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Teataja
Neljapäev, 20. detsember 2018

Tasuta infoleht
Lapsed panid
paberile tulevikuSaaremaa
14. detsembril avati Kuressaare linnuses valla ja Saaremaa koolide ühisnäitus “Meie
Saaremaa”, kus on väljas 39
õpilaste koostööna valminud
teost, milles noored annavad
edasi oma visiooni Saaremaa
tulevikust.
“Laste mõtetes on siirust ja
otsekohesust, mida me peaksime rohkem hindama ja arvesse võtma, planeerides
oma elu,” ütles vallaarhitekt
Mark Grimitliht.
Näituse avamisel osalesid
tööde autorid – sadakond
kooliõpilast – ja õpetajad. Fotol esiplaanil Salme
põhikooli direktor Aare Martinson.
Näitus jääb avatuks
31. jaanuarini.
VALMAR VOOLAID

Sundvalduse seadmist
ei tasu karta
1. juulil jõustus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus, mis asendab seni kehtinud kinnisasja sundvõõrandamise seadust. Muudetud on ka sundvalduse regulatsiooni.

S

undvalduse seadmist kohaldatakse nii erateede
avalikku kasutusse määramiseks kui ka avalikes
huvides tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.
Vallavalitsus on tänaseks algatanud mitmeid sundvalduse seadmisi eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil. Menetlus algab vastavasisuliste teadete edastamisega kinnistu omanikule. Juhin tähelepanu, et kui te

saate e-posti teel vallavalitsuse
teate, siis palun kindlasti vastata,
et olete teate kätte saanud. Teate
kohaselt on maaomanikul õigus
esitada nelja nädala jooksul teate
kättesaamisest oma seisukoht.
Hirm on põhjendamatu

Oleme täheldanud, et kinnistu
omanikel on sõna “sundvaldus”
tekitanud hirmu või kartust, justkui võetaks neilt midagi sunni-

viisiliselt ära või sunnitakse neid
midagi tegema. Nii see tegelikult
ei ole. Seni oli eratee avalikku kasutusse määramise aluseks kas
lihtkirjalik või notariaalne leping. Uus seadus muutis erateede avalikku kasutusse määramise eraisikule mugavamaks ja vallavalitsusele soodsamaks. Enam
ei pea iga kinnistu omanik ja vald
sõlmima eraldi notariaalset isikliku kasutusõiguse lepingut, vaid
vallavalitsus seab erateele avali-

ku huvi olemasolul sundvalduse. Seega ei ole sundvalduse puhul tegemist kinnistusraamatusse kantava piiratud asjaõigusega, vaid haldusaktiga (vallavalitsuse korraldus) seatava avalik-õigusliku (seadusjärgse) kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata ja jääb
kehtima ka pärast kinnisasja
võõrandamist.
Jätkub lk 3.

EV100 juubeliaasta lõpupidu

SAJAGA EDASI, KURESSAARE!

Viimane aeg
elukohaandmeid
kontrollida

T

uletame meelde, et enne 1. jaanuari 2019 peaksid vallavalitsusele
oma täpsed elukohaandmed esitama kõik need, kelle andmed on
praegu rahvastikuregistris üksnes omavalitsuse täpsusega (puudub küla, talu nimi
või linnas tänav, maja- või korterinumber).
Kui registris ei ole täpseid andmeid, võib
inimene jääda uuel aastal ilma avalikest
teenustest, nagu lasteaiakoha või toetuste
saamine, juhiloa pikendamine vms.
Elukoha saab registreerida eesti.ee veebilehel, samuti võib tulla andmeid uuendama vallavalitsusse (Lossi tn 1, Kuressaare). Küsimuste korral helistada tel 45 25 018.
Anne Raik
rahvastikutoimingute spetsialist

KOP-i sügisvoorust
toetati 16 projekti

K

ohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) sügisvooru esitati Saare
maakonnast 32 projektitaotlust,
millest toetati 16 projekti kogusummas 25 561,73 eurot.
Toetatud projektid on: rahvarõivaste
valmistamise koolitus “Sariküllist sukkadeni” (taotleja MTÜ Saaremaa Käsitööselts
KadakMari); Jööri Folk 2019 (MTÜ Jööri
Küla Selts); “Toome dirigendi Sõrvemaale”
(MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts); “Aitame
ennast ja teisi” vol. 3 (MTÜ Turvaline Sõrve); “Väle pätt 2018” (MTÜ Saaremaa Orienteerumisklubi); raamatu “Kuressaare ajalugu II” väljaandmine (MTÜ Kuressaare
Raeühing); “Tõrise küla. Ajaloost tänapäeva läbi liikuva pildi” (MTÜ Eikla Piirkonna Külade Selts); “100 fotot 100-aastasele
Eestile” (MTÜ Saarekülade Selts); “Mälu
läbi mängu” (MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda); pingid puhkealale (MTÜ Atla
Küla Selts); “Särts turvaliseks!” (MTÜ Kõrkvere Selts); Pöide terviseraja treeningtingimuste täiendamine (MTÜ Pöide Spordiselts); Randvere pargi lehtla (MTÜ Randvere Tööõppekeskus); Muhu roosiaia puidust kujunduselemendid (MTÜ Muhu Pärandikool); “Seltsimaja Tujutare ilmakindlaks!” (MTÜ Aderkasi Laulu- ja Tantsuselts);
“Kogukonna kodu_2” (MTÜ Saare Maakonna Invaühing).
Võrreldes kevadvooruga oli konkurents palju tihedam ja pooled taotlejad
jäid toetuseta, kuna raha ei jätkunud.
Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetatakse tegevusi,
millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama
koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete
ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Loe lähemalt, ka toetatud projektide
kohta valla kodulehelt www.saaremaavald.
ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.
Veiko Viil
KOP-i koordinaator

31. detsembril

14.00 Suur tantsupidu "Eesti tantsib" keskväljakul ja
22.00 Küünlavalguskontsert Laurentiuse kirikus

AASTAVAHETUS KESKVÄLJAKUL
22.30 Superstaar Merilin Mälk ja Sander Berens (klaver)

23.00 Ansambel Öed
23.50 Presidendi tervituskõne

00.00 ILUTULESTIK

Vallaleht uuel aastal
Järgmine Saaremaa Teataja ilmub
17. jaanuaril. Tuleval aastal hakkab
vallavalitsuse infoleht ilmuma Saare
maakonna ajalehe Meie Maa vahel iga
kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval.
Endiselt on vallaleht tasuta ja jõuab
igasse postkasti.

Kauneid
pühi!

Saaremaa vallavalitsus
ja vallavolikogu
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Saaremaa Teataja

Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud

TEATED
Vallavalitsus on kuulutanud avaliku konkursi
Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhataja
ametikohale. Kandideerimisdokumendid esitada
märgusõna all “Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhataja konkurss” hiljemalt 4.01.2019 Saaremaa
Vallavalitsusele Tallinna 10, 93819 Kuressaare linn
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee. Täpsem info: www.
saaremaavald.ee/tookohad. Täiendav info: abivallavanem Helle Kahm, tel 51 57 198 ning haridus- ja
noorsootööosakonna juhataja Raivo Peeters, tel 45
25 068.
Vallavalitsus on kuulutanud avaliku konkursi
Kihelkonna rahvamaja juhataja töökohale.
Kandideerimisdokumendid (kirjalik avaldus, CV,
haridust tõendava dokumendi koopia, visioon
Kihelkonna rahvamaja tulevikust ja muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat peab oluliseks)
saata 2. jaanuariks 2019 digiallkirjastatult e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa
vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819
Kuressaare, märgusõna “Kihelkonna rahvamaja
juhataja”. Täpsem info: www.saaremaavald.ee/
tookohad. Lisainfo: abivallavanem Helle Kahm, helle.
kahm@saaremaavald.ee, tel 45 25 065, kultuuri- ja
spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm, mihkel.
tamm@saaremaavald.ee, tel 45 25 070.
Vallavalitsus on kuulutanud avaliku konkursi
vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna
sotsiaaltranspordi projektijuhi tähtajalisele
töökohale. Projektijuhi põhiülesanne on sotsiaaltranspordi süsteemi väljatöötamine ja korraldamine, rakendades projekti “Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine” tööjuhiseid perioodil
2019. a kuni 31. mai 2021. a Saaremaa vallas.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada
digiallkirjastatult 2. jaanuariks 2019 e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare, märgusõna
“Sotsiaaltransport”. Täpsem info www.saaremaavald.ee/tookohad. Lisainfo: majandus- ja
haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk, mikk.tuisk@
saaremaavald.ee, tel 45 25 105.
Vallavalitsus on kuulutanud avaliku konkursi
Orissaare teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialisti
ametikohale. Kandideerimisdokumendid esitada
digiallkirjastatult 2. jaanuariks 2019 e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare,
märgusõna “Sotsiaaltööspetsialisti konkurss”.
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/tookohad.
Lisainfo: abivallavanem Marili Niits, tel 45 25 013,
marili.niits@saaremaavald.ee.
Maa-amet on kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise kümne Saaremaa vallas asuva
kinnisasja müügiks, mille pakkumiste esitamise
tähtaeg on 30. jaanuar 2019. Täpsemat infot saab
Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/
maakorraldus ja maa-ameti kodulehelt www.
maaamet.ee.
AS Kuressaare Soojus osutab lisaks Kuressaare linnale alates 1. jaanuarist tänavavalgustuse
hooldamise teenust endise Lääne-Saare valla
territooriumil ning Salme ja Läätsa külas.
Tänavavalgustuse riketest teatada telefonil
453 3340 (automaatvastaja 24h).

Rannakalda detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik väljapanek
Rannakalda detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub
4.01–4.02.2019.
Orissaare Vallavolikogu 21.09.2017
otsusega nr 189 algatati Hindu küla
Rannakalda detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Rannakalda katastriüksust (katastriüksuse tunnus
55001:001:0576, pindala 5,39 ha, 100%
maatulundusmaa). Planeeringu
eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kahele elamule, abihoonetele ja
võrgukuurile, lautrikoha määramine,
sihtotstarbe muutmise vajaduse
määramine, teede ja liikluskorralduse
põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine,
servituutide ja kitsenduste vajaduse
määramine, ehituskeeluvööndi
vähendamine.
Detailplaneeringuga soovitakse muuta
Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005
otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare
valla rannaala osaüldplaneeringut, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatus 200 m merepiirist.
Detailplaneeringu materjalidega on
võimalik tutvuda Saaremaa vallamajas
(Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse
ruumis 313 (Kätlin Kallas, tel 45 25 094,
katlin.kallas@saaremaavald.ee) ning
valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.

Paikülas Tehu-Saadu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018
otsusega nr 1-3/108 tunnistati osaliselt
kehtetuks Paikülas Tehu-Saadu
detailplaneering Sandri kinnistu
(katastritunnus 37301:002:0535,
pindala 10 828 m2) osas. Otsusega on
võimalik tutvuda www.saaremaavald.
ee/detailplaneering.

Orissaare keskväljaku detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsus lõpetas
4.12.2018 korraldusega nr 2-3/1527
Orissaare keskväljaku detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
Orissaare aleviku keskuse haljastuse,
kergliiklusteede ja parklate planeerimine, valgustuse lahendamine,
staadioni rekonstrueerimise planeerimine, Kuivastu mnt 28 hoonestuse
planeerimine ja turuala väljaarenda-

mine, ehitusõiguse määratlemine
kruntidel. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 8 ha.
Detailplaneeringu eskiislahenduse
koostamisel tehti koostööd planeeringuala katastriüksuse omanikega, mille
käigus selgus, et Kuivastu mnt 28
katastriüksuse omaniku ehitusõiguse
soov on muutunud. Kuna uus kaubandushoone projekteeritakse olemasoleva alusel, siis ei ole detailplaneeringu
koostamine ehitusõiguse saamiseks
vajalik. Samuti ei ole vaja oluliselt muuta parkimisala ega muid kaubandushoonega seotud tehnovõrke ja -rajatisi.
Orissaare keskuse haljastuse, valgustuse ja turuala lahendamiseks ning
staadioni rekonstrueerimiseks ei ole
detailplaneeringu koostamine vajalik.
Seega lõpetati detailplaneeringu
koostamine planeerimisseaduse § 129
lg 1 p 3 alusel.
Korraldusega saab tutvuda valla
kodulehel www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringute-koostamise-lopetamine või vallamajas (Tallinna 10,
Kuressaare, ruum 313, Kätlin Kallas,
katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 45
25 094).

Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018
otsusega nr 1-3/109 tunnistati kehtetuks Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneering, kuna detailplaneeringut ei ole
asutud ellu viima ning kinnistu uus
omanik soovis selle elluviimisest
loobuda. Otsusega on võimalik
tutvuda www.saaremaavald.ee/
detailplaneering.

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise
algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018
otsusega nr 1-3/111 algatati Kuusnõmme külas Ranna detailplaneering
eesmärgiga analüüsida Vilsandi
rahvuspargis asuvale Ranna kinnistule
ühe paadikuuri ja ühe võrgukuuri
kavandamise võimalikkust, käsitledes
seejuures ka olemasolevate ebaseaduslike ehitiste ümberkohandamist ja/
või likvideerimist. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne olemasolevate
ajalooliste lautrikohtade avalikkusele
eksponeerimise tingimuste seadmine.
Kuna detailplaneeringu koostamise
üks eesmärk on ranna ehituskeeluvööndisse hoonete püstitamine,
tehakse ettepanek vähendada

ehituskeeluvööndit. Tulenevalt sellest
on detailplaneering vastuolus Lümanda valla üldplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut
muutvat detailplaneeringut. Otsusega
on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee/detailplaneering.

Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018
otsusega nr 1-3/110 algatati Lahekülas
Teedevahe detailplaneering, mille
eesmärk on katastriüksuse jagamine ja
katastriüksuste sihtotstarvete määramine, ühele krundile ehitusõiguse
määramine äri- ja tootmishoonete
püstitamiseks, keskkonnatingimuste
seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine.
Planeeringuala suurus on ca 18,5 ha.
Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringu
maakasutuse kaardi järgi asub
planeeringuala haljasmaal. Tulenevalt
detailplaneeringu eesmärgist tehakse
ettepanek ühisplaneeringu muutmiseks moodustatava ärimaa krundi
osas sooviga muuta see ala ettevõtlusalaks. Seetõttu on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga
ja planeeringut menetletakse kui
üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. Otsusega on võimalik tutvuda
www.saaremaavald.ee/detailplaneering.

Vaigu külas Haagi detailplaneeringu
kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018
otsusega nr 1-3/113 kehtestati Vaigu
külas Haagi detailplaneering, mille
järgi taastatakse endine talukoht ja
taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritava hoonestusala
ulatuses ca 65–90 m tavalisest
veepiirist. Selleks jagatakse olemasolev katastriüksus kaheks, millest
elamumaa sihtotstarbega krundile on
planeeritud hoonestusala ja määratud
ehitusõigus kuni 3 hoone (elamu ja 2
abihoonet) püstitamiseks.
Veevarustus on planeeritud individuaalse puurkaevu baasil ja kanalisatsiooniks kogumismahuti. Maatulundusmaa katastriüksusele ehitusõigust
ei määrata. Juurdepääs planeeringualale toimub Veere–Vaigu–Rannaküla
teelt. Otsusega on võimalik tutvuda
www.saaremaavald.ee/detailplaneering.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 11. detsembri
istungil otsustati:
• Kinnitada Valjala põhikooli ja Kärla
muusikakooli hoolekogu koosseis.
• Kehtestada Valjala põhikooli tasuliste
teenuste hinnakiri.
• Kinnitada Saaremaa laste ja perede tugikeskuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
• Anda välja Saaremaa valla hariduse registri põhimäärus.
• Tagada eluruum (eraisikud).
• Kehtestada Kuressaare Hoolekande
tasuliste teenuste hinnakiri.
• Kinnitada Kuressaare Hoolekande
struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
• Kuulutada välja Orissaare teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialisti konkurss.
• Eraldada reservfondist 3354 eurot (hajaasustuse programm).
• Nimetada esindaja korteriühistu üldkoosolekule (Iide, Uue-Maja KÜ).
• Muuta sõiduplaani nr 3214.
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud

•

•
•
•

•

•
•

isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks (2).
Korraldada kirjalik enampakkumine
Abruka saarel asuva ja vallale kuuluva
sidevõrgurajatise Abruka PON teenuspakkujale rendile andmiseks.
Väljastada sõidukikaart taksoveoteenuse osutamiseks.
Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Mändjala külas Vene detailplaneering.
Muuta Saaremaa vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu (lastekaitseteenistuse juhataja ja sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja ametikoha
loomine).
Kinnitada jõulukuuskede lubatud müügikohad munitsipaalmaal Kuressaares.
Kuulutada välja sisekonkursid lastekaitseteenistuse ja sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja ametikohale.

Vallavalitsuse 18. detsembri
istungil otsustati:
• Eraldada reservfondist 5000 eurot

MTÜ-le Saaremaa Võrkpall.
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks: “Eesti tantsib” Kuressaare
keskväljakul (31.12) ja “Beebilõust live”
(21.12).
• Anda luba Kuressaare aastavahetuse
ilutulestiku korraldamiseks.
• Hüvitada huvihariduse ja huvitegevuse
transpordikulud kogusummas 1047,12
eurot.
• Tunnistada 2019. aasta XXVII laulu- ja
tantsupeo “Minu arm” Saare maakonna esinduse rongkäigu kujunduskontseptsiooni konkurss nurjunuks ja kuulutada välja uus konkurss.
• Kuulutada välja Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhataja konkurss.
• Seada hooldus (eraisik).
• Tagada eluruum (eraisik).
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping (eraisik).
• Sõlmida leping MTÜ-ga Kaks Kala toidupangateenuse osutamiseks 2019.
aastal.
• Eraldada MTÜ-le Saaremaa Puuetega
Inimeste Koda 450 eurot puuetega inimeste ujumistundide juhendajate töö-

tasude hüvitamiseks.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
aruanded (4).
• Pikendada hajaasustuse programmi
toetuslepingu lõpptähtaega (4).
• Kinnitada KOP-toetuse aruanne.
• Eraldada MTÜ-le Kärla Jahimeeste
Selts 2208 eurot.
• Kiita heaks arengutoetuse aruanne
(MTÜ Randvere Heaks ja MTÜ Karala
KAS) ja tegevustoetuse aruanne (MTÜ
Karala KAS).
• Koormata vallale kuuluv kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud
(3) isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks.
• Muuta Saaremaa vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu (Leisi teenuskeskuse koosseisust kinomehaaniku 0,2
koormusega töökoha koondamine).
• Muuta sõiduplaane nr 5109, 5110 ja
5111.
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks.
• Nimetada esindaja Maasi Jäätmehool-

•
•
•

•
•

•

•

•

duse OÜ osanike koosolekule (Mart
Mäeker).
Kuulutada välja konkurss “Turvalise
elukeskkonna tagaja 2018”.
Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
Tunnistada osaliselt kehtetuks Laratsi detailplaneering (kinnitatud Mustjala
vallavolikogu 30.03.2012 otsusega).
Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
Seada sundvaldus Saaremaa valla kasuks Muratsi külas asuva Allika tee
avalikuks kasutamiseks.
Anda välja määrus “Isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord”.
Eraldada reservfondist 20 196 eurot õigusabi kulude katteks, 57 960 eurot lumelükkamise kulude katteks ja 4014
eurot toetuste maksmiseks.
Korraldada lihthankemenetluses hange
“Vilsandi päästejaama laiendamine”.

Õigusaktidega saab tutvuda valla
dokumendiregistris http://delta.
andmevara.ee/saaremaa_vald/

Saaremaa Teataja

Vesi majja toetuse abil
K
ümmekonna aasta jooksul on üle Eesti kümned
tuhanded hajaasustuses
elavad maapered saanud selle programmi kaudu toetust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, aga ka juurdepääsuteede ja
autonoomsete elektrisüsteemide
rajamiseks. Kahjuks ei ole teada,
kui palju majapidamisi Saaremaal on hajaasustusprogrammist
abi saanud, kuid viimasel kahel
aastal on see arv kokku 223.
“Väga palju on nende seas lastega peresid, kel tänu toetusele on
õnnestunud oma elu maal sisse
seada või elutingimusi parandada,” ütles Maire Käärid.
2017. aasta hajaasustuse programmi kaasrahastamisel said
oma majja vee ka Orissaare lähedal Liigalaskma külas kodu rajavad Liis Traumann ja Meelis Pilv.
Liisi ja Meelise peres kasvab kaks
poega, kolmeaastane Marcus ja
pooleteistaastane Margus, ning
just laste pärast seni Tallinnas
elanud pere Saaremaale koliski.
“Tahtsime pakkuda neile rahulikumat ja maalähedasemat
elu,” rääkis Meelis Pilv, kes töötas aastaid Tallinnas Hansa Grupis tehnikajuhina. Kui audiitori
ja pearaamatupidajana Tallinnas
tegutsenud Liis on Saaremaa
juurtega, siis Meelis ütleb end
olevat mandrimehe, kel sai linnaelust lihtsalt kõrini.
Kuigi oma maja oleksid nad
Saaremaale nagunii ehitanud, on
Meelise sõnul hajaasustuse programmi toetus seejuures kindlasti
abiks. 3477 eurot maksma läinud
veesüsteemi rajamiseks saadi toe-

ERAKOGU

“Hajaasustuse programm on suur kingitus maainimestele,” tunneb rõõmu Saaremaa vallavalitsuse arenduse
peaspetsialist Maire Käärid.

V

ABI HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST: Liigalaskma külas oma perele kodu rajavad Liis Traumann ja Meelis Pilv said
toetusega majja veevärgi. Esimese ruumina saab majas kohe-kohe valmis köök. Fotol ka lapsed Margus ja Marcus.

tust 2248 eurot, ise pidi pere maksma 1228 eurot. Puurkaevu ehitas
Balti Puurkaev OÜ, veetrassi kaevas Orissaare firma TRÄX OÜ ja
veetorud vedas majja samuti Orissaare firma VÄLISKEERE OÜ.
“Oluline on selliste projektide juures ka see, et kohalikud firmad saavad tööd ja see elavdab
Saaremaa majandust,” märkis
Meelis. Kindlasti taotleb pere
tema sõnul edaspidi toetust ka
reoveesüsteemi rajamiseks.
Maja hakkasid Meelis ja Liis
ehitama eelmise aasta juuli lõpus ja tuleva aasta sügiseks plaanivad nad sisse kolida. Seni elatakse üürikorteris.
“Väga tähtis on, et ka maakodudes ei peaks enam vett ämbritega tuppa tassima ja solki käsit-

si õue vedama,” rõhutas Maire
Käärid programmi kasutegurist
rääkides. “Kui arvestada, et ühe
majapidamise kohta on saadud
toetust mitu tuhat eurot, siis on
see märkimisväärne kingitus,”
märkis ta. Maksab ju riik projekti kogumaksumusest kolmandiku, omavalitsus teise kolmandiku ja toetuse saaja kanda jääb
kolmandik. Tänavu toetas riik
Saaremaa valla elanike projekte
150 000 ja vald 152 000 euroga.
Eestis alustati hajaasustuse
programmiga esmalt pilootprojektina Võrumaal 2007. aastal.
Alates 2008. aastast kuni 2012.
aastani saadi juba üle Eesti tuge
esmalt veesüsteemide rajamiseks, alates 2013. aastast lisandusid ka kanalisatsioonisüsteemid,

juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.
Mõne kuu pärast avaneb järgmine, 2019. aasta taotlusvoor.
Maire Käärid julgustab selles
osalema ka neid maainimesi, kelle taotlusi pole seni rahuldatud
või kes pole veel julgenud selles
programmis osaleda. Et programmis osalemine sujuks taotlejatele ja firmadele stressivabalt,
soovitab Maire Käärid juba varakult ühendust võtta ja abi küsida, et aeg ei sunniks hiljem kiirustama. Programmi taotlusvoor
on olnud avatud varasematel
aastatel ainult kaks kuud.
Täpsem info: tel 45 25 169, 51
31 674, e-post: maire.kaarid@
saaremaavald.ee.
Merike Pitk

tundi ujumise algõpet, siis nüüd
40 tundi.
Novembri lõpus korraldasid
Saaremaa vald ja Kuressaare
gümnaasium koostöös Eesti ujumisliiduga ujumise algõpetuse
koolituse “Õpime ujuma” instruktoritele ja teistele huvilistele,
kes hakkavad omandatud teadmisi edasi andma esimese kuni
kolmanda klassi õpilastele.
Kohale tuli kakskümmend juhendajat, kes said kahe päeva
vältel nii teoreetilist kui ka praktilist koolitust. Loodame siiralt,
et tänu neile koormus ujumis-

instruktorite vahel ühtlustub
ning seetõttu saame pakkuda
õpilastele veel rohkem kvaliteetset õpet. Kindlasti peavad koolid
oma õppeprogramme kohendama 20 lisatunni võimaldamisele. Arvestades riiklikku lisarahastust, koolijuhtide võimekust
ning rohkemate õpetajate ettevalmistust ei tohiks see olla väga
suur väljakutse.
Lisaks korraldab Saaremaa
vabatahtlik merepääste selts Aste,
Lümanda ja Kärla kooli neljandate klasside õpilastele huvihariduse riikliku lisatoetuse abil projek-

ti “Lapsed turvaliselt merel” raames koolituse, kus lapsed saavad
teoreetilised ja praktilised algteadmised esmastest päästevahenditest, nende olulisusest ja kasutamisest. Koolituse tulemusena oskavad lapsed turvaliselt käituda veekogudel, kasutada esmaseid pääste- ja turvavahendeid
ning ootamatus olukorras aidata
nii ennast kui ka kaaslasi. Koolitus võiks saada jätkuks kohustuslikule ujumise algõppele koolides
ning rakenduda üle Saaremaa.
Rasmus Tüüts
sporditöö spetsialist

Sundvalduse seadmist ei tasu karta
Algus lk 1.
Kinnistu omanik ei pea minema
enam notari juurde lepingut
sõlmima, vaid ta saab oma seisukoha (kui tal on arvamusi, ettepanekuid jne) anda vajadusel
kodust lahkumata, kas siis e-posti, telefoni või posti teel. Omanik
ei pea eraldi teavitama, kui ta
nõustub sundvalduse seadmisega teates märgitud tingimustel.
Kui nelja nädala jooksul ei ole talt
seisukohta laekunud, siis loeme,
et ta on nõustunud. Rõhutame
veel seda, et sundvalduse seadmise menetluse algatamise teate kättesaamisest palume kindlasti vallavalitsust teavitada.

Saaremaa
kandid
Mida head jääte meenutama
sellest aastast?

Riina Allik
vallavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist

A

sju, mida 2018. aastast meenutada, on palju. Uus töökoht, palju uusi kolleege/koostööpartnereid nii oma maakonnas
kui ka kõikides teistes maakondades, Tervise Arengu Instituudis, siseministeeriumis. Palju tööd ja palju erinevate ürituste
korraldamist, palju toredaid inimesi!
Kuna minu suurim kirg on maailmas
ringi rännata, jään meenutama mitut vahvat reisi, neist elamusterohkeim ja meeldejäävaim oli Tansaania – tõeline Musta
Mandri riik, kust tagasi tulles on hea tõdeda, et minu kodu asub õnneks Saaremaal.

Õpetame lapsed ujuma!

iiekordne olümpiavõitja ja 14-kordne maailmameister ujumises
ameeriklane Katie Ledecky on öelnud: “Ära harjuta nii
kaua, kuni sa teed õigesti, vaid
harjuta nii kaua, kuni sa ei tee
enam valesti.”
Kuna Saaremaa on kõige pikema rannajoonega omavalitsus Eestis, on ujumisoskus siin hädavajalik. Selle aasta alguses käivitus
uuenenud metoodikaga ujumise
algõppe programm koolidele. Kui
varem oli esimese kuni kolmanda
klassi lastel kohustuslik saada 20
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Eratee avalikuks kasutamiseks
määramisega kaasnevad kinnistu omanikule seadusest tulenevad soodustused. Tema kinnistu suurus ei muutu, kuid maamaksu arvestamisel arvatakse
kinnistu suurusest maha teealuse maa osa ruutmeetrites. Samuti lähevad eratee avalikuks kasutamiseks määramisega vallavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused (lumelükkamine, tee
hooldus, sh hööveldamine, aukude lappimine, niitmine jne
ning ka tulevased remondid), õigused ja vastutus.
Ehitusseadustikust tulenevalt
on avalikult kasutataval teel kait-

sevöönd – teed ümbritsev maaala, mis tagab tee kaitse, teehoiu
korraldamise, liiklusohutuse
ning vähendab teelt lähtuvaid
keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid.
Maanteede kaitsevööndi laius
mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni 30
meetrit. Maantee omanik võib
kaitsevööndi laiust põhjendatud
juhul vähendada. Ehitusseadustiku kohaselt on maantee väljaspool linnu, aleveid ja alevikke
paiknev tee sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks. Tee kaitsevööndis on teatud tegevused keelatud,

kuid need keelud ei ole absoluutsed. Juhul kui omanikul tekib vajadus teha tee kaitsevööndis töid,
tuleb kooskõlastamiseks pöörduda vallavalitsuse majandus- ja
haldusosakonna teede valdkonna spetsialistide poole.
Eelnevat kokku võttes julgustame inimesi mitte kartma sundvalduse seadmist. Kinnistu omaniku olukord ei halvene, vastupidi – vallavalitsus võtab endale kohustused teed hooldada jne, samuti ei maksa kinnistu omanik
teealuse maa eest maamaksu.
Mikk Tuisk
vallavalitsuse majandus- ja
haldusosakonna juhataja

Aarne Mägi
Kuressaare Linnateatri direktori asetäitja loomealal

Mida vanemaks saan, seda
rohkem jätan endast maha ebaolulist või õigemini ei lase seda enda sisse. Mitte et see
alati õnnestub, aga üritan mööda vaadata asjadest, mis tähtsuse järjekorda silmas pidades kuskile tahaplaanile jäävad. Ei jõua ju
kõike, ei peagi. Aga ise tahan küll mõelda
hetkedest, mis meele heaks teevad, mitte vastupidi. Ja õnneks neid on ka. Mida paremad
me iseenda ja teiste vastu oleme, seda rohkem suudame anda ja ise vastu saada.
Suvi oli imeline. Loodame, et talv annab ennast ka veidigi tunda.
Tiit Aavik
Valjala teenuskeskuse juhataja

Mööduv aasta jääb kindlasti meelde kui üks huvitav aasta. Oli see ju
meile kõigile uus olukord, oma lootuste ja
ootustega.
Hea meel on, et Valjala piirkonna hallatavate asutuste juhid on tublid. Saame
kord kuus teenuskeskuses kokku ja kuulame üksteise rõõme ja muresid. Õnneks on
muresid vähe, aga kui on, siis oleme hulgakesi ikka lahendusteni jõudnud. Heameelt tuntakse remondimehest, kes mõni
aeg tagasi kõiki asutusi teenindama asus
ja paljud jooksvad mured lahendab.
Kui kevadel oli kerge kõhklus teede remondi sujumisega, siis täna peab tunnistama, et kõik õnnestus. Kindlasti oli siin
suureks abimeheks ilm.
Hea meel on suurest tööst ohtlike puudega, mis sai Valjala kalmistul ära tehtud.
Samuti on oluliselt paremas korras vana
kalmistu. Suur tänu koolile ja õpilastele!
Hea on näha, et ka külades tegutsetakse ja toimetatakse, silma riivavat jääb järjest vähemaks.
Margus Muld
ERR-i Saaremaa
korrespondent

Lausa kontinente ületavaks uudiseks Saaremaal oli sel aastal kahe
inimsõbraliku karupoja lugu. Olen küllap
üks vähestest inimestest kogu maailmas,
kes on isiklikult tunda saanud, kui pehme
ja soe, aga samas jõuline oli karupoegade
keel, kui nad mu jalgu ja käsi lakkusid. See
oli ennekogematu ja kindlasti ka tulevikus
kordumatu hetk, tunne ja kogemus! Aga
nüüd saan veel kirjutada kõige-kõige positiivsema uudise nende karude kohta. Nimelt – pärast Saaremaalt ära viimist pole
neist karupoegadest ühtegi uudist-sõnumit-teadet enam tulnud! See annab alust
loota, et küllap suvised meediastaarid magavad praegu kusagil mandrimaal mõnusat karuund. Tõesti tore teadmine ju!
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HARIDUSKONVERENTS SÜG100

TEATED
Saaremaa Vallavalitsus
annab kirjalikul avalikul
enampakkumisel sideteenuse pakkujale kümneks
aastaks rendile Abruka
saarel AS Connecto Eesti
rajatud kiire valguskaabliga interneti- ja sidevõrgu
(ehitisregistri kood
220865091, rajatise nimetus
Abruka PON). Rajatud
internetivõrk on pikkusega
9100 m ja vastuvõtumast
kõrgusega 24 m. Enampakkumise aluseks on Saaremaa
Vallavalitsuse 11.12.2018
korraldus nr2-3/1572.
Kirjalikud pakkumised ühe
aasta rendile esitada hiljemalt
4. jaanuariks 2019 kell 11
märgusõnaga “Abruka PON”
kinnises ümbrikus aadressil
Lossi 1, Kuressaare linn
93819, Saaremaa vald, Saare
maakond.
Nii enampakkumise läbiviimise tingimustega kui ka
tingimustega sidevõrgu
operaatorile saab tutvuda
valla kodulehel www.saaremaavald.ee. Info tel 52 08 011
või tiit.pold@saaremaavald.ee.
Vastavalt Saaremaa
Vallavolikogu otsusele
lõpetab OÜ Salme SVK
alates 1. jaanuarist tegevuse. Opereerimise võtab üle
AS Kuressaare Veevärk.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest saab tasuda selle
aasta lõpuni Salme SVK
kassasse ja panga arvelduskontole. Alates 1. jaanuarist
2019 saab 2018. aasta võlgu
maksta ainult panka OÜ

4. jaanuaril 2019 kooli aulas

Salme SVK (likvideerimisel)
arvelduskontole.
Kassa avatud: 20. dets ja 27.
dets kl 8.30–17.30; 28. dets kl
8.30–12.

10.00–10.10 Konverentsi avamine.
Viljar Aro (57. lend), SÜG-i direktor
10.10–10.20 Tervitus koolipidajalt.
Tiiu Aro (52. lend), Saaremaa vallavolikogu esimees
10.20–10.45 Eestikeelse hariduse
mõte. Mati Hint, keeleteadlane ja
poliitik, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Alates 2. jaanuarist on
Tornimäe raamatukogu
avatud E–N kl 9–17, suletud
R, L, P.

10.45–11.30 Haridus – õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus. Ülo Vooglaid
(7 klassi 1949), sotsiaalteadlane ja
poliitik, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Aastavahetuspidu Tornimäe rahvamajas 28. dets kl
20, tantsuks mängivad ans
RMP ja HT LIVEBÄND.
Eeskava: PATSID JA TRAKSID. Baar, loterii. Pilet 13 €
kuni 22.12, alates 23. detsembrist 15 €. Broneeri laud
aegsasti: Angela 53 975 320,
Krista 52 46 612.

11.30–12.00 kohvi-tee-vestluspaus
(korraldajate kulul)

12.00–12.45 Gümnaasium kui Sampo
teaduse- ja teadmistepõhise ühiskonnna jaoks. Margus Lopp (50. lend),
TalTechi orgaanilise keemia professor,
akadeemik
12.45–13.05 Milliseid noori tööturg
vajab? Triinu Putnik (88. lend), Eesti
Töötukassa
13.05–13.30 Õpilasteadus SÜG-is.
Indrek Peil, SÜG-i aastaõpetaja 1994
13.30–14.15 lõunapaus (korraldajate
kulul)
14.15–14.40 Mõistuse ja hinge
haridus. Rene Reinsoo (68. lend),
Kihelkonna koguduse õpetaja
14.40–15.05 Muusikainstrumendi

õppimise mõju õpilase arengule. Laine
Sepp (48. lend), Kuressaare Muusikakooli õpetaja
15.05–15.30 Kool, meedia ja vabadus. Neeme Korv (74. lend), Postimehe
arvamustoimetuse juhataja
15.30–15.55 Klassivennad jälle koos.
Raivo Maripuu (74. lend), filmilavastaja
ja produtsent; Velvo Väli (74. lend),
Rakvere Teatri juht ja näitleja
15.55–16.00 Konverentsi lõpetamine.
Janne Nurmik, esimest aastat SÜG-i
õpetaja
Osalejaks palume registreeruda
2. jaanuarini tel 45 24 430 või 45 26 070,
pühade ajal e-meili teel viljar@syg.edu.
ee. Siis saame arvestada tooli ja toiduga.

KURESSAARE PÄEVAKESKUSES

• Neljapäeval, 27. detsembril kl 12
lauamängude tund. Külla tuleb
Noortejaama meeskond, kes õpetab
mängima uusi huvitavaid
lauamänge. Kl 13 juhataja ümarlaud.
Küsimustele vastab Kuressaare
Hoolekande juhataja Ene Vahter.

Kihelkonna raamatukogus
22. dets kell 11 laste
jutuhommik. Judith Kerri loo
ühest väga näljasest külalisest
loeb ette Liise, kaasa joonistab Paul. Oodatud on kõik
lapsed! Mugavaks istumiseks
võib kaasa võtta padja.

• Neljapäeval, 3. jaanuaril kl 14
hobikunstnik Aare Martinsoni
näituse pidulik avamine.

Kihelkonna rahvamajas 29.
dets kell 21 aastalõpupidu.
Eeskava kell 22. Esinevad
Saaremaa Tantsutüdrukud,
SÜG-i kabaree. Oodata on
jõuluvana! Pidu ansambliga
Bossenova. Pilet eelmüügist
8, kohapeal 10 eurot. Laudade
broneerimine tel 53 892 435.

• Kolmapäeval, 9. jaanuaril kl 13
"Laulame neid laule jälle – Artur
Rinne". Korraldab Elja Parbus.
• Reedel, 11. jaanuaril kl 13.30
laulame Mariniga tuntud laule.
• Kolmapäeval, 16. jaanuaril kl 13
tuleb külla hoolduskoordinaator
Mare Naaber, kes räägib sotsiaal- ja
tervishoiuteenuste koordineerimisest Saaremaa vallas.

Uue aasta vastuvõtmine
Kihelkonnal 31. detsembril,
rahvamaja uksed avatud kl
23.30, ootab soe glögi, kl 00
ilutulestik, kl 00.20 muusikaline palvus kirikus.

Jaanuaris esitleb päevakeskuses
oma kunstitöid hobikunstnik Aare
Martinson.
Teatame, et päevakeskuse saun on
pärast parandustöid taas avatud.
Täname kõiki saunakülastajaid mõistva
suhtumise eest ja palume vabandust
tekitatud ebamugavuste pärast.
Saun on avatud:
• naistele E 9–16.30 N 9–16.30
• meestele T 9–16.30 R 9–16.30
• peresaun K 9–16.30
TOITLUSTAMINE: Kuressaare päevakeskuses saab lõunatada ja maitsvaid
koduseid roogasid kaasa osta igal
tööpäeval kl 11.30–15.
• Reedel, 21. detsembril toimub päevakeskuses toitlustamine kl 11–13.30.

• Reedel, 18. jaanuaril kl 13.30
laulame Mariniga tuntud laule.

• Esmaspäeval, 31. detsembril on
päevakeskus avatud kl 9–14,
toitlustamine kl 11–13.30.

Detsembri lõpuni esitleb päevakeskuses oma foto- ja kunstitöid
hobikunstnik Anne Tiitson.

Päevakeskuse pere soovib kõigile
rahulikku jõuluaega, head aasta lõppu
ja kõike ilusat uuel aastal!

19. jaanuaril
algusega kell 19:00
kooli aulas
Kooli töötajatele, vilistlastele, lapsevanematele ja sõpradele.

Igaüks meist vajab kodusoojust,
Südamesse päikest, mis ei looju.
Puhtaid mõtteid, millest hing saab valgust.
Kaunist jõuluaja algust!

Õhtujuht Andres Karu (75. lend)
Tantsuks mängib:

Täname oma kliente meeldiva koostöö eest,

sest ilma teieta ei oleks me olnud viie viimase aasta Edukas Eesti Ettevõte
ega omaks AA krediidireitingu tunnistust.
OÜ Salme SVK kliendid!
Teatame teile, et vastavalt Saaremaa Vallavolikogu
otsusele lõpetab OÜ Salme SVK alates 1. jaanuarist oma tegevuse.
Opereerimise võtab üle AS Kuressaare Veevärk.
Tasuda saab vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest selle aasta lõpuni Salme SVK kassasse
ja panga arvelduskontole. Alates 1. jaanuarist 2019 saab 2018 aasta võlgu maksta ainult
panka OÜ Salme SVK (likvideerimisel) arvelduskontole.
Kassa avatud: 20. dets ja 27. dets kell 8.30-17.30; 28. dets kell 8.30-12.00

Ivo Linna (49. lend)
ja Supernova

/ üllatused / avatud puhvet / pilet 15€ /
Piletid müügil Saaremaa Ühisgümnaasiumi infosekretäri juures.

Kõike ilusat soovides OÜ Salme SVK
Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetajad:
Merike Pitk, Kristiina Maripuu

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

Info:
Tel 452 5022, 52 16 653, merike.pitk@saaremaavald.ee

