonnale ja külalistele. Aitäh!“ lausus ta.
Liisu Ots

NATO liitlassõdurid oma kätetöö tulemust üle vaatamas.
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DETAILPLANEERINGUD
ABRUKA KÜLA LUKSI II
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
12.07.2022 korraldusega
nr 2-3/1183 algatati Abruka
küla Luksi II detailplaneering (DP)
ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
DP eesmärk on ehitusõiguse
määramine elamu ja abihoonete
ehitamiseks. DP ala suurus on
u 0,65 ha ja see hõlmab Abruka
külas osa Luksi katastriüksusest
(34801:014:0012).
Kaarma valla territooriumi osa
üldplaneeringu seletuskirja
ptk 2.2 kohaselt on üldisest
huvist lähtudes määratud DP
koostamise kohustus elamutele,
mida kavandatakse ranna või
kalda piiranguvööndisse ulatuvatele kruntidele. DP on kooskõlas
kehtiva üldplaneeringuga. DP
algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. DP keskkonnamõju
strateegiline hindamine jäeti
algatamata, kuna Saaremaa vald
on koostatud eelhinnangu põhjal
seisukohal, et DPga kavandatava
tegevuse elluviimisega ei kaasne
eeldatavalt olulist negatiivset
keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osalised:
• DP algataja, kehtestaja ja korraldaja on Saaremaa vallavalitsus,
kontaktisik Piret Paiste (piret.
paiste@saaremaavald.ee,
tel 452 5093).
• DP koostaja ei ole algatamisel
teada.
DP algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmise korraldusega
on võimalik tutvuda tööpäeviti
Saaremaa vallamajas (Tallinna tn
10, ruumis 308). DP algatamisega seotud dokumendid on
valla kodulehel aadressil www.
saaremaavald.ee/detailplaneeringud/algatatud.
KURESSAARES TALLI
TN 14 DETAILPLANEERINGU
AVALIK VÄLJAPANEK
Vastavalt planeerimisseaduse §
135 lg 6 ja § 136 lg 3 teatame, et Saaremaa vallavalitsuse
02.08.2022 korraldusega
nr 2-3/1277 võeti vastu ja
saadeti avalikule väljapanekule
Kuressaare linnas Talli tn 14 DP
(34901:003:0216, ala suurus
1122 m2).
DP eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoone
ehitamiseks, ehitusõiguse ja
arhitektuuritingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete

ning tehnovõrkude, trasside ja
tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine,
keskkonnatingimuste seadmine,
seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja
servituutide ulatuse määramine.
DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
DPga kavandatakse rajada
auto- ja põllumajandustehnika teeninduskoht. DPga uusi
krunte ei moodustata ja krundi
kasutamise sihtotstarbeks on
määratud tootmishoonete maa.
Krundile on lubatud ehitada kuni
kaks tootmishoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 730
m2 (kuni kolm korrust, kõrgus
maapinnast kuni 9 m). Talli tn 12
kinnistu omanikuga on sõlmitud
kokkulepe ehitusõiguseks kinnistu
piirile lähemale kui 4 m. Planeeritud kõrghaljastuse osakaal krundi
pindalast peab olema 15%.
Talli tänavalt on kavandatud
kaks mahasõitu sisse- ja väljasõiduks Talli tänavalt. Elektrivarustus tagatakse olemasolevast
liitumiskilbist, kuid kilp paigutatakse teise asukohta. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse ühistorustike baasil. DPga on
määratud kaugkütte-, vee- ja
kanalisatsioonitorustiku ning
sidekanalisatsioonitoru rajamiseks servituudid DP seletuskirjas
(ptk 6).
DP avalik väljapanek toimub
01.–14.09.2022. DP materjalidega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil: www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/vastuvoetud ja paberil Saaremaa vallamaja (Tallinna
tn 10, Kuressaare) III korruse
kabinetis 308 (kontaktisik Piret
Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093).
DP avaliku väljapaneku ajal
on igal isikul õigus avaldada
DP lahenduse kohta arvamust.
Ettepanekud ja vastuväited
esitada kirjalikult Saaremaa
vallavalitsuse nimele e-posti
aadressil vald@saaremaavald.
ee või paberil.
DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
21.09.2022 kell 16 Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikses saalis.
Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud
kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti nende kohta.

Hariduskonverents
toimub seekord Triigis
Saare maakonna hariduskonverents ja haridustöötajate
tunnustamine toimub 25. augustil Triigi Filharmoonias.
Igal aastal on konverents võtnud fookusse mõne aktuaalse
teema, tänavu hariduse tulevikuvaate rohepöörde võtmes.
Koolitaja Signe Ventsel teeb
ettekande teemal „Õpetaja
kui oma kooli brändisaadik ja
muutuste elluviija“. Õpetaja ja
haridusjuht Indrek Lillemägi
räägib rohepöördest hariduses
ehk kuidas me veel seda jaksame.
Meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand arutleb
tulevikutöökohtade üle Saare-

maal. Haridustegelane, füüsik
ja poliitik Jaak Aaviksoo teeb
ettekande teemal „Rohepööre
hariduses“.
Tulevikuvaate haridusse
annab president Kersti Kaljulaid. Kogemusloolise ettekande „Minu õpitee ja mida on
sealt õppida õpetajatel“ teeb
Mihhail Afanasjev. Konverentsi lõpetab arutlusring.
Pärast ettekandeid toimub
Saare maakonna haridustöötajate tunnustamine. Maakonna suurt hariduspäeva suunab
Eesti rahvusringhäälingu
saatejuht ja toimetaja Urmas
Vaino.
Kelly Erin-Uussaar
hariduse peaspetsialist
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Kuressaare vapilaev
sildus taas Roomassaares

5.

augustil kell 10 sildus
Kuressaare merepäevade ajal Roomassaare
sadamas pidulikult Kuressaare
vapilaev miinijahtija EML Admiral Cowan, mida oli tervitamas Kuressaare linnaorkester
koos Saaremaa vallavalitsuse
esindajatega.
Kuressaare linnavalitsus ja
EML Admiral Cowan sõlmisid
8. augustil 2014 koostöölepingu
eesmärgiga arendada ja tugevdada sõprus- ja koostöösidemeid.
Lepingu kohaselt kannab
EML Admiral Cowan Kuressaare linna vappi laeva sümbolina ja usalduse tähisena,
Kuressaare linn määrab aga
igal aastal ühele EML Admiral
Cowan meeskonna tegevteenistuses olevale kaitseväelasele
preemia eeskujuliku teenistuse
eest. Stipendiumi suurus on 438
eurot. Tänavu pälvis noore meremehe stipendiumi nooremmaat Ilja Vasjukevitš.
EML Admiral Cowani komandör kaptenmajor Märt
Uuema sõnul on nooremmaat
Ilja Vasjukevitš suure südamega
inimene. „Ta on alati abivalmis,
aus, avatud ja ustav. Ülesanded
viib alati lõpule ning annab iga
kord endast parima, et kõik
saaks tehtud õigeaegselt. Ta on
alati valmis aitama meeskonda
ning kõik meeskonnaliikmed
teavad, et vajadusel saab tema
käest küsida nõu ja abi. Ka laeva
juhtkond on rahul tema panusega. Seega väärib nooremmaat
Vasjukevitš igati tänavust noormadruse preemiat!“ lisas kaptenmajor Uuema.
Kuressaare vapilaeva meeskonda võtsid sadamas vastu
Saaremaa valla abivallavanemad

Kuressaare vapilaev EML Admiral Cowan randumas Roomassaare sadamasse. FOTO: Liisu Ots

Liis Lepik ja Koit Voojärv ning
kultuurinõunik Annikki Aruväli.
„On ootuspärane, et kaitsevõime tugevdamine on Eestile
prioriteetne tegevus. Ajateenistus on selleks suurepärane
võimalus,“ ütles Koit Voojärv.
„Mitme kuu õppetegevusega
baaskursus valmistab sõjaliseks
konfliktiks ette mehi ja naisi
meie kõrvalt ning seepärast on
oluline esile tõsta silmapaistvaid
tublisid tegijaid ning tunnustada neid, kelle tegevus on eesku-

juks. Saaremaal ei pea selgitama,
millises rollis on EML Admiral
Cowan saarlaste jaoks. Eriti uhke olen selle üle, et olen ka ise
omal ajal tegevteenistuses olles
kandnud samasugust paraadvormi nagu nooremmaat Ilja
Vasjukevitš.“
Kuressaare vapilaeva külastas
tänavustel merepäevadel kahel
päeval kokku 1300 inimest, mis
on ligikaudu 450 rohkem võrreldes eelmise aastaga.
Liisu Ots
kommunikatsiooni peaspetsialist

Tänavune noore meremehe stipendiumi saaja Ilja Vasjukevitš. FOTO:
EML Admiral Cowan

Huvihariduses ja huvitegevuses
osalemise transpordikulude hüvitamine
Huvihariduses ja huvitegevuses
osalemise transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada hiljemalt
5. septembriks taotlus valla iseteeninduskeskkonnas (iseteenindus.saaremaavald.ee). Taotlusi
saab esitada 22. augustist 5. septembrini juunist augustini tehtud transpordikulutuste eest.
Taotluste esitamine on avatud
24/7 ja pärast 5. septembri kel-

la 23.59 taotlusi enam esitada ei
saa. Seega tuleb esitajal kuupäeva
kindlasti jälgida.
Peredele makstakse 0,1 eurot/
km kohta, kuid mitte rohkem
kui 40 eurot kuus, kui huvialaga tegelemise paik on elukohast
kaugemal kui viis kilomeetrit.
Hüvitamisele kuuluvad isikliku
sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulu. Kuludo-

kumente esitama ei pea, kuid
taotlusse tuleb märkida arvete
numbrid ja summad. Mitme
õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm.
Toetuse määramisel peab
laps olema kinnitatud Saaremaa
valla huvihariduse registris huviringi nii lapsevanema kui ka
ringijuhendaja poolt. Lapseva-

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek
Saaremaa vallavalitsus teatab, et 18.–31. augustini k.a on avalikul väljapanekul:
• Kuressaare linnas Pikk tn 61 // Tehnika tn 5 projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega
antakse võimalus püstitada olemasolevale tootmismaale uus toiduainetööstuse hoone.
• Kuressaares Merikotka tn 11 projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse projekteerimistingimuste alusel püstitada kuni 160 m² ehitisealuse pinnaga kahekorruseline elamu.
• Kuressaares Pärna tn 5a projekteerimistingimuste eelnõu. Krundil võimaldatakse projekteerimistingimustega
lammutada olemasolev ja püstitada uus elamu.
• Salme alevikus Liiva tn 3 projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus
ilma detailplaneeringut koostamata (planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel) projekteerida krundile uus elamu.
Ehitusseadustiku § 31 lg 1 alusel viib Saaremaa vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse
läbi avatud menetlusena. Vallavalitsus teeb haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lg 3 kohaselt ettepaneku
kõigi eelnimetatud menetluste puhul asja arutada ilma avalikku istungit korraldamata.
Eelnõudega on võimalik tutvuda aadressil www.saaremaavald.ee/projekteerimistingimuste-avalikvaljapanek või kohapeal Saaremaa vallavalitsuses (Tallinna tn 10, Kuressaare).
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele e-posti aadressil või paberil Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Täpsem info: Kuressaare linnas Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee
või tel 452 5042) ja Salme alevikus Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee,
tel 452 5043).

nem kinnitab taotluse esitamisel
kordade vastavust ringipäeviku
kordade arvule, mida saab kontrollida Saaremaa valla huviregistrist lapsevanema vaates.
Lisainfo: Anne Põder,
tel 5887 6450, anne.poder@saaremaavald.ee.

Anne Põder
hariduse ja noorsootöö
peaspetsialist

Täpsustus
5. mai Saaremaa Teatajas
kirjutasime pühakodadele
jagatud toetustest. Ekslikult
oli kirjas, et toetuse kaasabil
saavad lõplikult valmis ka
EAÕK Mustjala Prohvet Eeliase kiriku katuse remont ja
lae restaureerimistööd.
Mustjala kiriku katuse renoveerimiseks eraldati toetust 33 960 eurot ning selle
raames tehakse korda kiriku läänetiiva katuse osa ehk
I etapi parandustööd ja renoveeritakse osaliselt ka lagi.
Palume eksitava info pärast
vabandust!
Kristel Peel
kultuuri- ja spordiosakonna
juhataja
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Valla toetusega
teevad
kolm peret
veesüsteemid
korda
Saaremaa va l lavoli kog u
30. aprilli 2020 määruse nr 12
„Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede
elutingimuste parandamiseks“
alusel toetatakse taotlusvoorus
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja
parendamiseks läbiviidavaid
tegevusi. Toetuse taotlemine
annab võimaluse parandada oma elutingimusi nendele
peredele, kes ei saa taotleda
selleks toetust hajaasustuse
programmist. Majapidamised
asuvad küll hajaasustuse piirkonnas, kuid:
• jäävad tiheasustusalale
(kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladele või määratud
kompaktse asustusega aladele,
kus elanikke on üle 50);
• asuvad alal, kus on toimiv
ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem;
• asuvad reoveekogumisalal.
Sellepärast on nõutav toetuse taotlemisel märkida ära asjaolud, millega toetuse taotlemine
on seotud.
Esitati kuus taotlust
2022. aasta taotlusvooru esitati
kuus projektitaotlust. Taotlusvoor oli avatud 2. maist 2. juunini ja maksimaalseks toetuse
suuruseks on kinnitatud ühele
majapidamisele 3500 eurot. Positiivse tulemiga hinnati neli
projektitaotlust kogumaksumusega 20 762,23 eurot, sh taotletav
toetus 8607,11 eurot ning omaja kaasfinantseerimine 12 155,12
eurot.
Taotlejatest üks majapidamine saab lahenduse korraga
nii veevarustuse kui ka kanalisatsiooniprobleemile, teistest
toetuse saajatest saab üks majapidamine nõuetekohase veevarustussüsteemi ja teine kanalisatsioonisüsteemi.
Taotluse rahuldamise otsuse
alusel sõlmitakse toetuse saajaga
leping kümne tööpäeva jooksul
arvates otsuse langetamisest.
Saa remaa va l la kodu lehel
avalikustatakse toetuse saajate
kohta järgmine informatsioon:
1) toetuse saaja ja kaastaotleja
nimed, 2) projekti nimetus,
3) toetuse suurus.
Aasta lõpuks tööd tehtud
Toetust saanud projektid peavad olema ellu viidud hiljemalt
31. detsembriks 2022. Kuna rahastuse saanud projektidel on
ehitusdokumentatsioon korras, on võimalik kohe hakata
toimetama ja firmadega kokku leppida tööde tegemise aeg.
Toetuse saaja peab hiljemalt ühe
kuu jooksul pärast abikõlblikku
perioodi esitama vormikohase
aruande koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega.
2022. aasta taotlusvoorus esitatud kuuest projektitaotlusest
jäeti rahuldamata kaks, kuna
need ei vastanud Saaremaa vallavolikogu 30. aprilli 2020 määruses nr 12 „Toetuse andmise
kord maapiirkondades elavate
perede elutingimuste parandamiseks“ sätestatud nõuetele.
Anu Teppan
keskkonnataristu peaspetsialist

Põduste jõe
kallasrada saab
uue laudtee

FOTO: Liisu Ots

Juuli eelviimasel nädalal alustati
Kuressaares Põduste jõe kallasrajal
laudtee uuendamist. Vana laudtee
oli täielikult lagunenud ja liikujatele
ohtlik. Tööde käigus rekonstrueeritakse 910 meetrit laudteed. Selleks
rammitakse maapinda üle 900 posti, mis on 95 x 95 mm suurused ja
toodetud plastjäätmetest.
Pealisehituse jaoks kasutatakse
immutatud 50 x 150 mm suuruseid
prusse – kokku 1820 meetrit, ja immutatud 32 x 95 mm terrassilaudu
– kokku 7200 meetrit.
Töid teeb OÜ Metsamajand ja järelevalvet OÜ Ösel Consulting. Projekti rahastab Euroopa merendus- ja
kalandusfond ning projekti maksumus on 89 913,54 eurot, millest toetus moodustab 62 639,96 eurot.
Lepingu järgi lõpetatakse tööd
septembris.

Algab Kuressaare
suursilla remont

J

uulikuu lõpus tuli põllumajanduse registrite ja
informatsiooni ametilt
(PRIA) sõnum, milles teatati,
et Saaremaa vallavalitsus saab
Euroopa merendus- ja kalandusfondi rakenduskava 2014–
2020 meetmest 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu
strateegia rakendamine“ toetust Kuressaare suursilla ja
selle ümbruse korda tegemiseks. Enne Saarte Kalanduselt
heakskiidu saanud projekt sai
PRIAst tööde ellu viimiseks
177 059,70 eurot.
Suursilla ja selle ümbruse
(sh jõesängi ja teede) remont
läheb aga kokku maksma üle

poole miljoni euro, mistõttu on
projekti toetanud ka muinsuskaitseamet. 2021. aasta toetusvoorust sai vallavalitsus 73 189
eurot ja 2022. aasta voorust
80 000 eurot. Omafinantseeringuga ehk valla eelarvest tuleb
katta 200 000 euro suurune osa.
Kuressaare suursild on analoogsete seas pikim kivisild
Eestis. 1813. aastal rajatud murtud dolomiidist kivisild on 105
meetrit pikk ja ligi seitse meetrit lai. Silla restaureerimiseks
valmis tööprojekt 1987. aastal ja
kuna selle projekti järgi on töid
tehtud 2001. aastani, siis jätkatakse selle alusel.
Nii Saaremaa valla aren-

gudokumendid kui ka MTÜ
Saarte Kalandus arengustrateegia näevad ette kultuuripärandi säilitamise ja hoidmise
restaureerimise ning korrastamise abil. Tänu toetustele võime loota, et juba järgmise aasta lõpuks avaneb Kuressaares
Kihelkonna maanteel palju
kaunim kultuuri väärtustav
vaatepilt.
Renoveerimistöid hakkab
tegema OÜ INV Konsult, kelle pakkumus tunnistati juba
kevadel toimunud ehitushankel parimaks. Töid loodetakse
alustada veel sel kuul.
Käthe Pihlak
arenduse peaspetsialist

Vald toetab vaimse tervise teenuste osutamist
Koostöös sotsiaalministeeriumiga toetab Saaremaa vallavalitsus vaimse tervise teenuste
pakkumist, et parandada Saaremaa elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.
Vallavalitsus sai selleks toetust 74 652,78 eurot. Teenust
osutatakse tänavu 1. augustist
31. detsembrini.
Toetuse eesmärk on parandada vaimse tervise teenuste
kättesaadavust. Tasuta teenuse
saamiseks tuleb kliendil ühendust võtta vastava teenuseosutajaga. Praegu on pakutavate
teenuste nimekirjas kogemusnõustamine, pere- ja paariteraapia, perenõustamine, kriisisekkumine ning kriisi- ja
leinanõustamine. Vallavalitsus
teeb lähiajal ka lisataotlust teenusepakkujate ringi laiendamiseks.
Kogemusnõustamine
Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste
vahel toimiv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine, mille käigus pakutakse
emotsionaalset, sotsiaalset ja
praktilist tuge. Kogemusnõustaja kuulab ja toetab klienti läbi
oma kogemuste.
Teenust osutab OÜ Eneseteadvus kogemusnõustaja
Kairit Lindmäe (tel 5451 2202,
eneseteadvus@gmail.com).

Pere- ja paariteraapia
Peresuhete toetamine lapse
käitumisprobleemide ilmnemisel ja arengukriiside puhul.
Peresuhete toetamine vanemluse ja paarisuhte probleemide
korral. Peresuhete toetamine
põlvkondadeüleselt. Täiskasvanud laste ja nende vanemate suhtekriiside nõustamine ja
peresidemete taastamine.
Teenust osutab OÜ Head
Suhted pereterapeut Monika
Sarapuu (tel 514 5498, sarapuumonika@gmail.com).
Paari- ja pereteraapia ning
perenõustamine
Teenuse eesmärk on toetada
perekonda nõustamise ja juhendamise teel, lähtudes pereteraapia põhimõtetest, milleks on töö terve perekonnaga.
Eesmärk on süsteemse tööga
tugevdada peresuhteid igapäevases elus ning kriisides (ka vanemate nõustamine lahutuse
korral).
Teenust osutab OÜ Elunuhe pereterapeut Liina Kohu (tel
520 6846, kohuliina@gmail.
com).
Nõustamine,
kriisisekkumine, kriisi- ja
leinanõustamine
Nõustaja poole saab pöörduda igasuguste elus ettetulevate
murede ja probleemidega. Ees-

märk on parandada inimeste
heaolu, leevendada pingeid,
aidata kohaneda elumuutustega, lahendada kriise ja konflikte inimeste ja gruppide vahel
ning toetada inimest püstitatud eesmärkide saavutamisel.
Psühhosotsiaalne kriisisekkumine tähendab ajakriitilist
psühhosotsiaalset tuge kas
ühele inimesele või juhtunuga seotud inimeste rühmale
pärast traumeerivat olukorda,
milles osalejad või pealtnägijad kogesid intensiivseid emotsionaalseid reaktsioone, nagu
äärmuslik hirm, õudus ja abitus.
Kriisinõustamine on mõeldud nende inimeste abistamiseks, kes on hiljuti läbi elanud
traumeeriva sündmuse, mille
tulemusel on inimene tundnud
ennast ohustatud ning tundunud, et tema võimuses pole
olukorda mõjutada ja tal pole
selle üle kontrolli.
Leinanõustamise käigus
abistatakse inimesi, kes on hiljuti läbi elanud lähedase kaotuse, mille tõttu ta tunneb ennast
kas süüdlasena, jõuetuna, lootusetuna, et elus edasi minna.
Teenuseosutaja on nõustaja FIE Urmas Lehtsalu (tel
507 7716, urmas.lehtsalu@
tt.ee).
Karoliina Roomets
sotsiaaltöö peaspetsialist
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KÜSIMUS
Millised toetuste taotlusvoorud on
praegu Saaremaa vallas avatud või kohe
avanemas?

5.

augustist 2. septembrini on avatud
2022. aasta kogukonnamajade ja -platside haldamise toetuse taotlusvoor. Oodatud on taotlused, millega soovitakse toetust
Saaremaa vallas asuvate küla- ja seltsimajade ning kogukondlike (mitme)otstarbeliste
platside haldamiseks. Maksimaalne toetus
Eda Kesküla
kogukonnamaja kohta on 900 eurot ja platsi
arenduse
kohta 250 eurot, vooru maht on 30 000 eupeaspetsialist
rot. Toetus on mõeldud 2022. aasta halduskulude katmise toetamiseks (elekter, küttepuud, side, muruniitmine ja muud kulud).
Kulud on abikõlblikud perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember
2022. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused või seltsingud, kes on majade või platside omanikud või
haldajad. Kui üks taotleja haldab mitut maja ja/või platsi, tuleb
iga objekti kohta esitada eraldi taotlus. Kui taotluste kogusumma
ületab taotlusvooru mahtu, eelistatakse kogukonnamajade kütmiskulude taotlusi.
Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas
(iseteenindus.saaremaavald.ee) või vajadusel saata digiallkirjastatuna e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või paberil aadressil Lossi 1, Kuressaare 93819. Lisainfo: valla kodulehelt www.
bit.ly/kogukonnamajad-2022 või Eda Keskülalt, eda.keskula@
saaremaavald.ee, tel 452 5028.
Septembris avaneb ka kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) sügisvoor.
Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. Toetust
saab taotleda kahest meetmest.
Meetme „Kogukonna areng“ (endine meede 1) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma sellesse
meetmesse esitatud projekti kohta on 2500 eurot.
Meetmega „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ (endine meede 2) toetatakse tegevusi, millega panustatakse
kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Maksimaalne toetussumma sellesse meetmesse esitatud projekti kohta on 4000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr
on endiselt 10 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab olema rahaline. Taotleda saavad avalikes huvides
tegutsevad Saare maakonda registreeritud järgmised ühendused:
1) mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku
omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei
moodusta rohkem kui poole;
2) sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse
ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta
rohkem kui poole.

K

ultuuri- ja spordiosakonna poolt nii
palju uudiseid, et kõik spordi- ja kultuurivaldkonna tegijad võiksid nüüd oma
pooltoored ja täitsa küpsed ideed üles soojendada, sest 1. septembril avanevad just
nende valdkondade toetusvoorud: sporditoetuste II projektivoor ja samal ajal avame
Valmar Kass
ka kultuuritoetuste II projektivooru.
kultuuri- ja spordiKultuuri toetusvooru suuruseks on
töö peaspetsialist
15 000 eurot ja spordi toetusvoorul 10 000
eurot. Need taotlusvoorud on mõeldud
ennekõike kultuuri- ja spordivaldkonna
mittetulundusühingutele, kel on veel sel aastal plaanis midagi
korraldada.
Taotluse esitamist ei tasu jätta viimasele päevale, sest seekord
pöörame taotluste korrektsele vormistamisele erilist tähelepanu.
Mõlemad taotlusvoorud on avatud 1. septembrist 15. septembrini.
Küsimused palun saata aadressil valmar.kass@saaremaavald.ee.

Toetus mälestiste korrastamiseks
Muinsuskaitseametis algas
tähtajaline taotlusvoor, kuhu
on 30. septembrini võimalik
esitada taotlusi mälestiste korrastamiseks 2023. aastal.
Mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste restaureerimiseks, konserveerimiseks ja hooldamiseks saab
toetust küsida mälestise omanik või valdaja. Minimaalne
toetussumma on 200 eurot ja
maksimaalne toetussumma
ehitiste puhul 100 000 eurot, muude mälestiste puhul
20 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal tööde kogumaksumusest (ja abikõlblikest

kuludest) saab olla sõltuvalt
taotlejast 50–90% (eraisiku
puhul kuni 90%).
Taotlusi on võimalik esitada
kultuurimälestiste registri (register.muinas.ee) kaudu ning
taotlusele peab olema lisatud
vähemalt kaks kehtivat ja võrreldavat hinnapakkumist.
Täpsem info: www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/
toetused-malestistele.
Lisainfo saamiseks võib
pöörduda muinsuskaitseameti
Saare maakonna nõunike Liis
Koppeli (tel 5308 9199) või Üllar Alevi (tel 5866 6168) poole.
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Arengukava ja
eelarvestrateegia
on uuendamisel

S

aaremaa valla arengukava aastani
2030 ja nelja aasta finantsplaan ehk
eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse olulisemad arengudokumendid.
Arengukava koos eelarvestrateegiaga on
aluseks kohaliku omavalitsuse eelarve
koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga
tehingute tegemisel, investeeringute kaLiis Lepik
abivallavanem
vandamisel ning nendeks toetuse taotlemisel.
Lisaks arengukava ja eelarvestrateegia
uuendamisele käib suure hooga Saare maakonna arengustrateegia ning tervise- ja heaoluprofiili koostamine. Mitme niivõrd
mahuka arengudokumendi koostamisel tuleb fookust seada, sel
korral oleme otsustanud keskenduda maakonna arengustrateegia ning tervise- ja heaoluprofiili põhjalikumale uuendamisele.
Valla arengukava saab igal juhul ajakohastatud, kuid sügavuti
planeerime arendusteenistusega arengukava võtta lahti järgmisel
aastal, kasutades selleks maakonna arengustrateegia koostamisel
kasutatud meetodeid ja andmeid. Eelarvestrateegia on läbinud
aga põhjaliku eeltöö ja uuenduskuuri, nagu seda tehakse igal
aastal. Rahandusteenistus on endale omase põhjalikkuse ja ülevaatlikkusega koondanud kokku seaduses ettenähtud eelarvestrateegia osised ja valla üks tähtsamaid dokumente on uue kuju
saanud.
Põhitegevuse tulude prognoosimisel oleme lähtunud eeldustest, et valla elanike ja maksumaksjate arv ei muutu. Tulumaksu laekumist oleme prognoosinud eelarvestrateegia perioodiks
(2023–2026) seitse kuni üheksa protsenti aastas, arvestades, et
kuigi maksumaksjate arv ei muutu, kasvab majanduskeskkonna tõttu surve palgatõusuks. Samuti oleme lähtunud sellest, et
tulumaksu eraldise määr kohalikule omavalitsusele jääb samaks
(kehtiv määr 11,96 protsenti). Teatavasti on tulumaksu eraldise
määr pakkunud poliitilistes ringkondades kõneainet, kuid keskvalitsuse tasandil puudub üksmeel, et seda määra muudetaks.
Oleme lähtunud eeldusest, et maamaksumäär ei muutu ja uusi
kohalikke makse ei kehtestata. Oleme arvestanud, et tasandusfond väheneb 2023. aastal veelgi, toetusfondi oleme kavandanud
aga läbivalt eelarvestrateegia perioodil samal tasemel 2022. aastaga. Toetusfond hõlmab endas näiteks õpetajate tööjõukulusid
ja kohalike teede hoiu toetust. Lisaks oleme arvestanud muude
saadavate toetustena üksnes riigilt saadavaid püsitoetusi ega ole
prognoosinud võimalikke erandkorras saadavaid toetusi. Arvesse on võetud ka, et Saaremaa toetava hariduse keskuse riigitoetus
väheneb ja lõppeb 2024. aastal. Muude tegevustulude laekumine
on kavandatud stabiilsena.
Põhitegevuse kulude prognoosimisel oleme lähtekohaks võtnud, et energiahinnad püsivad kõrged, mis omakorda kandub ka
teiste kaupade ja teenuste hindadesse. Oleme planeerinud 2023.
aastal energiahindade tõusuks suurusjärgus 30 protsenti, edasine
kasv on prognoositud mõõdukas. 2023. aastal kasvavad majandamiskulud prognoosi kohaselt üheksa protsenti, edasi keskmiselt viis protsenti. Personalikulude kasvuks oleme kavandanud
keskmiselt neli protsenti aastas.
Eelarvestrateegiaga prognoosime 2023. aastaks investeeringuid ligi 10 miljoni euro eest, suurimad neist Kuressaare Vanalinna kooli hoone ja staadion ning multifunktsionaalne jalgpallihall. 2024. aastaks on investeeringud prognoositud 9,5 miljoni
euro eest, lisaks eelnimetatuile on planeeritud Orissaare kultuurimaja hoone siseremont summas 1,2 miljonit eurot. 2025. aastaks investeeringute maht väheneb kaheksale miljonile eurole,
suurimad investeeringud on kavandatud Ida-Saaremaa sotsiaalkeskuse rajamiseks ning sotsiaalmajade rekonstrueerimiseks,
aga ka ühendmajade ehitamiseks. Ühendmajad on mitmeotstarbelised keskused ühes piirkonnas, need koondavad vallavalitsuse
hallatavad erinevad asutused ja teenuskeskuse. Ühendmajade
projekti elluviimise eeldusena näeme kaasrahastust ja selle saamisel oleme plaaninud projektiga seotud töödeks 1,3 miljonit
eurot. 2026. aastal väheneb investeeringute maht veelgi, mahuni
6,3 miljonit eurot, millest suurimad investeeringud on Saaremaa
laste ja perede teenusmaja eesmärgiga koondada nii eluruumiteenus kui ka üldruumid noorte toimetulekut toetavate teenuste
osutamiseks ja Kuressaare linnastaadioni staadionihoone.
Investeeringute elluviimiseks on kavas aastatel 2023–2026
võtta laenu vahemikus viis kuni üheksa miljonit eurot. Netovõlakoormuse määra oleme prognoosinud eelarvestrateegia
perioodiks vahemikus 50,7–54,7 protsenti. Netovõlakoormuse
ülemmäär Saaremaa vallavalitsusel on samal perioodil kehtiva
õigusliku raamistiku puhul 90,1–100 protsenti põhitegevuse tuludest, seega jääb eelarvestrateegia perioodil netovõlakoormus
märgatavalt alla seadusega lubatud piirmäära. Eelarvepoliitiliselt
jätkame kursil, et netovõlakoormus oleks mõõdukas.
Saaremaa valla arengukava ja eelarvestrateegia kohta saab
esitada ettepanekuid kuni 22. augustini (e-kirja teel vald@
saaremaavald.ee või paberil mõnesse vallavalitsuse hoonesse). Avalik arutelu nende dokumentide arutamiseks toimub
22. augustil kell 17 raekojas. Olete oodatud kaasa mõtlema!

18. august 2022

Muhus peeti noortefestivali

12.

augustil toimus Muhus
Liival juba traditsiooniks saanud noortefestival, mis
pakkus elamusi igas vanuses
noortele ja nooremeelsetele. Sisuka vaheajapäeva märksõnad olid
parkuur, väitlus, elektrooniline
muusika, tänavakunst, taaskasutus, vaimne tervis, vingu käest
põgenemine, teadus koos Kolme
Põrsakesega, mullipallid, fotoboks, henna, kastironimine. Laval astusid üles noored esinejad ja
õhtu lõpetas peaesineja Säm.
Meeleolukasse päeva mahtus
ka omavalitsuste ja noorte vaheline mullipalli jalgpalliturniir,
mille esikoha napsasid kodusaarel Muhu noored ning Saaremaa
vallavõim kindlustas endale tugevas finaalmängus teise koha.
Kolmanda koha sai Muhu vallavõim ja neljanda kohaga naasid
koju Saaremaa noored.
Tegevus toimus Euroopa
noorte aasta 2022 raames ja rahastati Euroopa Liidu vahenditest.
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse
peaspetsialist

Elevust tekitas mullipalli jalgpalliturniir. Foto: Muhu noortekeskus

Saaremaa toidufestival pakub midagi igale maitsele
8.–18. septembrini toimuva Saaremaa toidufestivali alguseni on
jäänud kolm nädalat ja praegu
on just hea aeg sügiskuu esimesteks nädalateks plaane teha.
Toidufestival sai alguse 2014.
aastal ja selle eel tõdeti, et kohaliku toidu osatähtsus on tõusuteel, sest uusi tooteid ja tegusaid
tootjaid tuleb üha juurde. Nüüd,
üheksa aastat hiljem on need
mõtted endiselt asjakohased ja
paistab, et kohalikku toorainet
hinnatakse rohkem kui eales
varem.
Nimisponsor Saaremaa Köök
Kohaliku väärtustamist tõestab
ka rõõmustav uudis, et esimest
korda Saaremaa toidufestivali
ajaloos on meil Coop Saaremaa
kujul nimisponsor, täpsemalt
nende tütarettevõtte kaubamärk
Saaremaa Köök.
Saaremaa Köögi prioriteet on kohaliku kvaliteetse
tooraine kasutamine ja Coop
Saaremaa laiem soov on hoida elu igas Saaremaa nurgas
– see kõik haakub toidufestivali eesmärgiga ülimalt hästi.
Heameelt teeb ka uuendus, et
16. septembril saab tänu Saaremaa Köögile teoks päris esimene lastele mõeldud kokkamise
töötuba. Unustatud pole ka va-

nemaid: 9. septembril juhendab
toiduvalmistamist personaaltreener ja toitumisnõustaja Erik
Orgu.
Toidufestivali juhatab aga
taas sisse Saaremaa restoranide
nädal – see nimetus peegeldab
hästi festivali kasvu, sest aastatega on nädalast saanud tervelt
11 päeva ja Saaremaa kõrval on
oma kindel koht ka Muhul. Restoranide nädala keskmes on saare- ja muhumaine tooraine ning
praeguseks on meie programmiga liitunud juba rekordiliselt
18 söögikohta Kuressaarest,
Kaalist, Orissaarest ja Muhust.
Menüüd avalikustatakse 24. augustil.
Tegevust jagub 11 päevaks
Nagu restoranide nädalalgi, on
kõigil 11 päeval võimalik osa
saada Saaremaa kaubamaja ja
Coop Saaremaa kaupluste eripakkumistest, esinduspoe Ehtne
Saaremaa kampaaniast „Puhka
Saare mekkidega mestis!“. Peaaegu kõigil päevadel tutvustatakse S-Linki poe hoovis Big
Green Eggi grille, paaril päeval
on seal üles seatud ka Piprapoe
esindustelk, kus on saadaval
üle tuhande maitseaine. Terve
festivali muudab hoogsamaks
NaviCupi mäng, mis on seotud

Saaremaa spordikooli sarjaga
„Liikudes tervemaks“.
Toidufestival sobib septembrisse nagu valatult, sest värsket
kohalikku kaupa jagub ja ettenägevalt saab mõelda talvevarude
täiendamisele. 9. ja 10. septembril
ootame kõiki Kuressaare kultuurikeskuse alal toimuvale sügislaadale. Toidufestivalile kohaselt on
põhirõhk kõigel söödaval, kuid
müügil on ka tervisetooted, kodutekstiilid, käsitöö, roosiistikud
ja palju muud. Laupäeval kasvab
laadamelu veelgi, sest kesklinnas
leiab aset suur turupäev – see on
suurepärane võimalus suhelda
otse tootjatega ja osta kõige ehtsamat saarelist kaupa.
11. septembril toimub Tornimäe rahvamajas traditsiooniks
saanud Koogikontsert, kus tänavu astub üles Marek Sadam
koos Martin Trudnikoviga. Nagu Koogikontserdi nimigi ütleb,
toidab see nii hinge kui ka kõhtu, sest kontserdi järel pakutakse
kooki ja iga küpsetushuviline
saab endagi hõrgutisi teistele
maitsta tuua.
Igaüks saab kaasa lüüa
Toidufestivali teine nädalavahetus on veelgi kogukondlikum ja
kaasahaaravam. 17. septembril
on Nasva klubi laste päralt, kes

ootavad rahvast oma Snäki kohvikutesse. Laste kohvikud on
osaks külastusüritusest „Külla
külla“, sama ajal on külaliste
ootel paljud Saare- ja Muhumaa
külad, kus jagatakse kohalikke
maitseid ja lugusid. Tänavu on
inspiratsiooni saadud jahinduse
teema-aastast „Väärtusta jahisaaki“.
18. septembril võtavad toidufestivali kokku õunakohvikud,
mis on Kuressaare hoovides
avatud just selleks üheks pühapäevaks. Päeva teeb veelgi
toredamaks see, et oma kohviku saab avada iga soovija, olgu
selleks pere, sõpruskond või töökollektiiv.
Saaremaa toidufestivali suurimaks väärtuseks peame saarte
kogukondade elavdamist: suur
osa teoks tehtud ideedest on tulnud just kogukondadelt ja kohalikelt ettevõtjatelt. Hea söögi ja
meeldiva seltskonna kombinatsioon töötab hästi ja seda kinnitab meie tunnuslause „Kenast
sööjast on ka toidul hea meel“.
Saaremaa toidufestivali
korraldustiim
Tutvu programmiga www.toidufestival.ee ning Facebookis ja
Instagramis Saaremaa Toidufestival.

Maapäev oli täis adraseadmist
Augusti esimesel nädalavahetusel peetud Eesti külade XIV
maapäev Harjumaal Nelijärvel
on saanud ajalooks. Üle-eestilisele külade parlamendile tuldi
kohale nii saartelt kui ka Mulgimaalt, esindatud olid Virumaa
kants ja Tartumaa, Põlvamaa
ning Läänemaagi.
Maapäeva eesmärk on koondada oma liikmeid, maakondade külade esindajaid, koostööpartnereid ja võimuorganeid
ühistesse aruteludesse maaelu
arendamise teemadel. Külade
parlamendi kandev idee on anda
maapäeval külaliikumisele selged suunad, püstitada reaalsed
ülesanded, leida lahendusteid,

teha konkreetsed ettepanekud
riigikogule, ministeeriumidele
ja omavalitsustele.
7. augustil külade parlamendi poolt vastu võetud dokumendi järgi seadis Eesti külaliikumine Kodukant endale
kaheks aastaks eesmärgiks hoida traditsioone, säilitada kogukondade omapära, samas lasta
tulla uuel ja edumeelsel. Lisaks
toetada sädeinimesi, esitada
neid tunnustamiseks nii küla
kui ka piirkonna ja Eesti tasandil.
Kohalikele omavalitsustele
anti teada soov, et igas omavalitsuses oleks valdkonna (kogukonna, MTÜ) eest vastutav spet-

sialist. Soov on, et kaasatakse
külade esindajad kohaliku omavalitsuse otsustesse – külaseltside ümarlauda ja kogukonnakomisjonidesse. Kindlameelselt
sooviti säilitada kodulähedased
lasteaiad ja algkoolid ning nõuti
erinevate piirkondade võrdset
kohtlemist – ääremaastumise
lõpetamist.
Valitsusele ja riigikogule
esitatud teesides olid punktid:
elamisvõimaluste loomine ja
toetamine maapiirkondades (internet, teed, elekter, vesi). Sooviti maksuerisusi toetamaks elu
maal ja soodustamaks maale kodude rajamist, ettevõtluse arengut ja töökohtade teket (kütuse,

elektri jm piirhind, eluasemelaen, väiksem tulumaksumäär).
Lisaks oli kõigi kohalolijate kindel soov, et suurendataks riiklike programmide (kohaliku
omaalgatuse programmi (KOP),
hajaasustuse programmi jm)
mahtu.
Järgmine, XV maapäev toimub juba 2024. aastal Võrumaal.
Maapäev on Eesti külade parlament, mis leiab aset iga kahe
aasta tagant üle Eesti eri maakonnas. See traditsioon on aastast 1996.
Reet Viira
Eesti külade XIV maapäeva
Saaremaa delegatsiooni juht
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Saare maakonna kaunid
kodud on leitud

T

aas on läbi saanud Eesti
kauni kodu konkurss Saare maakonnas. Sel aastal
külastas hindamiskomisjon kahel päeval 16 objekti. Miks ma
kirjutan „objekte“? Konkurss
kannab endas küll traditsioonilist sõnaühendit „kaunis kodu“,
kuid hindamisele saab saata ka
avalikke külaplatse, huvitavaid
ehitisi, kortermaju, terviserajatisi. Näiteks kaunis kortermaja
valitakse koostöös Eesti korteriühistute liiduga, parim tervisespordirajatis koostöös Eesti
olümpiakomiteega, parim tööstusmaastik koostöös kaubandus- ja tööstuskojaga, kaunis
muinsuskaitseobjekt koostöös
muinsuskaitseametiga.
Konkursi pealkiri on küll
„Eesti kaunis kodu“, ent komisjon hindab ainult välist miljööd
ja tuppa ei trügi. Tekkinud on
ka eelarvamus, et konkursile
kandideerimisel peab olema aed
filigraanselt korrastatud ja veel
parem, kui töö tellitud maastikuarhitektilt. Vastupidi, nägi- Martin ja Katrin Lepiksoo Välja talu. FOTOD: 3 × Valmar Voolaid
me külastustel, kui nupukaid,
taskukohaseid, keskkonda hoidvaid lahendusi aedades tehakse,
väärtustatakse ka vanavara, mis suudetakse osavalt eksponeerides uuele ringile aidata. Kohati ka minimalistlik miljöö suudab
tekitada vau-efekti ja ilma sõnadeta oli selge, kui otsus on ühel
häälel sündinud. Tänavu oli ka kauni elurikka kodu teema-aasta,
mida salaja jälgis külastatavatel objektidel ka hindamiskomisjon.
SEEKORD SAID PARIMATEKS JA ESITATI PRESIDENDILE
TUNNUSTAMISEKS:

Martin ja Katrin Lepiksoo
Välja talu Iilaste külas Pihtlas
Komisjonile hakkas silma pererahva hoole ja armastusega tehtud
kümneaastane töö selle koha taastamisel. Pere meespoole maitsekas ning jäägitu hool aias kasvavate lillede ja puude-põõsaste eest
hoolitsemisel ning pere naispoole töö loomade eest hoolitsemisel.
Hoitud on kõike vana ning seda ka maitsekalt eksponeeritud ja
väärikalt hoitud.

Riina ja Urmas Hopi Arusaadu talu

Riina ja Urmas Hopi Arusaadu talu Rinsi külas Muhus
Hindamiskomisjoni tuli peremees vastu võtma otse peenarde
keskelt ning labidat käest pannes, mis näitabki, et konkursil võid
osaleda ka siis, kui kõik ei olegi veel lõpuni valmis.
Silma hakkas mitme põlvkonna töö jätkamine, sest juba perenaise isa istutas aeda tolle aja haruldasemaid leht- ja okaspuid.
Pererahvas on rajanud arboreetumit 2001. aastast ning töö ei ole
veel lõppenud.
Mäebe külaplats, MTÜ Mäebe Rannaselts Torgus
Muljet avaldas olemasoleva miljöö säilitamine ja austamine.
Hooned on projekteeritud nii, et säilitada rannamände ning võimalikult vähe koormata loodust. Võrgukuur-päästemaja, saun
ja kogukonnaköök ning WC – kõik, mis rannaelu elustamiseks
vajalik, on teinud seltsi liikmed vabatahtliku panusena kogukonna arenguks.
Külaplatsil puudub tavapärane elektrivõrguühendus, mistõttu
on selts paigaldanud rannaköögi katusele päikesepaneelid – taastuvenergeetiline lahendus tagab elektri, kütte, wifi ning joogivee
ka ajaks, mil piirkonnas peaks ette tulema elektrikatkestus.
Mäebe rannas algas aktiivsem tegevus 2005. aastal, mil randa
viiv auklik ja võsastunud kruusatee taastati sõidukõlblikuks ning
püstitati paatide hoidmiseks esimene tammine lautripost.
Eesti kodukaunistamise ühendus annab ka ühe eritunnustuse
Saaremaale – nimelt kaunis muinsuskaitseobjekt on Koki külas
asuv Kotlandi mõisa peahoone.
Muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik Liis Koppel: „19. sajandi I poole mõisa originaalkujul säilinud puidust härrastemaja
on saanud kümmekond aastat tagasi restaureerimisel uue elu.
Aastatega on lisandunud mõisaparki sobivad abihooned ning
pargirajatised. Sisenejaid tervitavad külateelt puidust väravad.
/…/ Kogu kompleks mõjub veetlevalt oma urbaltisch’i stiiliga ja
korrastatud looduslikkusega. Kaitsealusest pargist väljapoole on
rajatud iglusaun ja tiik, mis harmoneeruvad ühtlasi abihoonega.
Kotlandi mõis mõjub romantilise paradiisina. Tegemist on hetkel
puhkemajaga (ärifunktsioon), mis oma olemuselt on talvel elamu
ning suviti üürisuvila.“
Saare maakonna parimaid tunnustatakse 25. novembri õhtul
Salme rahvamajas.
Aitäh kõikidele osalejatele ja panustajatele: K-Rauta Kuressaare, Saarte Hääl, Muhu vald, raadio Kadi.
Hanna Saar
Eesti kauni kodu konkursi juht Saare maakonnas

LUGEJA KÜSIB
Tahan hakata maja ehitama.
Millest alustada?
ee, millised dokumendid enne ehitamisega alustamist omavalitsusele
esitama peab, sõltub hoone suurusest ja
rajatiste puhul sellest, kas tegu on olulise
avaliku huviga rajatisega või mitte.
Enne ehitusloakohustusliku hoone
Maria Reimal
või olulise avaliku huviga rajatise ehitusarhitekt
projekti koostamist tuleb vallalt taotleda
projekteerimistingimused, seda juhul, kui
puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
Ehitusloakohustuslikud hooned on need, mis on üle 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja/või üle viie meetri kõrged. Väiksemate hoonete puhul pole projekteerimistingimusi vaja taotleda.
Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone
või olulise avaliku huviga rajatise:
• püstitamiseks või rajamiseks;
• laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.
Detailplaneeringu koostamise kohustus on üldjuhul linnades
ja alevikes. Lisaks on määratud kehtivate üldplaneeringutega
detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud.
Oluline on, kas tegemist on tihe- või hajaasustuses paikneva
krundiga; mida kehtiv üldplaneering ette näeb või kas kinnistul
on muid kitsendusi, mis võivad ehitamist takistada. Kokkuvõttes
soovitan alati pöörduda enne ehitamise kavandamist Saaremaa
valla vastava piirkonna arhitekti poole, et veenduda, kas kõik
kavandatav on seadusest tulenevate nõuetega ning kehtivate planeeringutega kooskõlas (isegi, siis kui ehitamine teatise- või loakohustuslik ei ole).

S

Ehitustööde alustamiseks on vaja
taotleda ehitusluba või esitada
ehitusteatis.
hitusloa või -teatise kohustuslikkuse
kohta saab infot ehitusseadustiku lisa
1 tabelist. Kui nimetatud tabeli kohaselt on
vaja esitada ehitusprojekt, peab see vastama määrusele „Nõuded ehitusprojektile“,
Piret Kuldsaar
ehituslubade
välja arvatud elamut teenindavate sisekliispetsialist
ma tagamiseta hoonete puhul, mille ehitisealune pind on kuni 60 ruutmeetrit ja
kõrgus maapinnast kuni viis meetrit.
Kui ehitusprojekti esitamise nõuet ei ole, on vajalik lisada selgitav info koos mõne joonise või skeemiga, mille alusel saab hinnata esitatavate andmete korrektsust.
Küsimuste korral pöörduda vastava piirkonna ehituslubade
spetsialisti poole. Kui vajate abi ehitisregistri kaudu taotluse esitamisel, pöörduge majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) klienditoe poole.

E

Maja kasutamiseks on vaja taotleda
kasutusluba või esitada kirjalik
kasutusteatis.
asutusloa taotlemise või kasutusteatise esitamise vajalikkust saab vaadata
ehitusseadustiku lisa 2 tabelist. Selle tabeli
kohaselt iga ehitise ja ehitustegevuse puhul
midagi esitama ei peagi. Kui aga siiski on
Üllar Jõgi
kasutuslubade
vaja esitada kasutusloa taotlus või kasutusja ehituskontrolli
teatis, tuleb seda teha ehitisregistri keskspetsialist
konna kaudu, selleks tuleb ehitisregistrisse
sisse logida. Koos taotluse või teatisega esitatakse ka ehitusdokumendid ja vajadusel projekt, mille järgi ehitati. Kuna vajaminevate dokumentide
iseloom varieerub sõltuvalt ehitisest, siis kahtluse korral, mida
esitada ja mida mitte, tuleks meili teel ühendust võtta kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialistiga, kes annab esmase hinnangu
vajaminevate dokumentide kohta.
NB! Kõik taotlused tuleb esitada riikliku ehitisregistri (www.
ehr.ee) kaudu. Projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusloa
taotluste esitamisel toob ehitisregister vajaliku riigilõivu summa,
mis tuleneb riigilõivuseadusest. Ehitus- ja kasutusteatise esitamisel riigilõivu ei ole. Konkreetse piirkonna ametnikud leiab valla
veebilehelt saaremaavald.ee, seejärel „Kaardid“ ja „Teenistujate
kaart“.

K

Mäebe külaplats

Kotlandi mõis. FOTO: Liis Koppel
HINDAMISKOMISJON
Helen Erik, Saaremaa valla maastikuarhitekt;
Reet Viira, MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse liige, saarte avatud aedade
eestvedaja;
Leo Filippov, Eesti saarte kogu eestseisuse liige;
Tiina Pupart, Kuressaare Linnamajanduse haljastaja, kutseline aednik;
Tõnis Kipper, Oma Kodu peatoimetaja;
Tiina Jõgi, Muhu valla esindaja, Hellamaa külakeskuse juhataja;
Diana Õisnurm, kaunis kodu 2021 presidendi tunnustuse saaja, Tõlluste
mõisa / Eurobio Labi esindaja

Kas pensionär saab taotleda
toetust küttepuude ostmiseks ja
prillide kompensatsiooniks? Kas ka
laste prillide ostu hüvitatakse?
üttepuude ostmiseks ja prillide kompenseerimiseks saab esitada sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotluse.
Toetuse saab üldjuhul määrata, kui pereAili Ansper
sotsiaaltöö
konna keskmine sissetulek peale alaliste
peaspetsialist
eluasemekulude, ülalpidamiskohustuse
täitmiseks makstud elatise ja eluasemelaenu kulude maha arvestamist jääb alla kahekordse kehtiva toimetulekupiiri iga pereliikme kohta. Praegu
on toimetulekupiir 200 eurot, kahekordne toimetulekupiir seega
400 eurot.
Taotluse saavad esitada kõik, sõltumata sihtrühmast (ehk mitte ainult pensionärid ja lastega pered). Toetuse määramisel on
aluseks leibkonna sissetulek ja hinnatud abivajadus.

K
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TUNNE EUROOPAT

Euroopa teabekeskus
toimetab endiselt
ka Saaremaal
Nagu eelmisel sügisel, saab ka
tänavu aasta teises pooles tutvuda Saaremaa Teatajas lähemalt
Euroopa Liidu (EL) tegemistega. Kui mullu olid keskpunktis
ELi seitse põhiinstitutsiooni, siis
nüüd keskendume ELi selle ja
tulevaste aastate prioriteetidele ehk põhiteemadele, mida EL
peab eurooplasi lähitulevikus ees
ootavatest väljakutsetest lähtudes
tähtsaks. Nii nagu nendele väljakutsetele ei ole ELil kiireid vastuseid, vaid need leitakse kodanike
ja institutsioonide dialoogi käigus, ei saa ka meie teile neid vastuseid kohe anda. Selleks tuleb
meie lugejatel lahendada korra
kuus ristsõna. Ristsõnas saadud
vastused palume edastada iga
kuu väljatoodud aadressile ning
võitjate vahel loosime välja Saaremaa kinkekaarte. Kõigi nende
vahel, kes saadavad meile kõigi
viie ristsõna vastused, loosime
välja peaauhinna. Täpsem info
ristsõna juures.
Esimese ristsõna keskne teema

on tänavune Euroopa noorte aasta. Just noortel on tähtis osa Euroopas parema – rohelisema, kaasavama ja digitaalsema – tuleviku
ülesehitamisel. Pandeemia järel
on Euroopa noorte aasta aeg, mil
liikuda kindlalt ja lootusrikkalt
edasi. Möödunud reedel toimus
Muhus ka juba traditsiooniks
saanud maakonna noortefestival,
mis seekord kandis tunnuslauset
„Tee oma visioon kuuldavaks“.
Ning Liival noorte hääl tugevasti
ka kõlas – seda erinevate töötubade, tegevuste, esinejate ja kohtumiste kaudu.
Kindlasti ei ole aga tegu ainukese noorte aasta sündmusega meie kandis ja laiemalt
Euroopas. Vaata, mida noorte
aastal veel pakkuda on ja löö ise
kaasa: www.europa.eu/youth/
year-of-youth. Sotsiaalmeedias
otsi ja kasuta ka ise teemaviidet
#EYY2022.
Risto Kaljuste
Europe Directi Saaremaa
teabekeskuse juhataja

EUROPE DIRECT (ED) SAAREMAA TEABEKESKUS
Europe Directi (ED) Saaremaa teabekeskusse on oodatud pöörduma
kõik maakonna elanikud küsimustega ELi kohta. ED võrgustik üle terve Euroopa on esimene kontaktpunkt kodanike ja ELi vahel, aidates
leida vastuseid nende küsimustele.
Saaremaa teabekeskus asub Kuressaares, Lossi 1 vallavalitsuse
hoones. Meie poole on võimalik pöörduda ka meili teel (euroopa@
saaremaavald.ee) või telefonitsi 452 5025, samuti leiab meid
sotsiaalmeediast (www.facebook.com/EDSaaremaa,
www.instagram.com/EDSaaremaa).

Järelevalve
peaspetsialist
Ardo Vahter

18. august 2022

SAAME TUTTAVAKS

Olen sündinud ja kasvanud Muhu saarel.
Keskhariduse omandasin tollases Orissaare
keskkoolis, mis toona kandis Aleksei Müürisepa nime ja millest nüüd on saanud Orissaare
gümnaasium. Peale keskkooli tuli läbida sunduslik ajateenistus
okupatsiooniarmees. Pärast sõjaväeteenistust asusin õppima Tallinna majandustehnikumi õiguse erialale. Tehnikumi (praeguse majanduskooli) lõpetasin 1990. aastal, kui laulev revolutsioon oli laineharjal, plaanimajandus asendumas turumajandusega ja enamik
koolis õpitut enam ei kehtinud ning tuli käigupealt ümber õppida.
1992. aastal algas minu teenistus aasta varem taasloodud
politseis, kus teenisin veidi üle 25 aasta erinevatel ametikohtadel. Pärast politseist erru minekut töötasin viis aastat ajalehes
uudistereporterina.
Vabal ajal tegelen harrastusnäitlemise ja mälumänguga. Sügavamat huvi tunnen ajaloo, eriti militaarajaloo vastu. Varem lugesin
palju, kuid viimasel ajal on internet hakanud raamatuid välja tõrjuma.
Nõndapalju kui võimalik, olen üritanud ka looduses viibida ja
seda jahiga ühildada. Kui jahiretk on osutunud edukaks, meeldib
sellest oma käega miskit maitsvat valmistada.
Olen abielus ja mul on kaks täiskasvanud poega.
Ardo töötab Saaremaa vallavalitsuses 1. augustist.

Keskkonnaosakonna
jäätmehoolduse
peaspetsialist Ketre Kirs
Olen pärit Kanissaarest, endisest Pöide
vallast, ning lõpetanud Tornimäe põhikooli
ja Kuressaare gümnaasiumi. Kõrghariduse
omandamine algas Tallinna tehnikakõrgkooli tehnoökoloogia erialal. Kuna tegemist on praktilise kõrgharidusega, oli
võimalus alustada praktikateed juba teisel õppeaastal ettevõttes AS
Tallinna Vesi. Hiljem osutus see ka minu esimeseks töökohaks, kus
alustasin GISi spetsialistina ning hiljem, pärast kooli lõpetamist,
Eesti suurima reoveepuhastusjaama tehnoloogina.
Sealt edasi suundusin tööle ASi Sweco Projekt, kus sain tegutseda reoveepuhastite tehnoloog-insenerina. Omandasin insenerina
esimesed kogemused joogi- ja reoveepuhastite ning torustike projekteerimises. Sweco Projektis töötamise ajal alustasin ka õpinguid

Tallinna tehnikaülikooli magistrantuuris keskkonnatehnika ja
-juhtimise erialal, mille lõpetasin 2017. aasta kevadel. Soov Saaremaale naasta tõi mind Baltic Workboatsi, kus tegelesin laevadokumentide ja keskkonnateemadega.
Kandideerides Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialistiks, oli minu eesmärk tegeleda keskkonnavaldkonnaga põhjalikumalt ning selles valdkonnas ka midagi korda saata.
Olen kahe armsa tüdruku ema. Lisaks keskkonnateemadele huvitavad mind sport, fotograafia, maalikunst ja muusika.
Ketre töötab vallavalitsuses 15. augustist.

Orissaare muusikakooli
direktor Regina Suik
Olen pärit matkapealinn Aegviidust ja
lõpetanud Aegviidu põhikooli, samal ajal
käisin ka Kehras muusikakoolis. Erialaks oli
klaver. Muusikaga seotuna olen näinud oma
tulevikku juba lapsepõlves, kui mind lasteaias üritustel laulma pandi.
Olen käinud Tallinna Jakob Westholmi gümnaasiumi (JWG)
muusikaklassis, kuid gümnaasiumihariduse omandasin Tallinna
täiskasvanute gümnaasiumis. Muusikapedagoogikat õppisin Eesti
muusika- ja teatriakadeemias (EMTA), peale bakalaureusekraadi
saamist asusin kohe õppima magistrantuuri Tallinna ülikooli ja
EMTA ühisõppekavas muusikaõpetajaks.
EMTAs tuli valida lisaks kohustuslikule üldklaverile ka teine
soolopill, milleks valisin laulmise. Muusikaõpetajana tegutsesin
juba enne ülikooli astumist lasteaias, samal ajal olin ka noorsootöötaja. Hiljem olen õpetanud Turba koolis ning viimane töökoht,
enne Orissaarde tulekut oli JWG. Samal ajal tegelesin ma Orissaares juba ka lasteaia ja kultuurimaja muusikaringidega.
Dirigent olen olnud mitmele koorile, hilisemateks nendest on
segakoor Sõprus ja JWG laste-, neidude- ja segakoor.
Enne muusikaõpetajaks saamist töötasin pikalt jumestaja-stilistina televisioonis ja ajakirjades. Paaril korral on mul olnud suurepärane võimalus ka moesõudes osaleda. Selle eriala omandasin
Soomes FaceHousi akadeemias.
Olen kolme lapse ema ja sõbraks oma elukaaslase kolmele lapsele.
Regina Suik töötab Orissaare muusikakooli direktorina 1. augustist.
13. juulist on Leisi kooli direktor endine Saaremaa abivallavanem
Helle Kahm. 1. juulist on Tornimäe lasteaia direktori kt Piret Peet
ja 8. augustist Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia direktor Helle Karu
(Liis Madisson-Maisla asendaja).

KULTUURI- JA
SPORDISÜNDMUSED
KAARMA

VALJALA

KAARMA-KIRIKUKÜLA
• 19. augustil kl 19 Kaarma XXI
öölaulupidu.

VALJALA RAHVAMAJA
• 19. augustil kl 18.45 kontsert
– Orelipoiss (Jaan Pehk) ja ooperilaulja Aare Saal.

NASVA KLUBI
• 21. augustil kl 12 Nasva kirbukas-laat.
KIHELKONNA
KIHELKONNA RAHVAMAJA
• 20. augustil kl 20 tantsuõhtu
Päris Anny ja Rein Kontsoniga.
• Näitus: Eesti rahvakultuuri keskuse rändnäitus „Pärand elab!“.
Avatud augusti lõpuni. Rohkem infot: https://rahvakultuur.
ee/2020/07/24/eesti-vaimsekultuuriparandi-nimistu-randnaitus-parand-elab/.
REINU RATSATALU
• 20. augustil kl 12 Saare maakonna meistrivõistlused ratsutamise takistussõidus.
LAIMJALA
ASVA VIIKINGIKÜLA
• 20. augustil kl 20.30 Laimjala
retrodisko.
LEISI
HIIEVÄLJA VIBURADA
• 20. augustil kl 11 vibuvõistlus
Hiieküti XI mõõduvõtt.
LÜMANDA
• 27. augustil kl 10 Saare
maakonna petankikarikavõistluse
8. etapp, paarismäng.
LEEDRI KÜLA
• 25. augustil kl 16 Saaremaa
orienteerumisneljapäevak.
PÖIDE
PÖIDE TERVISERADA
• 26. augustil kl 18 laste karikas
2022 kettagolfis.
SALME
SALME JÕESADAM
• 26. augustil kl 19 köievedu
Jõe Vägev. Suvelõpušõu.
ANSEKÜLA SELTSIMAJA
• 26. augustil kl 19 Saaremaa
tansiöhtad.

TORGU
POPI JUURVILJAHOIDJA
• 19. augustil kl 19 Sõrve sovhoosi lõikuspidu.
KURESSAARE
KURESSAARE
KULTUURIKESKUS
• 20. augustil kl 16 Andrus
Vaarik „Elu on parim meelelahutus“.
• Näitused: saalis Timo Kähara „Puudutus“. Portreemaalid ja figuurijoonistused. Avatud
29. augustini. I korrusel laste joonistusvõistluse „Meie kirik – 500“
tööde väljapanek. Pühendatud
EELK Kuressaare Laurentiuse
koguduse juubelile ja märter
pühak Laurentiusele. Vaadata saab
12. septembrini.
KURESSAARE RAEGALERII
• Vello Vinni graafikanäitus „Kaksipidine“. Avatud 14. septembrini.
AJAMAJA GALERII
• Toomas Altnurme maalid ja
graafika „Tom Damir lendaval vaibal“. Avatud 4. septembrini.
KURESSAARE LOSSIHOOV
• 20. augustil kl 19 Nublu „Kohviku tuur“.
KURESSAARE STAADION
• 21. augustil kl 18 Premium
liiga jalgpall, FC Kuressaare vs. Tallinna FCI Levadia.
• 27. augustil kl 17 Premium
liiga jalgpall, FC Kuressaare vs. JK
Narva Trans.
KURESSAARE
KUNSTMURUSTAADION
• 28. augustil kl 13 II liiga – lõuna-/läänepiirkond FC Kuressaare
U21 vs. JK Tabasalu U21.
KURESSAARE KESKVÄLJAK
• 27. augustil kl 12 kultuurne
laupäev – Kaarma ja Kärla rahvatantsijad.

Rohkem infot: www.saare.events.

SUURJÄÄTMETE KOGUMINE
1. augustist 31. augustini või kuni ette antud mahu täitumiseni
võetakse Saaremaa valla elanikelt piiratud koguses tasuta vastu
suurjäätmeid Kapra Vanametallis ja Sikassaare Vanametallis.
Ühe leibkonna kohta võetakse tasuta vastu kuni kolm kuupmeetrit
suurjäätmeid (vanamööbel ja selle osad, voodid, madratsid, kardinapuud, vaibad, kraanikausid, vannid, dušikabiinid, WC-potid, lapsevankrid jms). Tasuta ei võeta vastu romusõidukite osi, rehve, elektroonikajäätmeid, uksi ja aknaid ega muid ehitus-lammutusjäätmeid.
Allkirjastatud volikirja alusel võetakse piirmäärast suuremas koguses
suurjäätmeid vastu korteriühistutelt ja eraisikutelt juhul, kui suurjäätmeid soovitakse üle anda lisaks endale ka teiste jäätmevaldajate nimel. Sel juhul peab olema volikirjas märgitud korteri või majapidamise
aadress, elaniku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber, meiliaadress), kelle nimel jäätmeid üle antakse.
Lisainfo Sikassaare Vanametallist (tel 5623 3230 või tauno.vanametall@gmail.com).
NB! Kogumisringi vana eterniidi jms asbestijäätmete äraandmiseks sel
aastal ei tehta.

TRÜKIARV:
14 150
VÄLJAANDJA:
Saaremaa
Vallavalitsus
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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

SAAREMAA VALLAVALITSUS
ON VÄLJA KUULUTANUD
AVALIKUD KONKURSID

Saaremaa
KA SINU KÜLA VÕIKS OLLA
TÄNAVUNE AASTA KÜLA

• Jurist (tähtaeg: 22.08)
• Looduskasutuse ja -kaitse spetsialist (tähtaeg 22.08)
• Kihelkonna rahvamaja juhataja
(tähtaeg 24.08)
• Orissaare teenuskeskuse juhataja (tähtaeg 24.08)
• Keskkonnaosakonna juhataja (tähtaeg 31.08)
• Mustjala lasteaed-põhikooli direktor (tähtaeg 18.09)
• Ehitusinsener (tähtaeg 06. 09)
• Järelevalve juhtivspetsialist (tähtaeg 31.08)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.

Kui hoolid oma kodupaigast ja teil on vahva ühtehoidev kogukond,
kellega koos viite ellu ideid oma elukeskkonna parandamiseks ning
korraldate koos toredaid üritusi ja soovite olla eeskujuks teistele
kogukondadele, siis tulge osalema konkursil 2022. aasta Saare
maakonna aasta küla tiitlile!
Kaotada pole midagi, aga võita on väga palju: aasta küla saab
järgneva kahe aasta vältel erilist tähelepanu kõikides oma tegemistes, tema tublidust ning aasta küla staatust tunnustatakse
ja tuuakse esile. Ka nomineeritud külad on oma tegemistega
esiplaanil ning toetatud ja tunnustatud.
Aasta küla valimine on külaliikumise Kodukant algatus ning
Saarte Koostöökogu (SKK) jätkab Saaremaa Kodukandi traditsiooni meie maakonna aasta küla konkursi korraldamisel, et meie külad
oleksid ka edaspidi väärikalt esindatud üleriigilisel konkursil. 2015.
aastal tõi meie Leedri küla võidu ka üleriigiliselt konkursilt ning sai
Eestimaa aasta külaks.
Kuidas käib küla või külade piirkonna konkursile esitamine?
Suvi veel kestab ning pisut on aega oma külas kandideerimine läbi
mõelda ja selleks ettevalmistusi teha, kuna kandidaate ootame
1. oktoobrini.
Iga kandideeriv küla, külade piirkond või alevik peab 1. oktoobriks Saarte Koostöökogule esitama:
• motivatsioonikirja põhjenduse ja näidetega (abimaterjal, kuidas
oma küla tutvustada ja mida motivatsioonikirjas kajastada, on SKK
kodulehel);
• oma küla või piirkonda tutvustava kuni kolmeminutilise filmiklipi
(klipi koostamise tehniline juhend on SKK kodulehel).
Filmiklipi valmistamiseks on võimalik taotleda kuni 300 eurot
toetust Saarte Koostöökogu projektist „Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele!“ (taotlusvorm on SKK kodulehel).
Konkursile esitatud kandidaatide hulgast selgub parim küla või
piirkond hindamiskomisjoni ja rahvahääletuse tulemuste summana: 1/3 lõpphindest annab rahvahääletus ja 2/3 komisjoni antud
hinne, eraldi rahva lemmikküla ei valita.
Valdade, eelmise aasta küla (Nasva alevik), Saare arendus
keskuse ja Saarte Koostöökogu esindajatest moodustatud
hindamiskomisjon külastab hindamise käigus kõiki kandidaate
kohapeal.
Maakonna aasta küla 2022 kuulutatakse välja kodanikupäeval,
25. novembril Salme rahvamajas koostöös Saaremaa valla ja Saare arenduskeskusega korraldataval pidulikul tunnustusüritusel.
Konkursi võitnud küla saab 1000 euro suuruse auhinnastipendiumi ning esindab Saare maakonda 2023. aastal üle-eestilisel
aasta küla konkursil.
Saare maakonna aasta küla valitakse igal teisel aastal. Eelmisel
kolmel korral maakonnas tiitli pälvinud küla ei saa uuesti kandideerida ehk meie maakonnast on need Roobaka, Kõljala külade
piirkond ja Nasva alevik. Kõik ülejäänud tublid külad ja piirkonnad,
kes on varem olnud nomineeritud, kuid pole tiitlit pälvinud, on
taas kandideerima oodatud.
Info saamiseks ja toetuse taotlemise võimalustest filmiklipi valmistamiseks võtke ühendust Terje Ausiga telefonil 513 8767.

SAMUTI ON VÄLJA KUULUTATUD AVALIKUD
KONKURSID

• Mustjala lasteaed-põhikooli erinevate ainete õpetajad
(tähtaeg 18.08)
• Kuressaare Hariduse kooli erinevate ainete õpetajad ja
tugispetsialistid (tähtaeg 19.08)
• Kihelkonna kooli erinevate ainete õpetajad (tähtaeg 20.08)
• Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi erinevate ainete
õpetajad ja toitlustusteenuse pakkuja (tähtaeg 25.08)
• Leisi kooli kokk (tähtaeg 25.08)
Kandideerimise täpsete tingimuste ja ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

MÜÜK JA RENT
Saaremaa vallavalitsus korraldab elektroonilise enampakkumise
Osta.ee portaalis (www.osta.ee) Saaremaa vallas Taritu külas
asuva Rahvamaja hoonestatud kinnistu (pindala 12 142 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) võõrandamiseks. Kinnistul paikneb kahekorruseline hoone (suletud netopind 238 m²).
Enampakkumine toimub 18.08 kell 12 kuni 05.09.2022
kell 12 Osta.ee portaalis. Enampakkumise alghind 20 000 eurot.
Pakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu ostu-müügileping.
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/muugipakkumised ja kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee, tel 522 8547).

SAARE MAAKONNA ETTEVÕTETE
TUNNUSTAMISE AEG ON KÄES
Saare arenduskeskus, Saaremaa ettevõtjate liit, MTÜ Saarte
Koostöökogu ja kohalikud omavalitsused kutsuvad üles esitama
kandidaate ettevõtlusauhindadele, et tunnustada Saare maakonna
parimaid ettevõtteid oktoobris toimuval ettevõtlusgalal.
Tunnustame enim silmapaistnud ettevõtjaid, haridusinnovaatoreid, noorte ettevõtlikkust ja turismi edendavaid inimesi ning organisatsioone, kes oma tegevuse tulemusena on avaldanud suurt
mõju Saare maakonna elu- ja ettevõtluskeskkonna edendamisele.
Kandidaate saavad esitada kõik – nii eraisikud, ettevõtted, asutused kui ka kohalikud omavalitsused. Täpsema info kategooriate
kohta leiab veebilehelt www.minusaaremaa.ee. Kandidaate saab
esitada 12. septembrini.
Auhinnad antakse välja 13 kategoorias:
• Saare maakonna aasta eksportija;
• Saare maakonna aasta startija;
• Saare maakonna aasta tööandja;
• Saare maakonna aasta investeering/investeerija/arendusprojekt;
• Saare maakonna aasta uuendaja/novaator/rohetehnoloogia rakendus;
• Saare maakonna aasta turundustegu/koostööprojekt/turundaja;
• Saare maakonna aasta inimene või tegu turismis;
• Saare maakonna parim toiduaine;
• Saare maakonna parim toode/teenus;
• Saare maakonna parim maksumaksja;
• Saare maakonna aasta ettevõte;
• Saare maakonna haridusuuendus või noorte ettevõtlikkust
edendav tegu;
• Saare maakonna aasta õpilasettevõte.
Märkame ja tunnustame Saare maakonna ettevõtteid!

Kristel Oinberg-Kelder
arenduse peaspetsialist

SAAREMAA VALLA RAHVASTIKU MUUTUMINE 2022
Elanikke
01/01/2022

Sünnid

Saarte Koostöökogu MTÜ

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 19. juuli istungil kinnitati Kaarma piirkonna Maleva
külavanemaks kolmeks aastaks Taavi Saar (asetäitja Kristine Kahver),
Meedla külavanemaks viieks aastaks Indrek Aus (asetäitja Loona
Lepp) ja Vestla külavanemaks kolmeks aastaks Urmas Kaasik.
Vallavalitsuse 2. augusti istungil kinnitati Mustjala piirkonna Pahapilli
külavanemaks viieks aastaks Tarmo Tehves (asetäitja Tiit Vimberg).
Asuküla, Liiva-Nõmme ja Kuke küla koosolek peetakse 21. au
gustil kell 12 Kaarma spordimaja juures. Päevakorras külavanema
valimine.
Parasmetsa külavanema valimise üldkoosolek toimub 27. augustil
kell 17.30 Parasmetsa Jahimajas.
NB! Hääleõiguslikeks elanikeks loetakse vähemalt 16-aastased isikud,
kes elavad rahvastikuregistri andmetel asula või kandi territooriumil
või on aleviku või küla territooriumil ehitisregistris elamu sihtotstarbega hoone omanikud.
Paevere ja Vennati külade koosolek toimub 3. septembril kell 14
Paevere külaplatsil. Päevakorras külavanema valimine ja külaraha
kasutamine. Täpsustav info: Riina Voog, tel 5595 9773 (Vennati),
Marina Raaper, tel 5331 0254 (Paevere).

• Vt ka lk 1
Elamaasumine

Surmad

kokku

sh valda sisse

Lahkumine
kokku sh vallast välja

Loomulik Rände- Muutus
iive

saldo

kokku

Elanikke
01/08/2022

Kuressaare linn
12 645
70
109
391
263
354
137
-39
37
-2
12 643
Kaarma
5075
26
23
266
128
111
46
3
155
158
5233
Kihelkonna
835
7
14
31
22
35
20
-7
-4
-11
824
Kärla
1464
8
12
43
18
43
9
-4
0
-4
1460
Laimjala
701
4
5
42
31
20
8
-1
22
21
722
Leisi
1951
8
25
76
55
41
17
-17
35
18
1969
Lümanda
853
8
8
55
31
32
15
0
23
23
876
Mustjala
707
4
4
56
42
16
7
0
40
40
747
Orissaare
1766
5
18
75
55
40
14
-13
35
22
1788
Pihtla
1567
7
17
78
40
30
9
-10
48
38
1605
Pöide
869
5
8
58
44
33
16
-3
25
22
891
Salme
1167
8
7
52
34
29
10
1
23
24
1191
Torgu
343
2
2
17
10
7
0
0
10
10
353
Valjala
1365
8
14
53
37
39
14
-6
14
8
1373
Aadressita
129
2
4
484
456
34
31
-2
450
448
577
											
Kokku vald
31 437
172
270
1777
1266
864
353
-98
913
815
32 252
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Liitu Postimehe

digipaketiga


 

Sinu usaldusväärne
kinnisvarakonsultant
Saaremaal!

Väravad kl 20.30
Sissepääs 16 €,
retroriietes 12 €

Kinnisvara müük, ost, üür
Kinnisvaraalane nõustamine
Jüri Aljas
Maakler / Konsultant
+372 517 5751
jyri.aljas@domus.ee
www.domus.ee

EUROOPA VÄIKESAARTE ÜHENDUSE
ESIN üldkogu ja konverents

Kihnu saarel 2022
6. sept saabumine ja pidulik õhtusöök 19.30
7. sept Kihnu pärandkultuur - käsitöö, pillimäng,
laul ja tants
8. sept saartepoliitika ja elamiskõlblikkus
9. sept ärasõit Kihnust
Konverents toimub inglise keeles, kohapeal tõlk.
Info ja registreerimine https://www.saared.ee/info/esin/

DIVERO EHITUS OÜ Tallinna 58, Kuressaare 93818,
tel 523 6664, info@divero.ee

