Jaanus Tamkivi loodab, et enne sügisesi valimisi tullakse välja positiivsete programmidega. / LK. 2
Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670
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Saaremaa juurtega mees jäi Aasia
tsunamikatastroofis kadunuks

Millised on läinud aastal Kuressaarde kerkinud parimad
ehitised? Tutvustame aasta
ehitise konkursi nominente.
LK. 2

Saare Kaluri aastastipendiumi pälvis Tartu Ülikoolis keemia erialal õppiv Andre Koit.
LK. 3

Kuressaarlaseks registreerimise aktsioon tõi 107 uut linnakodanikku.
LK. 3
Volikogu sai endale linnavalitsuses tööruumi.
LK. 3
Kuressaare linnavalitsus ei
teinud Eesti Energiale detsembri lõpus Tolli tänaval
asuva hoone ostmiseks pakkumist, et rajada sinna avatud noortekeskus.
LK. 3

Kuidas mõjub inimeste suur
rõõm aastavahetusel – ilutulestik– meie lemmikloomadele? Arutleb linnaarst Juri
Zabellevits.
LK. 2
Jätkub arengukava tutvustus.
Seekord räägime linnaruumist ja -miljööst. Millised on
väärtused, mis on sel alal
prioriteetne Kuressaare arengukavas?

Kolme ametlikult kadunuks tunnistatud eestlasest Aasia tsunamiohvri
seas on ka Saaremaa juurtega Tõnis
Erm, kelle saarlannast abikaasa ja
kaks last pääsesid õnnetusest eluga.
Ema poolt saarlane, Tartus sündinud ning mõnda aega Leisi koolis
õppinud Tõnis Erm (37) oli õnnetuse
hetkel Tais Phang- Nga provintsis
Khao Laki kuurordi rannas tervisejooksu tegemas. Tema edasisest saatusest teated puuduvad ning ta on
tunnistatud kadunuks.
Põllumajanduse registrite ja informatsiooniametis (PRIA) toetuste
osakonna juhatajana töötava Tõnis
Ermi saarlannast abikaasa viibis
hiidlaine tulles koos kahe lapsega
hotelli basseinis ning neid päästis
halvimast basseini hüppetorni otsa
varjumine. Möödunud nädala teisipäeval jõudis naine koos lastega
tagasi Eestisse, koju Tartusse.
Tõnis Erm on lõpetanud Eesti
Põllumajandusülikooli
veterinaaria teaduskonna veterinaaria eriala
1994. aastal. Ermi saarlasest kursusekaaslane Andres Jalakas ütles, et
Erm käib tihti Saaremaal.
«Olen küll kursis, et Tõnis on
kadunuks tunnistatute seas, kuid
midagi rohkemat öelda ei oska. Ma
ei ole temaga päris ammu kohtunud ega suhelnud,» sõnas Andres

Jalakas. «Loodan, et ei ole juhtunud
halvimat ja ta leitakse üles.»
Mändjalas asuva hotelli Saaremaa (endine Männikäbi) omanik Heldur Allese, kes viibis õnnetusehetkel
Tai tugevamini kannatada saanud
piirkondadest 750 kilomeetri kaugusel Pattayas, ütles, et Phang- Nga
piirkond sai kõvasti kannatada.
«Kahjuks mul mingit lisainfot
kadunud eestlaste kohta ei ole. Kuid
Khao Lakis olid purustused ühed
tugevamad ning ohvreid palju,» ütles Heldur Allese, kellele kuulub ka
Taisse reise tegev firma Fiesta Reisid.
«Minu reisigrupist keegi reisi pooleli
ei jätnud ning mõned naasid alles
jaanuari esimestel päevadel. Võin
öelda, et olukord on stabiliseerumas
ning tänaseks päevaks on Tais kõik
avalikud rannad lahti tehtud.»
Välisministeeriumi teatel on
kolme kadunud eestlase andmed
saadetud rahvusvahelisele Punasele
Ristile, Interpolile, Tai ametivõimudele, Tai aukonsulile, Soome ja Rootsi välisministeeriumile ning teistele
Euroopa Liidu ametivõimudele. Lootus nende pääsemisele säilib, sest
haiglates on kümneid identifitseerimata vigastatuid.

Jätkame ka saarlaste elulugude tutvustamist. Seda Tallinna Saarlaste Ühenduse lahkel
loal. Seekord väike katke kirurg Jüri Raudsepa kirjapandust.
LK. 6

LK. 6

Ema poolt saarlane, Tartus sündinud ning mõnda aega Leisi koolis
õppinud Tõnis Erm oli õnnetuse
hetkel Tais Phang-Nga provintsis
rannas tervisejooksu tegemas.
Tema edasisest saatusest teated
puuduvad ning ta on tunnistatud
kadunuks.
Fotod: internet

Kuressaare linnavalitsus otsustas teisipäeval toetada Aasia tsunamiohvreid 30 000 krooniga ning
kutsub üles seda tegema ka kohalikke ettevõtjaid ja firmasid.
«Otsustasime, et ei saa jääda kõrvaltvaatajateks ning loodame, et meiega ühinevad annetuse tegemisel mitmed Kuressaare ja Saaremaa
ettevõtjad, firmad ja üksikisikud,» lausus Kuressaare linnapea Jaanus Tamkivi.
Katastroofiohvrite toetuseks saab annetada
Eesti Punase Risti kogumiskontole. Eesti Punane
Rist kogub annetusi märgusõna all «Tsunami ohvrid» Hansapanga kogumiskontole 221180001436
ning Ühispanga kontole 10220039608010.
SOS Lasteküla Eesti ühingule saab annetada
Hansapanga kontole 221001178590, märgusõna
on «Aasia looduskatastroofi lapsed». Annetusi
UNICEF Eestile saab teha märgusõna all «Aasia
lapsed» Hansapanga kontole 221120211192,
Ühispanga kontole 10052039502009 ja Sampo
Panga kontole 332029950003.
Telefoni teel saab 25 krooni annetada, helistades numbrile 9007702. 100-kroonise annetuse
tegemiseks saab helistada numbrile 9007703.

OLIVER RAND

Kuressaare hakkab
taotlema merepealinna nimetust

LK. 5

Linnaaednik Kaljo Ellik soovib kõigile lugejatele hääd
uut aastat ja seda mitte päris
tavapärasel moel.

Kuressaare toetab
tsunamiohvreid
30 000 krooniga

Tunnuslause «Kuressaare –- heade tuulte pöörises» autor on Anne Pikkov, kes
on ka Haapsalu linna logo autor ning
lisaks võitnud ka Lääne maakonna logo
konkursi.

Kuressaare linnavalitsus teeb volikogule jaanuarikuu istungiks ettepaneku
hakata linnale taotlema merepealinna
nimetust.
«Idee taotleda merepealinna tiitlit
oleks mõttekas, kui see haakuks suvel
Kuressaares toimuvate merepäevadega
ning linn oma kahe sadamaga ka selle
tiitli vääriline oleks,» lausus Kuressaare
abilinnapea Priit Pramann.
«Nii ei kahtle keegi, et näiteks Pärnu
on suve- ja Otepää talvepealinna tiitli
vääriline. Kuid Kuressaare kui merepealinna osas soovime küsida laiemat arvamust kui seda on pelgalt linnavalitsuse
oma.»
Priit Pramanni sõnul antakse küsimus
volikogu arutada ilmselt jaanuarikuus
ning kavas on uurida ka linnakodanike
arvamust. «Eelkõige peab otsustama ko-

halik elanikkond, kas Kuressaare on selle
tiitli vääriline,» ütles abilinnapea. «Sest
tiitliga ei kaasne ainult nimi, vaid ka kohustus olla selle tiili vääriline.»
Volikokku on arutamiseks kavas saata ka Kuressaare uue logo ja tunnuslause
«Heade tuulte pöörises» kasutamise statuut.
«Eesmärk on korrastada kõiki tunnuslause, logo ja muude linnale omistatud
tiitlitega seotud elementide kasutusviise,
sest praegu on neid elemente liiga palju
ja nende kasutamise kord on ebamääraselt piiritletud,» rääkis Priit Pramann.
Nii näiteks võiks Kuressaare tulevikus
kasutada tunnuslauset «Kuressaare – merepealinn heade tuulte pöörises» ning ka
vastavat logo.
Kuressaare linna kultuuri ja noorsootöö nõunik Tiina Luks ütles, et juhul,

kui otsustatakse merepealinna tiitli taotlemise poolt, on linnavalitsusel kavas
pöörduda patendiametisse taotlusega registreerida sõnaühend «Kuressaare – merepealinn» kaubamärgina.
Kuressaare linna logo ja tunnuslauset
on statuudi kohaselt kavas kasutada Kuressaaret kui turismiobjekti tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, linna
esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, trükistel, plakatitel, meedias
jms kohtades.
Logo kasutamise loa saamiseks tuleb
esitada Kuressaare linnakantseleile kirjalik taotlus, milles märgitakse logo ja
tunnuslause kasutusala ning ka tiraaži
suurus.

arvamus
Tel 45 335 91, e-post sonumid@kuressaare.ee

Küsimustele vastab
linnapea Jaanus Tamkivi

Aastast 2004

A

lles hiljaaegu näidati Eesti teleekraanil umbes
20 aastat tagasi valminud meie oma mängufilmi
«Reekviem». Film oli orelimeistrist, kes oli veendunud, et sõda teda ei puuduta. Mees pigistas silmad kinni
tõsiasja ees, et ühel pool tema talu olid venelased ja teisal
sakslased, ning deklareeris, kui vaenutsevad pooled tema
talus sõna otseses mõttes kokku said: «Mina pole sõda oma
õuele kutsunud!»

E

i kutsunud küll, kuid sõda tuli ning hävitas lõpuks
kõik, mis orelimeistri veendumuste kohaselt pidi
elama üle kõik katastroofid – tema kätetöö, kodu
ja orelid. Ei päästnud see, et neil kuninglikel pillidel mängiti
ka suurt Bachi…

E

i tea, kas on sobilik tõmmata paralleele «Reekviemi»-filmiga, kuid jõulukatastroof Taimaal tõi just
selle filmi meelde. Me võime olla kui tahes rahumeelsed, kuid kui tulevad meist mitte sõltuvad jõud, näitavad need kindlalt, kui jõuetud me kõik oleme, vaatamata
rahakoti paksusele, välisele ilule ning teab millele veel. Ja
seegi ei loe, millises maanurgas me parasjagu oleme – ikka
puudutavad kusagil toimuvad asjad meid. Olgu siis lähedamalt või kaugemalt.

T

sunamiohvrite arv on tõusnud inimmõistuse vastaselt suureks. Mõistus tõrgub päevauudistest kõike vastu võtmast. Teadmata kadunute seas olevad
kolm eestlast, neist üks tihedalt seotud Saaremaaga, peaks
puudutama meid kõiki – tundsime me neid isiklikult või mitte. On ju meid, eestlasi, lihtsalt nii vähe siin maamuna peal,
et hoidma peaks meist igaüht. Vähemalt peaks toimunu meile kõigile korda minema.

O

metigi lõppes meilgi nii kaugete (ja samas nii
lähedaste) kurbade uudiste kõrval eile jõuluaeg,
ikka kolmekuningapäeval, nagu igal aastal. Viimane aeg on kuuske ehtinud kuld ja kard, kuulid ja küünlad
kokku korjata ning taas aasta lõppu ootama panna. Ehk on
seekordsest jõuluajast, mis ometigi on ju üks rõõmsamaid
aegu aastas, kaasa võtta aastanumbrisse 2005 särasilmad
ning väheke soojust, mõistmist, sallivust ja hoolimist. Sest
mõelda, milline rikkus peitub tegelikult meie peres ja lähedastes – abikaasas, lastes, lastelastes, vanemates, õdedes,
vendades…. Ja miks mitte ka kallites lemmikloomades. Annaks kõigekõrgem vaid, et see kõik jääks samamoodi ka siis,
kui just seinale riputatud kalender jõuab oma järjega taas
jõuluaega…

Kuidas jäite rahule möödunud aastaga?
Mida nimetada kordaläinuks ja mida ebaõnnestumiseks?
Kui jätta vähemalt alustuseks linnapea
ametiga seonduvad isiklikud probleemid
kõrvale, siis Kuressaare jaoks tervikuna oli
tegemist aastaga, mis jätkas linna kiiret
arengut ja samas lõi eeldused uuteks edasiminekuteks. Kuressaares on elujõudu ja
arenemisvõimet – seda tõendab ka statistikaameti poolt meie linnale arvutatud väga
kõrge positsioon omavalitsuste elujõulisuse
edetabelis.
Seda, et Kuressaare meeldib järjest rohkem ka külalistele, oleme juba varem vastavatest uuringutest välja lugenud.
Mis puudutab aga linnapea ametipostil
töötamist, siis oli läinud aasta kahtlemata
varasematest oluliselt erinev. Kahjuks mitte
meeldivas mõttes.
Rängad süüdistused ja rünnak linnapea
vastu, millel puudub ju sisu, on sageli pannud mõtlema mõtestatud ja konstruktiivse
tegevuse võimalikkusest selles ametis.
Samuti vaevab küsimus sellest, et kas
nüüd ongi meil tegemist «uute võtetega»
poliitilisel võitlusareenil ja kui nii, siis millised on küll järgmised arengud.
Kuid kõik on siiski mööduv ja lõpuks jääb
domineerima ikkagi positiivne nii mõtetes,
kui tegudes.
Millised on peamised tööd, mis linnavalitsusel uuel, alanud aastal ees seisavad?
Linnavalitsuse igapäevane ülesannne on
väga üldiselt öelduna kohaliku elu korraldamine linnas võimalikult heal ja vastuvõetaval tasemel.
Just see ongi see kõige suurem ja töömahukam osa valitsuse tööst ning loomulikult
tuleb sellega tõsiselt tegeleda ka uuel aastal.
Lisaks muidugi veel strateegiate kavandamine ja arendusprojektide käivitamine edasiliikumiseks tulevikus.
Ka see ülesanne on ütlemata oluline.
Kindlasti peame juba täna vähemalt ürita
ma ette näha, milline on elu Kuressaares viie
või kümne aasta pärast. Millised võiksid olla
meie tuleviku kitsaskohad ja kuidas neid vältida.
Konkreetsemalt aga võiks projektide
valdkonnast nimetada järjekordset suurt torustikkude ehitamist ja rekonstrueerimist,
koolide tõsist remondikava,
golfiväljaku
arendamist, Põduste jõe puhastamist ning
kallaste korrastamist, tervisepargi edasiarendamist koos valgustuse paigaldamisega
jne.
Muidugi ootame pikisilmi uue spordi-

Vastab Kuressaare linna haridusnõunik Õilme Salumäe:
«Avaldus soovitud lasteaeda saamiseks tuleks teha nii ruttu kui
võimalik. Kuigi avaldusi on lasteaedadele aega teha kuni 30. aprillini, võib juhtuda, et avalduse tegemist hilja peale jättes ei pruugi
soovitud kohta saada. See ei tähenda, et 30. aprillil pannakse nimekiri lõplikult kokku, sest lasteaiakohti võib tekkida ka jooksvalt.
Minu soovitus lapsevanematele oleks, et last lasteaeda pannes on mõistlik juba kaugele ette mõelda ning avaldus aegsasti
ära teha. Kuigi paljudes omavalitsustes on lasteaeda saamiseks
järjekorrad, siis Kuressaare puhul pole seda probleemi tekkinud.»

hoone valmimist ja see päev ei ole enam
kaugel.
Tänavu on valimisaasta, mistõttu rahulikku aastat on ilmselt raske loota. Kas teie
hinnangul on valimiste eel oodata tavapärast poriga loopimist või on poliitiline kultuur Kuressaares vahepealsete aastatega
arenenud?
Aeg kulgeb tõesti kiirelt ning kohalikud
valimised seisavad peagi jälle ukse ees.
Sealt edasi aastal on 2006 presidendi valimised ning aastal 2007 riigikogu valimised.
Nii, et rahvas peab veel mitmel järgneval
aastalgi oma tahet väljendama.
On selge, et kohalikud valimised toovad
endaga kaasa poliitiliste jõudude aktiviseerumise ja koos sellega ka uute vastasseisude
tekke.
Minu tagasihoidlik soov on tõesti, et poliitilistes debattides tullakse välja konstruktiivsete mõtete ja positiivsete programmidega, mis näitavad meile lahendusvariante

kohaliku elu edasiarendamise võimalustest.
Tahan loota, et see nii ka läheb, kuigi viimase aja kogemused paraku ei anna selleks
täit kindlust.Kuid lohutame end sellega, et
otsustajateks on siiski ju linnakodanikud,
kes oma valikutes ei eksi.
Palume teil ennustada, millisel toolil te
2005. aasta lõpus istute ja millist ametit
peate?
Ennustamine öeldakase olevat tänamatu
ülesanne. Ei soovi küll asjata põnevust üles
kütta, kuid pean siiski vastama, et ei suuda
hetkel täieliku kindlusega üht ega teist väita.Olen Kuressaare linnapea vastutusrikkal
ametikohal tänaseks töötanud üle kaheksa
aasta. On seda vähe või palju? Kuid selle
faktiga kaasneb ka hulgaliselt kogemusi,
kontakte, teadmisi ning elutarkust. Pigem
on minu jaoks täna küsimus selles, kas tulevikus jätkan avalikus teenistuses või mitte. Oleme ju kõik inimesed ja sageli kipuvad
emotsioonid ratsionaalset otsust varjutama.

Kelle oled kord kodustanud...

LUGEJA KÜSIB...
Millal oleks mõistlik teha avaldus, et laps vanemale sobivas lasteaias saaks hakata käima?
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J

uba «Väikese printsi» raamatus on
juttu sellest, kuidas käituda loomadega, kelle oled kodustanud.
Viimane uusaastaöö koos oma toreduse – paukuva ja särava ilutulestikuga – pani
taas eelnevale mõtlema. Ja seda just lemmikloomade seisukohalt.

E

namik neist ei talu teadupärast äkilisi liigutusi ja järske ning valjusid
helisid. Juba seetõttu ei saa meie
Pontud, Pitsud ning Murid ja teised peenemate nimedega koerad jagada koos meiega
uusaastasaluudi rõõmusid.

F

eiervärgid, mida korraldavad omavalitsused, suured asutused ja eraisikud, maksavad suhteliselt palju
ja meie vaesel ajal võiks sellele rahale leida
palju tulutoovama ja mõistlikuma kasutuse.

S

iiski tuleb tunnistada, et nö organiseeritud ilutulestikud ei olegi need
kõige hullemad, sest need kestavad
oma kindla aja, neid toimetatakse professionaalide poolt kindlas kohas ning nende üle
on olemas igatpidine kontroll. Vastupidiselt
isehakanud «püromaanidele», kelle poolt
pakutavat «taevast valgusmängu» tuleb tihtilugu suvalistes paikades «nautida» vaat et
alates esimesest advendist saati.

S

eepärast teevadki eriti «paugutamise» ajal muret suured ja väikesed
inimesed, nö eraisikud. Suured inimesed juba seepärast, et nende hetkel, kui
peokava on jõudnud ilutulestiku faasi, ei
olda enam tavaliselt eriti kained. Laste puhul
paneb aga peast kinni hoidma nende oskamatus, kogenematus.

O
K
E

n ju suured ja väikesed raketid
majade vahel või inimrohkes kohas ohtlikud mitte ainult neile,
kes neid lasevad, vaid ka kõrvalviibijaile.
ui tulla tagasi loo alguse, lemmikloomade (eriti koerte) juurde, siis
vähemalt uue aasta öö, mil kõik
inimesed siiralt rõõmustavad, on nende
jaoks tõeline põrgu.
hk järgmine kord oleksime natukenegi mõistlikumad? Ka ilutulestiku
taevasse laskmisel...
JURI ZABELLEVITS,
LINNAARST

uudised
tel 45 335 91, e-post sonumid@kuressaare.ee
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Kuressaarlaseks
registreerimise aktsioon tõi
107 uut linnakodanikku
Novembri keskel alanud Kuressaare linnaelanikuks registreerimise
kampaania käigus märkis end linna elanikeregistrisse kokku 107
uut linnakodanikku.
«Viimastel aastatel on olnud pidev suund Kuressaare linnaelanike arvu kahanemisele, mistõttu oli aktsiooni korraldamine
vajalik langustrendi peatamiseks,» lausus Kuressaare abilinnapea
Urmas Treiel. «Võib öelda, et saime linnaelanike arvu languse pidama, kuna aktsiooni käigus registreeris end Kuressaare elanikuks
kokku 107 inimest.»
Kui aktsiooni alguses, 10. novembril oli Kuressaare elanike
registris 15 220 inimest, siis kampaania lõpus, 31. detsembril 15
252 inimest. Selgituseks niipalju, et vahepeal on inimesed ennast
Kuressaarest ka välja kirjutanud, seetõttu ei ole elanike arvu kasv
nii suur.
Urmas Treieli sõnul pole täielikuks rahuloluks siiski põhjust,
sest näiteks möödunud aasta alguses oli Kuressaare elanike registris 15 356 inimest.
Kõik end 10. novembrist kuni 31. detsembrini linnaelanikuks
registreerinud inimesed saavad linnal tkuni 300 krooni maksva
kinkekaardi. Kinkekaardi saaja saab valida, kas selle summa piires
külastada etendusi Kuressaare linnateatris, sportida kevadel valmivas spordikeskuses või ujuda Kuressaare gümnaasiumi basseinis.
Linnavalitsus kavatseb kõigile 107 uuele linnakodanikule saata
teatised kinkekaardi saamisest koju. Kinkekaarti võib linnavalitsusse valima tulla alates järgmise nädala reedest ehk siis 14. jaanuarist. Seda saab teha I korrusel toas number 9 (elanike register;
Anne Raik).
Tänu uute linnakodanike lisandumisele on käesoleval aastal
mõned riigipoolsed toetussummad, mille arvestamisel lähtutakse
elanikkonna arvust, suuremad. Samuti laekub linnakassasse tulumaksuna rohkem raha.

Kuressaare ei teinud pakkumist
noortekeskuse jaoks
hoone ostmiseks

MIS JUHTUS?
Politseiteated

Peeter Jalakas andmas Andre Koidule üle aastastipendiumiga koos käivat tunnuskirja.

Foto: Saare Kalur

Saare Kaluri stipendiumi pälvis Andre Koit
Valdusfirma AS Saare Kalur otsustas oma tänavuse 15 000
krooni suuruse aastastipendiumi anda Tartu Ülikoolis keemia
erialal õppivale Andre Koidule.
«Kokku taotles stipendiumit
12 kandidaati, kuid eelistasime
Andre Koitu seetõttu, et kolmanda kursuse tudengina tegeleb
ta aktiivselt teadustööga ning
on bakalaureusetöö teemaks
valinud Saaremaa randade vetikatest toodetud geelistuvate
ainete uurimise,» ütles aktsiaseltsi Saare Kalur nõukogu esimees Peeter Jalakas. Tema sõnul
annab AS Saare Kalur Saare-

maalt pärit edukalt edasijõudvale majandus- või reaalainete
eriala üliõpilasele stipendiumi
välja kuuendat korda.
«Stipendiumi saamine tuli
üllatusena, kavatsen raha kaudselt kasutada ka teadustöö
edendamiseks,» ütles Andre
Koit.
Andre Koit on sündinud 12.
juunil 1983. aastal. Ta on lõpetanud 2002. aastal Saaremaa
Ühisgümnaasiumi matemaatika-füüsika eriklassi. Seejärel
asus ta õppima Tartu Ülikooli
materjaliteadust, kuid suundus
2003. aastal õppima keemiat.

Saare Kaluri stipendium on
asutatud ASi Saare Kalur poolt
1999. aastal eesmärgiga toetada
ning tunnustada Saare maakonnast pärit hästi edasijõudvaid
üliõpilasi ja magistrante. Saare
Kaluri stipendium antakse igal
aastal ühele vähemalt teisel
kursusel õppivale reaalainete
või majanduseriala üliõpilasele
või magistrandile.
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Volikogu sai endale linnavalitsuses tööruumi
Noortekeskuse rajamine Tolli tn 27 majja on linna noorsootöö
arengukava projekti järgi üks linna tegevusprioriteete.

FOTO: LINNAVALITSUS
Kuressaare linnavalitsus ei teinud Eesti Energiale detsembri lõpus
Tolli tänaval asuva hoone ostmiseks pakkumist, et rajada sinna
avatud noortekeskus.
«Enampakkumine kuulutati meie jaoks välja liiga hilja, sest
pakkumisel osalemine oleks eeldanud volikogu pooldavat otsust
rahaliste kohustuste võtmiseks,» ütles Kuressaare abilinnapea Priit
Pramann. «Kuna enampakkumise väljakuulutamise ning pakkumise läbiviimise vahel oli vaid kaks nädalat siis, meil aega vastavat
eelnõud volikogusse arutamiseks viia ei olnud.»
Priit Pramanni sõnul otsustas linnavalitsus enampakkumisest
loobuda ka põhjusel, et eelläbirääkimistega võrreldes kasvas hoone hind kolmandiku võrra, 675 000 kroonile. Samuti oli veel detailideni välja töötamata kontseptsioon, millisel perioodil ja milliste
vahenditega soetatav hoone remonditakse.
«Päris maha matnud me ostuplaani siiski pole, sest algne idee,
et kõik linna noortekeskused võiksid asuda ühes majas, pole oma
lahendust veel tänaseks leidnud,» ütles abilinnapea.
Noortekeskuse rajamine Tolli 27 asuvasse kompleksi on Kuressaare noorsootöö arengukava projekti järgi üks linna tegevusprioriteete. Arengukava järgi hakkaks hoones tegutsema ka teabe- ja
nõustamiskeskus. Tõsi, linnavolikogu kultuurikomisjon on esitanud parandusettepaneku uue noortekeskuse konkreetne aadress
arengukavast välja võtta.
Linnavalitsus on juba mõnda aega otsinud kesklinna lähedal
paiknevat hoonet, kuhu üle viia praegu Juhan Smuuli ja Komandandi tänaval tegutsevad noortekeskused ja linnavalitsuse hoones
asuv noorte infopunkt. Eesti Energia oli samal ajal kavandanud
müüa ära oma majandustegevuseks mittevajalikud töökoja-kontori ja masinasaali hooned. Linnavalitsus huvitus masinasaali hoonest.
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Kuressaare linnavolikogu liikmed said endale linnavalitsuses tööruumi, mille kasutamine on algusnädalatel olnud mõõdukas.
Kuressaare linnavalitsuse II korrusel volikogu saali kõrval asuv tööruum valmis 16. detsembril
toimunud linnavolikogu istungiks ning seda saavad kasutada nii volikogu fraktsioonid, volikogu
liikmed kui ka komisjonid. Tööruumis on suur nõupidamislaud ning ka arvuti.
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18.12 hilisõhtul tuli Kuressaare politseimaja hoovi
alkoholijoobes noormees, kes
tungis politseibussi, kust üritas
varastada alkomeetrit, alkomeetri huulikuid ja taskulampi. Ajavahemikus 19.- 20. 12
varastati Aste alevikus lukustamata sõiduautost magnetofon, kassetid, päikeseprillid ja
vahukustuti, kahju 960 krooni.
Kudjape külas on ühest majast
varastatud jope ja kirves.
Üks algatatud kriminaalmenetlus on seotud kehalise väärkohtlemisega – 25. detsembril
peksti Kaarma vallas asuvas
korteris meeskodanikku. Üks
kriminaalmenetlus on seotud
mootorsõiduki juhtimisega alkoholijoobes ajal, mil isikul oli
sama teo eest kehtiv karistus.
20.-26. 12 registreeris politsei üheksa liiklusõnnetust,
millest mitmessaikannatada jalakäija või jalgratturiga, kes pimedal ajal ei kandnud helkurit.
25.12 kell 16.45 toimus
liiklusõnnetus Mustjala-Kihelkonna-Tehumardi tee 45. kilomeetril, kus keset sõiduteed
kõndinud jalakäija Iljus (s 1946)
sai löögi tagant lähenenud sõiduautolt KIA, mida juhtis Alar
(s 1970). Jalakäija toimetati Kuressaare haiglasse ravile.
26.12 kell 16.34 toimus
liiklusõnnetus Saaremaal Risti-Virtsu-Kuivastu-kuressaare
tee 83. km, kus sõiduauto Fiat,
mida juhtis Elika (s 1980) pidurdas järsult sõiduteele jooksnud
metskitsele otsasõidu vältimiseks, kaotas libedal teel juhitavuse ning sõitis teelt välja
vastu puud. Kaassõitja Radne (s
1982) toimetati kehavigastustega Kuressaare haiglasse.
Kuressaares Ferrumi kaubanduskeskuses asuvast Rkioskist varastati kahel korral
10 pudelist koosnev alkoholikomplekt «Viru valge vägev»;
kahju 2178 krooni.
Ajavahemikus 1.11-19.12
varastati Salme vallas 150 metallplaati, mis piirasid lambakarjamaad; kahju 6000 krooni.
27.12 peeti Makrose hulgimüügilaos kinni pisivaras.
Kuna tegemist oli isikuga, kellel
oli varguse eest kehtiv karistus,
algatati kriminaalmenetlus.
Jõuluööl oli Kuresaares Tallinna tänaval kaklus, milles sai
kannatada meesterahvas. Juhtunu väljaselgitamiseks on algatatud kriminaalmenetlus.
30.12 leidis Saare politsei
kauplusautost hulgaliselt salasigarette ja ühe pudeli salaalkoholi.
Kaarma vallas Eikla külas
avastas politsei kauplusauto
kontrollimise käigus 229 pakki Venemaa maksumärkidega
salasigarette «Prima», «Leningrad» ja «Saint George». Kauplusauto kontrollimise käigus
leiti veel üks kaheliitrine pudel
läbipaistva vedelikuga, mis tõenäoliselt on illegaalne alkohol.
Pudelil oleva sildi järgi on selles
95,5 % piiritus American Corn.
Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on politsei alustanud
väärteomenetlust.
Ajavahemikus 5.-22.12 varastati Vallimaa tänavalt elumaja juurest metallist väravad;
kahju 4720 krooni.

URMAS KIIL,
LÄÄNE PP KURESSAARE PJK
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Varje Haavel käis koos äridaamidega Ameerikas
Kategooria: eramud: Vallimaa 15
a, projekteerija
eramud:
Vallimaa
Päss,
15 OÜ
Kategooria:
uusehitis.Viljar
Parkla-teea, projekteerija
Klotoid, ehitaja
Viljar
OÜ Priimus
Päss, OÜ
PR.
nindushoone
August
Kitzbergi
Klotoid,
ehitaja OÜ
Priimus
PR.
2a.
Arhitekt
Terje
Truumaa,
Klotoid OÜ, ehitaja OÜ Lääne Ehi-

Eesti ärinaised suursaadik Jüri Luige vastuvõtul.
Saarlastele hästi tuntud doktor
Varje Haavel käis koos Baltimaade ärinaistega detsembrikuus
Ameerika Ühendriikides. Üle Atlandi minek oli juba teine kokkusaamine, mis samale seltskonnale korraldati – eelmine kord
saadi kokku septembris Riias.
Ameerika ja Balti riikide ärinaiste kokkusaamiste idee autoriks oli Varje Haaveli sõnul diplomaat Bonnie McElveen-Hunter,
kes
mitu aastat olnud
suursaadikuks Soomes.

Tegelikult on analoogseid kokkusaamisi korraldatud ka varem, kuid siis osales Eestist vaid
neli äridaami.
«Kõik naised (Eestist, Lätist,
Leedust, Venemaalt, Valgevenest
ja Ukrainast) said endale mentorid ehk äripartnerid Ameerikast.
Minu mentoriteks olid M. Joy
Drass, Georgetowni ülikooli kliiniku ülemarst, ning Christine
B. Holder, Southeasterni haigla
tegevarst,» rääkis doktor Haavel Kuressaare Sõnumitele. Dr.
Haavelil õnnestus tutvuda kolm

FOTO: 2 X ERAKOGU
päeva ka Georgetowni ülikooli
kliinikuga ning muljeid jagades,
selgus, et enim üllatas see, et kui
meil on Eestis vaid paar-kolm
kolmedimensioonilist ultraheliaparaati loote jälgimiseks, siis
seal on nii taolised aparaadid
kui üldse tehnika viimane sõna
igapäevasteks tavalisteks töövahenditeks. Üllatas ka vastsündinute intensiivis haigutanud
pilkane pimedus. Nimelt ollakse
Atlandi taga seisukohal, et kirgastav valgus mõjub äsja ilmale tulnud inimesele sokeerivalt.

«Ta on ju harjunud olema emaihus pehmes, turvalises ja pimedas keskkonnas,» märkis Varje
Haavel.
Veel oli teisiti see, et sealsetes sünnitushaiglates ei ole ämmaemandaid – nende töö teevad ära õed, kes saanud vastava
koolituse. Ämmaemandad aga
on nii kõrge kvalifikatsiooniga,
et jälgivad rasedaid kliinikutes.
Et Ameerikas on väga kõrge
rinnavähi avastamise protsent
ja seda just varases staadiumis, tuleb panna ilmselt heade
aparaatide arvele. «Haiglas oli
olemas oma rinnaosakond, kus
patsiendid said analüüside vastused teada poole tunniga. Tase
oli nii tugev, et seal käidi ka teistest osariikidest.»
Dr. Haaveli sõnul tuleb siiski
kummutada ka üks meil levinud
arvamus, nagu tehtaks Ameerikas väga palju keisrilõikeid – kui
vaid ema selleks soovi avaldab.
«See võib nii olla küll erameditsiinis, kuid Georgetownis oli ikka
nii, et operatsiooniks pidi olema
meditsiiniline näidustus.»
Kui veel rääkida kutsetöös
erinevustest siin ja sealpool, ei
tegele meditsiiniline personal
Ameerikas paberimajandusega.
«Arstid kirjutavad käsitsi, kasutavad diktofoni. Haiguslugusid elektrooniliselt ei fikseerita,
kõik on paberkandjatel,» märkis
dr. Haavel.
Pärast tutvumist oma vastsete partneritega, siirdus äridaamide seltskkond Washingtoni.
«Meid paigutati Maytoweri hotelli, mis on nii kõrgel tasemel,
et seal ei peatu isegi riigijuhid
ja diplomaadid. Oli meeldiv, et
meile tehti seal tõeline kingitus
– saime kõik Marriotti keti (sin-

na see hotell kuulub) plaattinakaartide omanikeks.»
«Washingtonis oli meie reisi teine tähtis osa, nimelt konverents. Kuulasime huvitavaid
loenguid väga laiadel teemadel.
Näiteks räägiti meile, kuidas
aidata äris kaotanud inimest
uuesti jalgadele, kuidas pärast
omaenese suurt viga uuesti
püsti tõusta ja edasi minna,» jutustas Varje Haavel, kelle sõnul
oli väga positiivne kuulda, kui
kolme vana ülikooli seas mainiti
ära ka Tartu ülikooli.
«Huvitav oli seegi, et näiteks
soomlasi tõsteti esile just seetõttu, et neil on toimivad riikidevahelised lepingud meditsiini- ja
põllumajanduse vallas.»

Ärinaised käisid ka Valges
Majas, kus küll kahjuks jäi ära
kohtumine George W. Buschiga.
Selle asemel võttis daame vastu
välisminister Colin L. Powell, kes
muuseas soovis oma 20-minutilises kõnes pikka kannatust vabaduse ootuses ukraina, valgevene ja vene naistele.
Dr. Haaveli sõnul on viimastel aastatel Ameerikas muutunud just see, et pärast WRC
tragöödiat valdab kogu maad
terrorikartus. «Kontrollid kontrollivad kontrolle ning kogu turva on üles ehitatud maksimaalsel tasemel. Pärast New Yorgi
pilvelõhkujate nägemist olen
õnnelik, et elan kodusel SaareRITA LOEL
maal.»

Varje Haavel koos äridaamide kokkukutsuja, sursaadik Bonnie
McElveen-Hunteri ja Eesti ärinaise Olga Alliksoniga.

2004. a. ehitiste konkursi nominendid Kuressaare linnas
Kuressaare
linnavalitsus
kuulutas välja juba kümnenda
ehitiste konkursi, kus ühtlasi
selgitatakse välja ka parim reklaamsilt ja ruumikujundus.
Linna vanemarhitekt Tuuli Org nentis, et parima ehitise
valikul lähtutakse hoone arhitektuurist, ehituskvaliteedfist
ning sobivusest ümbritsevasse
keskkonda.
Konkursi eesmärk on propageerida Kuressaare linnas kõrget
arhitektuurset ja ehituslikku
kvaliteeti. Konkursiga soovib
linn tunnustada nii parima ehitise tellijat, projekteerijat kui
ehitajat.
Parima ehitise, ruumikujunduse ja reklaamsildi valib välja
spetsialistidest koostatud zürii,
kuid oma arvamust saavad avaldada ka linlased. Hinnatakse
ainult 2004. aastal valminud ja
vastuvõetud objekte. Arvamusi
käesoleva aasta parima ehitise
osas saavad linlased esitada 10.
jaanuarini kas kirjaga Kuressaare
linnavalitsusse aadressil Tallinna
tänav 10, elektronkirjaga aadressil linn@kuressaare.ee või helistades telefonil 45 33 674.
Konkursi züriisse kuuluvad
Kuressaare abilinnapea Urmas
Sepp, linnaarhitekt Toomas
Paaver, linnakunstnik Endla
Tuutma, ruumikujundajad Vello
Liiv ja Kai Laanmets, ehitusinsener Ainar Viires, arhitektid Lilian

Hansar, Terje Truumaa ja Sirje
Prei ning muinsuskaitse spetsialist Tõnu Sepp. Konkursi tulemused selguvad jaanuari esimesel
poolel.
Kümnendat korda korraldatava konkursi on varemalt
näiteks võitnud Tallinna Panga
hoone(praegune Ühispanga hoone), Eesti Panga puhkekeskus
Lossi tänaval, eramu Tuule tänav 1 a ja Roomassaare sadama
jahtklubi hoone. Möödunud aastal tunnistati parimaks ehitiseks
Veeteede Ameti hoone (Pärna tn
6). Anti välja ka Aasta Arhitekti
aunimetus, mille pälvis arhitekt
Terje Truumaa.
Lisaks tänases lehes piltidena välja toodud nominentidele
on esitatud konkursile ruumikujunduste kategoorias spa Georg
Ots (Liisi Murula, Raili Paling),
AS Level kontor (Kai Laanmets),
büroohoone-diskoteek Privilege
(Kai Laanmets) ning kohvik
Wildenberg.
Kaheksast konkursile esitatud reklaamsildist viis on valminud Anne Olopi käe all: Lossi
hotell, Wildenbergi kohvik, Turu
tänava apteek, Arco VARA, Partner Kinnisvara. Veel on esitatud
Vestmani Kinnisvara ja ilusalong Ann (siltide autoriks Julika
Soom) ning Club Privilege (autor
Kai Laanmets).
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Kategooria: eramud. Vallimaa
15a , arhitekt Viljar Päss, OÜ
Klotoid, ehitaja OÜ Priimus PR.

Kategooria: eramud. Abaja 14
a, arhitekt Kiira Soosaar, ehitaja
Jaan Martin.

Kategooria: eramud. Kannikese
3. Tüüp «Suvi-5» muudatustega.
Ehitaja Ainar Viires.

Kategooria: eramud. Aia 20 a,
arhitekt Toomas Reinmets, ehitaja Atsim OÜ.

Kategooria: eramud. Vahe 7 a.
Arhitekt Toomas Kiil, ehitaja Toomas Kiil.

Kategooria: uusehitis ja ruumikujundused. Tori 2, spa Georg
Ots. Arhitektid Kõresaar ja Kotov,
Raivo Kotov. Ehitaja AS Hea5.

Kategooria: uusehitis. Tallinna
67, Selver. Arhitektid Jüri Okas,
Marika Lõoke, OÜ arhitektibüroo
J. Okas & M. Lõoke. Ehitaja OÜ
Estconde-E.

Kategooria:
rekonstrueeritud
ehitis ja ruumikujundused. Tallinna 10a, Büroohoone-diskoteek Privilege. Arhitekt Terje
Truumaa, Ösel PlanOÜ, ehitaja
Tesman AS.

Kategooria: uusehitis ja rajatis.
Parkla-teenindushoone August
Kitzbergi 2a. Arhitekt Terje Truumaa, Klotoid OÜ, ehitaja OÜ Lääne Ehitus.

Kategooria:
rekonstrueeritud
ehitis. Lasteaia 12, korterelamu.
Arhitekt Martin Kõo, OÜ Komni,
ehitaja OÜ Primus PR.

Kategooria: rajatis. Roomassaare
tee 12, jahtide tõstuk. Projekteerija ja ehitaja AS Kuressaare Ehitus.

Kategooria: rajatis. Kauba tänav.
Projekteerija OÜ Klotoid, ehitaja
AS Level.

arengukava
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Kuressaare linna arengukava 2006-2020

Linnaruumis rõhutatakse miljööväärtusi ja avalikke alasid
Kujundame koos Kuressaare tulevikku * Kujundame koos Kuressaare tulevikku * Kujundame koos Kuressaare tulevikku
Arengukava linnaruumi valdkond on tihedas seoses peaaegu kõigi teiste arengukava
valdkondadega ja käsitleb eelkõige arengukavas väljendatud
kavatsuste paigutust linnaruumis. Sisuliselt on selle eesmärgid on samad, mis linna üldplaneeringul. Siinkohal käsitleme
seda kui üldisemat tegevuskava
üldplaneeringu ja planeerimissüsteemi edasiarendamiseks ja
elushoidmiseks. Üld-, teema-,
ja detailplaneeringuid, planeeringukontseptsioone ja avaliku
ruumi projekte võib käsitleda
kui linnaruumi valdkonna täpsemat arengukava.

Edasine töö
üldplaneeringuga

Üldine olukord linna
planeerimises

Need kaks valdkonda nõuavad üsnagi erinevat tegevusmudelit. Kui esimesel juhul on kohalik omavalitsus kui haldusorgan,
siis teisel juhul kui arendaja. Kui
esimesel juhul on märksõnaks
pigem «pidurdamine», siis teisel
juhul pigem «gaasiandmine». Samas peab mõlemas valdkonnas
linn kindlasti looma ja hoidma
tervikvisioone ja tegevuskavasid, ühtlasi tahet ja võimet seda
organiseerida ning järjekindlalt
ellu viia.

Eesti linnade planeerimistegevuses on seoses 90-date
aastate suurte muutuste ja kiire
maareformiga järjepidevus katkenud ning seda ei ole tänaseni
suudetud üheski linnas piisaval
tasemel üles ehitada. Viimane
kümnend on näidanud, et vanad planeerimismudelid enam
ei tööta, samas katsetused tänapäeva ühiskonnas töötavaid planeerimissüsteeme üles ehitada
ei ole kandnud vilja.
Linnad on olnud sageli olukorras, kus valida on kahe halva vahel – erahuvidest dikteeritud, linnaruumist vähehooliv
arendus või täielik seisak. Selles
olukorras on paljudes linnades
arengu huvides tekkinud justnagu käegalöömismeeleolu – planeeringuid koostatakse formaalselt üksnes seaduse järgimiseks,
juhuslikult ühe kinnistu kaupa
vastavalt kerkivale erahuvile ja
ilma linna seisukohtadeta.
Linnade
üldplaneeringud
pole osutunud püsivaks. Ka Kuressaares on kerkinud mitmeid
vastuolulisi olukordi, kus kehtivast üldplaneeringust jäigalt
kinnihoidmine ei ole osutunud
mõistlikuks, samas üldplaneeringuga vastuollu minek devalveerib tohutult selle väärtust.
Lühidalt öeldes tuleb arvestada,
et linnaplaneerimissüsteemid
arenevad kogu Eestis omamoodi otsingute ja katsetamiste perioodis.

Hoolimata üldistest planeerimiskaosest on kohalikul omavalitsusel teatud valdkondades
oma selge roll, mille juures tegevus avalike huvide esindajana
linnaruumis ei ole väga otseselt
erahuvidest sõltuv. Lühidalt kokku võttes on nendeks:
• Väljakujunenud väärtusliku
linnaruumi kaitsmine.
• Avaliku linnaruumi arendamine.
Nendes teemades leiduvad
võimalused luua ja hoida ajas
püsivaid visioone.

Nii on Kuressaare üldplaneeringu täiustamisel järgmiseks
etapiks valitud just neid valdkondi täpsemalt vaatleva kahe
teemaplaneeringute koostamine,
ehk:
• Miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering.
• Avaliku ruumi teemaplaneering.
Ühesõnaga keskenduda tuleb kohtadele, kus linnal on
edasises töös oluline roll millegi
kaitsmisel või avalikes huvides
arendamisel. Teemaplaneeringute koostamine on kavandatud
2005. aastale. Edasine töö on
üldplaneering uuesti üle vaadata, siduda teemaplaneeringutega
ühtsesse süsteemi ning iga paari
aasta tagant seda täiustada.

Arengukava üldine
visioon Kuressaare
linnaruumist
• Linnaruum on inimsõbralik,
turvaline ja pakub mitmekesiseid tegevusvõimalusi.

Näide avaliku ruumi arenduskavatsusest: Supelranna tervikprojekt

• Linnaruumi arendamisel rõhutatakse vanu olemasolevaid väärtusi.
• Uus tekkiv linnaruum on
mitmekesine, läbimõeldud ja
loob uusi püsiväärtusi.
• Avalik linnaruum moodustab ülelinnalise jätkuva võrgustiku, teekonnad nii jalgsi,
ratta kui autoga on mugavad
ja muljeterohked.

Sidusgrupid linnaruumi
arendamisel
Kuressaare linnaruumi tarbijatena vaadeldakse eraldi gruppidena:
• Elanikkond
• Turistid
Linna koostööparnerid linnaruumi loomisel:
• Avalik sektor: muinsuskaitseamet, keskkonnateenistus,
maavalitsus, naabervallad
• Erasektor: kinnisvaraarendajad, investorid, maaomanikud

Kriitilised välised
edutegurid linnaruumi
arendamisel
• Riigi usaldus linna suhtes
(väljendub eelkõige seadustega omavalitsusele antud
õigustes, maapoliitikas, üldises toetuses)
• Elanikkonna,
investorite,
maaomanike teadlikkus linna kavatsustest, planeerimise põhimõtetest ja üldiselt
hea linnakeskkonna alustest.
• Piisaval hulgal professionaalsete arhitektide, planeerijate,
jm spetsialistide olemasolu
Saaremaal ja Eestis.
• Investeerimishuvide mitmekesisus (huvi investeerida erineva funktsiooniga ehitistesse,
ka avaliku sektori huvi investeerida avaliku ruumi mitmekesisesse funktsioneerimisse).

Vajalik on suunata
linnavalitsuse
jooksvat tegevust
järgmistes suundades:
• Linna seisukohti väljendavate planeeringukontseptsioonide koostamine eeltööna
detailplaneeringute menetluse alustamiseks.
• Geoinfosüsteemi ülesehitamine, linna aluskaardi arendamine, korrashoid ja parandamine.
• Planeeringute ja projektide
avalikustamine internetis,
planeeringute visualiseerimine ja elanikkonnale arusaadavaks tegemine.
• Linnaelanike, maaomanike ja
investorite üldine informeerimine, teadlikkuse tõstmine
miljööväärtustest ning linna
visioonidest ja kavatsustest.
• Usaldav koostöö muinsuskaitseametiga vanalinna organiseerimisel.
• Munitsipaalmaa taotlemine
riigilt, võõrandamine, omandamine ning muude asjaõigustehingute sõlmimine säilitades põhimõtte, et avalik
ruum peab olema munitsi-

paalomandis.
• Detailplaneeringute koostamine valdavalt linna tellimusel või koostöös erasektoriga.
(vältida oluliste detailplaneeringute tellimist üksnes erakapitali toel.)
• Detailplaneeringute alade
määratlemine
suhteliselt
suurematena ja avaliku ruumi kesksetena (ühe kinnistu
detailplaneeringute vältimine).
• Planeeringute sisus ülereguleerimise vältimine, linnavalitsuse arhitektide ja projekti
tellija vahelise koostööprotsessi osatähtuse tõstmine
projekteerimise staadiumis.
• Pidev planeeringute ülevaatamine ja kohandamine vastavalt muutuvatele oludele
ja uutele ideedele, säilitades
tervikvisioonid.
• Avaliku ruumi projektide
(tänavaruum, väljakud, parklaruum, pargid, maastikud,
spordi- ja mänguplatsid,
rannad ja kaldad, nende seos
hoonestuse ja privaatruumiga) süsteemne tellimine ja
arhiveerimine.
• Arhitektuurivõistluste ja planeeringuvõistluste korraldamine oluliste objektide ja
alade kohta.

Teemaplaneeringu
kaudu üldise ruumilise
visiooni loomine:
• Ülelinnaline jalgrattateede,
jalgteede ja -radade võrgustik.
• Tänavate ja parklate võrgustik. (täpsustatakse võrreldes
kehtiva üldplaneeringuga).
• Parkide, linnaväljakute, üldkasutatavate
haljasalade,
laste mänguväljakute, spordiplatside, supelrandade ja
muude avalikult kasutatavate alade asukohad ja ulatus.
• Avalikku ruumi, ka tänava
maa-aladele ja olemasolevatesse parkidesse, kavandatavate rajatiste (pingid,
pikniku- ja lõkkeplatsid,
kontserdipaigad, linnuvaatlustornid, supelranna rajatised, sillad, jäätmejaamad
jne.) asukohad.
• Avaliku ruumi arendamiseks
vajalikud detailplaneeringud
ja projektid, nende koostamise ligikaudne järjekord ja
ulatus.
• Avaliku ruumi arendamiseks
vajaliku era- ja riigimaa ning
avaliku ruumi arendamiseks
mittevajaliku munitsipaalmaa asukohad ja ulatus.
• Äri- ja ühiskondlike hoonete
ning kortermajade kinnistutel sisalduva avaliku ruumi
detailplaneerimise, projekteerimise, väljaehitamise ja
hooldamise põhimõtted.

Uue linnastruktuuri
loomine järgmistes
piirkondades:
• Põduste jõe suudmeala, Aia
tänava pikendus
• Staadioni taguse, Punase kivi
abaja ja Tuule tänava äärne
ala

Näide kaitstavast miljööalast: Mere tänav Tori miljööväärtuslikul
hoonestusalal
• Roomassaare poolsaar (võimalik tuulepark, tööstuspark, piirivalve)
• Uus eramurajoon Marientali,
Pihtla, Kuressaare tee vahel
• Elumualad Aia tänava ja
Põduste jõe vahel
• Tervisepargi ümbruse uued
elamualad
• Pihtla-tee-Raudtee tänava
piirkonna elamuala
• Golfi elamualad
• Ringtee äärne äri- ja tootmisala (eelkõige Tehnika-Pika tänava piirkonnas)
• Põhja tänava pikendus, Talli
tänava lõpetus ja ümbritsev
ruum.
• Kaevu-Sirge-Kaare-Arhiivi tänavate piirkond.

Avaliku ruumi
arendamine olemasolevas linnastruktuuris:
• Kesklinna avaliku ruumi jätkamine (Keskväljak, puhkepaigad ja parklad Tallinna
10,12,14 ja 16 piirkonnas)
• Kuressaare kindluse bastionide ja vallide konserveerimine,
restaureerimine,
illumineerimise projekti lõpetamine.
• Lossi pargi mänguväljak jm.
elemendid.
• Tallinna tänava ruum (tänava rekonstrueerimine, jalgrattateed, pingid, haljastus).
• Rannapromenaad
lossist
Põduste deltani
• Mereäärne kallasrada ja rattatee kesklinnast roomassaareni
• Põduste jõe kallas, sillad, linnuvaatlustornid, rajad
• Väike-Roomassaare poolsaare rajad ja puhkeotstarbelised objektid
• Tervisepargi terviserajad ja
spordiobjektid
• Spordikeskuse ümbrus ja
Rohu-Torni-Vallimaa sõlm

• Suure silla ümbrus
• Golfiala läbivad jalgteed ja
rajad
• Koolide ja lasteaedade territooriumid
• Bussijaama kvartali siseruum
• Supelrand
• Linna staadion ja ümbritsev
ruum

Miljööväärtuste mõtestamine ja nende kaitsmine järgmistel aladel:
• Kuressaare vanalinn
• Mereäärne puhkeala – Valdavalt avalik pargiala vanalinna ja mere vahel
• Aedlinn – ulatuslik väikeelamute ala Kuressaare idaosas.
• Ida-Niidu suurelamute ala
– Kuressaare ainus terviklikult kavandatud suurelamute ala.
• Tori miljööväärtuslik ala
• Suur sild ja selle ümbrus

TOOMAS PAAVER,
LINNAARHITEKT

Kuressaare
linna
arengukava erinevate
valdkondade tutvustamist jätkame tuleval
nädalal.
Arengukava
terviktekst on üleval linna
koduleheküljel:
www.kuressaare.ee
aanuarist alates saab
Kuressaare Sõnumites
tutvuda arengukava
järgmiste teemadega:
* sotsiaalhooldus
* linnamajandus
* teed, tänavad
* vesi, soojus

tasub teada
Tel 45 335 91, e-post sonumid@kuressaare.ee
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Dr. Jüri Raudsepa esimene arstipalk
Kuressaare linnahaiglas oli väiksem
kui sissetulek ülikoolis õppides

Linnaaedniku
veerud

Huumor ja satiir aitavad elus toime
tulla. Tänases aedniku veerus on veidi
mõtlemisainet Eesti elust enesest. Ühed
on soovid, plaanid ja tahtmised, iseasi,
kuidas see kõik välja kukub.
Kus me oleme, mida tahame?
Kas tuleb tuttav ette?

Linn toetab rahaliselt
abipolitseinike patrullimist
Kuressaare linn toetab tänavu 30 000 krooniga abipolitseinike patrullimist linnas, et stimuleerida seni peamiselt ühiskondlikel alustel töötanud korrakaitsjate tööd.
« Ühelt poolt soovime stimuleerida abipolitseinikke, teisalt motiveerida neid paremale korrakaitsealasele tööle,» lausus
Kuressaare linnasekretär Mati Leis. Tema sõnul puudutab linna ja politsei vahel sõlmitud kokkulepe ligi kümmet abipolitseinikku, kes seni on oma vabast ajast ja erilist tasu saamata käinud õhtuti linnas patrullimas. Raha jaotuse abipolitseinike vahel
otsustab lähtuvalt töötatud tundidest ning töö tulemuslikkusest Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskond.
«Linn otseselt mingeid piirkondi, kus abipolitseinikud peaksid patrullima, ette ei kirjutanud,» ütles Mati Leis. Küll tuleb
linnale esitada aruandlus, kes, millal ja kus on patrullimas käinud.
Seni patrullisid abipolitseinikud linnas ühiskondlikel alustel ning oma töö eest kindlat tasu ei saanud. Küll on linn neile
varem hea töö eest maksnud ühekordset preemiat.

KURESSAARE SÕNUMID

Jõudnud üheteistkümnendasse klassi
oli otsus õpingute jätkamiseks Tartu
Ülikooli Arstiteaduskonnas küps. Enne
kooli lõpetamist ilmus Noorte Hääles
minu kohta üpris positiivne artikkel A.
Tasa sulest, kes kirjutas E. Murre varjunime all. Ta oli meie kooli juba lõpetanud ja tegutses Noorte Hääle kirjasaatjana Saaremaal.
Küpsuseksamite lähenedes kutsus
mind tollane direktor Pauline Kremm
enda juurde ja küsis, miks ma ei astu
komnooreks, kuna mu sõber Ahto Jõgi
oli sinna astunud. Ma ei mäleta, mida
ma talle vastasin, kuid hiljem mõtlesin,
et minu eitav suhtumine komsomoli
võinuks saada takistuseks ülikooli astumisel. Seda siiski ei juhtunud. Jällegi
ette rutates meenub, et kui olin ülikoolis kolmandal kursusel, suri Stalin.
Seda tähistati komsomoli astumisega.
Kuna olin kursusel üks parimaid õpilasi
ja ühtlasi ka kursusevanema abi, tuldi
mindki värbama, seekord juba valmiskirjutatud avaldusega. Mul tulevat sellele vaid alla kirjutada. See jäi aga minu
poolt tegemata.
Kui õpingud ülikoolis läbi said, tuli
tookordne Kuressaare Linnahaigla peaarst dr. Evald Väärt Tartus minu poole
ja tegi ettepaneku tulla kirurgina tööle
Saaremaale. Kuna Kuressaare ehteks oli
üks Eesti parimaid haiglaid ja kuna ma
ise olin pärit Kuressaarest, kus elas mu
ema, siis nõustusin hea meelega. Minuga tuli kaasa ka minu ülikooliaegne
sõber, terapeut Erki Kranig. Abikaasa
Viive Raudsepp läks günekoloogina
omal soovil tööle Orissaarde. Elamist
meil Kuressaares suurt polnud. Ema
elas Koidu tänaval teisel korrusel väikeses toakeses, lisaks üsna avar köök,
mina elasin vintskapiga katusealuses,
mille lagi suurema vihmaga hakkas läbi
tilkuma. Aga ega seal kodus palju saanudki viibida. Nii päeval kui öösel tuli
sageli viibida haiglas, küll valvetes, küll
kodunt väljakutsutuna.
Tööle asudes leidsin eest mandrilt
pärit kirurgiaosakonna juhataja dr. Ülo
Valvere ja samuti mandrimehest kirurgi
dr. Ants Haaveli, kellest sai hiljem juba
tõsine saarlane. Nad olid kohapeal juba
sisse elanud ja sisse töötanud, mina aga
olin üsna algaja. Aga hakkama me saime.
Mäletan, et kui sain esimese arstipalga, jäin üllatusest päris tummaks
– raha oli vähem, kui olin harjunud saama ülikoolis õppides koos kõrgema

Dr. Jüri Raudsepp

FOTO: INTERNET
stipendiumi ja töötasuga õe kohal töötamise eest Vabariiklikus Struumatõrje
Dispanseris! Oli selge, et ühel kohal töötamisega ära ei ela. Sain pool kohta vereülekande kabineti juhatajana ja veel
pool kohta kiirabis. Kahel kohal töötamine tähendas aga seda, et kodus võis
vaid magamas käia. /…/
Aspirantuuri astumine ja elama
asumine Moskvasse, kuhu jäin kavandatud kolme aasta asemel viieks aastaks, tähendas teekonda tundmatusse
ühe tuntu saatel. Ma olin temaga tuttavaks saanud Kuressaare Keskkooli
poisina professor A. Valdese loenguid
maha kirjutades: kui normaalne kude
on meistriteos, siis kasvaja kude on soperdis. Seda soperdist uurides ja ravida
püüdes valmis meditsiiniteaduste kandidaadi väitekiri, mille kaitsesin Tartus
Eesti Teaduste Akadeemia juures 1965.
aasta mais. /…/ Praegu, neid ridu kirjutades, seitsmekümne nelja aastasena,
jätkan kuuendat aastat töötamist SA
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe
korpuses hingehoiu alal arst-pastorina.
Ajal, millest on juttu minu meenutustes, oli Kuressaare nimeks Kingissepa. Kasutan aga Kuressaare nime meelega, sest just Kuressaare Linna haigla
arstid, eeskätt tänaseks elavate hulgast
lahkunud dr. Leo Praksi ja dr. Endel Rose
algatusel olid need, kes võtsid ette julge
sammu ja hakkasid ühel päeval allkirju
koguma linna endise nime Kuressaare
ennistamiseks. Andsin koos teistega ka
oma allkirja. Kui toimuvast sai teada
tervishoiuosakonna juhataja Vinogradova, informeeris ta sellest parteid ja
valitsust ning meile saadeti haiglasse
vastavad isikud «selgitustööd» tegema.
Õnneks laabus intsident ilma tõsisemate tagajärgedeta asjaosalistele.

KATKEND
TALLINNA SAARLASTE ÜHENDUSE
KOOSTATUD JA KIRJASTATUD KOGUMIKUST
«SAARLASTE ELULOOD II»

Tänavavalgustushäiretest saab teatada uuel numbril

Nädalaleht,
ilmub igal reedel.
Kuressaarlastele tasuta.
Väljaandja:
SA Kuressaare Sõnumid
Aadress:
Tallinna tn. 10 (I korrus),
Kuressaare, 93813
Erakuulutuste
vastuvõtt: tuba nr. 9
Toimetus:
peatoimetaja: Rita Loel
toimetaja: Oliver Rand
Tel. 45 335 91

Kuressaare tänavate valgustushäiretest
saab alanud aastast teatada uuel numbril, sest muutus tänavavalgustussüsteemide hooldaja.
Kuressaare tänavavalgustussüsteeme hooldab 1. jaanuarist firma Eltel
Networks AS ning kui mõnel tänaval on
valgustusega probleeme, saab sellest
teatada numbril 45 33 340.
Kuressaare linnainsener Madis Pihel
lausus, et tänavavalgustussüsteemide
hooldaja vahetuse tingis asjaolu, et eelmine vastav leping lõppes möödunud
aastaga ning seetõttu kuulutas linn
välja riigihanke tänavavalgustussüsteemide hooldustööde korraldamiseks
aastatel 2005-2007.
Möödunud aasta lõpus läbi viidud
riigihankel tegi parima pakkumise Eltel
Networks AS ning firma vahetas välja
AS-i Saare Kommunaal, kes hooldas tänavavalgusteid eelneval kolmel aastal.
«Ega tänavavalgustussüsteemide
seis kiita ei ole, kuna näiteks linna 38 lülituspunktist on üle poolte vanemad kui
20 aastat ning see ei taga nõueteko-

hast ekspluatatsiooni,» kirjeldas Madis
Pihel. Tema sõnul on just tänavavalgustusvõrgu töö juhtimiseks ja tarbitava
elektrienergia arvestamiseks mõeldud
lülituspunktide uuendamisele järgnevatel aastatel kavas erilist rõhku panna.
«Tahtmised on loomulikult suured, kuid eks kõik sõltub rahast,» ütles
linnainsener. Tema sõnul on viimaste
aastatega tänavavalgustussüsteemide
kordategemisse investeeritud 3-4 miljonit krooni. Suurem osa rahast on tulnud linnalt, kuid ka näiteks Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuselt, kes toetas
Abaja ja Suur-Sadama tänava pikenduse
rajamist. Järgmise aasta eelarve näeb
tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks
ja remondiks ette 1 miljonit krooni.
Nelja viimase aasta jooksul on Kuressaares renoveeritud või vahetatud
647 valgustuspunkti(koosneb nii valgustuspostist kui valgustitest). «Kokku
on linnas ligi 1900 valgustuspunkti, nii
et tubli kolmandik on kaasajastatud,»
lausus Madis Pihel. Tänavavalgusteid
on Kuressaares kokku 2017.

kuulutused
Tel 45 335 91, e-post sonumid@kuressaare.ee
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TEATER. KONTSERT. NÄITUS

KIRIK

Saaremaa muuseum

Kuressaare Laurentiuse kogudus

Kuressaare linnus on 1. septembrist 30. aprillini avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11-18. Püsiekspositsioon Saaremaa ajaloost ja loodusest.

Reedel, 7. jaanuaril kell 18 palvetund kiriku käärkambris.
Pühapäeval, 9. jaanuaril kell 11 Kristuse ristimispüha jumalateenistus armulauaga. Kell 13 videotund pastoraadis «Visuaalne piibel:
Apostlite tegude raamatu peatükid 1-8.»

Keldrikorruse näitusesaalis kuni 9. jaanuarini jõulusõimede
näitus. Väljapanek katoliku kirikutraditsioonile omastest jõulusõimedest. Alates 12. jaanuarist näitus Poola ajaloost ja sidemeist Eestiga.
Aavikute majamuuseum (Vallimaa tn. 7)
Püsiekspositsioon eesti keeleuuendaja Johannes Aaviku ja kohaliku kultuuritegelase Joosep Aaviku elust ja tegevusest. Sissepääs
kolmapäevast pühapäevani kell 11-18.

Kuressaare kultuurikeskus
I korruse fuajees laste joonistusvõistluse tööd «Laste maailm».

Kuressaare Püha Nikolai kogudus
Laupäeval, 8. jaanuaril kell 17 õhtuteenistus ja veepühitsemine.
Pühapäeval, 9. jaanuaril kell 9.30 liturgia aseteenistus.

Siioni kirik
Reedel, 7. jaanuaril kell 20 noorteosadus.
Pühapäeval, 9. jaanuaril kell 11 jumalateenistus, laulab Lea, kõnelevad T. Õispuu ja H. Mäemets.
Pühapäeval, 9. jaanuaril kell 11 laste pühapäevakool.
Esmaspäeval, 10. jaanuaril kell 19 osadusõhtu.
Kolmapäeval, 12. jaanuaril kell 19 juhatuse koosolek.

Kuressaare Linnateater
Esmaspäeval, 1o. jaanuaril ja teisipäeval, 11. jaanuaril kell Pärnu
Endla etendus “Agnes”. Mängivad Ireen Kennik, Sepo Seeman, Lauri-Kare Laos (külalisena), Enn Keerd.

Neljapäeval, 13. jaanuaril
kell 17.30

Kuressaare Linnakirik

Martin Körberi Seltsi
aastakoosolek
Kuressaare põhikooli
hoovimajas.

Pühapäeval, 9. jaanuaril kell 18 jumalateenistus, kõneleb ps.
Enn Siibak.

Kuressaare Raegalerii
«Inglimaailm» – kunstnike ja Kuressaare kunstikooli õpilaste
ingliteemalised tööd ja eksponaadid erakogudest.

SPORT
Reedel, 7. jaanuaril Maakonna meistrivõistluste neljas etapp
lauamängude mitmevõistluses. Asukoht: Lauatenniseklubi TOPS
mänguruumid (Marientali tee 27).
Laupäeval, 8. jaanuaril ja 9. jaanuaril Teedevalitsuse ruumes
(Marientali tee 27) välk- ja kiirmale kompleksvõistlus

Üle-eelmise nädala ristsõna vastus: Oleks nad ühe luuletusegi lugenud.

annab teada:
kui elate Kuressaares
ning ei ole mingil põhjusel leidnud oma postkastist meie ajalehte,
andke sellest teada Kuressaare
Peapostkontori telefonil 452 4074.

reklaam
Tel 45 335 91 e-post sonumid@kuressaare.ee
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Õnnelikku uut aastat
kõikidele oma lugejatele
soovib
kuressaare sõnumid

ÜVE Res Publica Naiskogu Saaremaa klubi
tänab häid annetajaid:
Aada Nõu
Aave Lember
Kaire Vikat
Helena Loo
Kalvi Trei
Kalevite Kodu
Arthemise Kontoritarbed
STÜ Kaubamaja
Novalux
KuppanCo OÜ
ning Res Publica
Saaremaa piirkonna liikmed
Tänu teile saime jõulurõõmu viia Sandla lasteaeda,
Kõljala mängurühma, Saaremaa väikelastekodusse ja
Kesklinna eralasteaeda.

Õnnelikku uut aastat
kõikidele!

