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Tere
Tasapisi taastub harjumuspärane elu, möödunud varakevadest on palju õpetlike kogemusi kaasa võtta.
Me oleme läbinud justkui koolituse ja nüüd on tähtis, kuidas edaspidi oskame uusi teadmisi kasutada.
Kindlasti teame paremini, kui oluline on üksteist märgata ja aidata.
Märkamine ongi esimene teema, millest tahtsin rääkida. Väga hea on olla tähelepanelik ja viisakalt
uudishimulik, suhtlemine on oluline. Kui tundub, et keegi võiks vajada abi, tuleb küsida ja siis vajadusel
abi pakkuda. Kui tundub, et kuskil toimub midagi kahtlast ja keelatut, tuleb teatada. Aga väga oluline on
alati enne suuremat, avalikumat teatamist(meedia kajastust) või sekkumist kontrollida fakte,
täpsustada, kas saime õigesti aru. Vältida tuleb olukordi, et mõnest väikesest asjast tekkib suur mull,
mille varju hoopis olulisem ära kaob.
Nüüd teine teema, meil on jälle lubatud kohtuda. Seda me juba ootasime. Kokkusaamiste juures on vaja
meeles pidada, et ohtlik viirus võib endiselt veel kuskil luurata. Kohtumised tuleks enne telefoni teel
kokku leppida. Ei tasu minna ühtegi ametiasutusse niisama uksele koputama - enne ikka ette helistada.
Nii on kõigil kindlam. Ürituste korraldamine ja nendel osalemine tekitab küsimusi. Vastus on lihtnekarta tuleb haigust, mitte keeldusid. Näiteks vabas õhus, mitte liiga üksteise lähedal olles, talguid teha
või sportida või pikniku pidada jne. ei keela keegi. Enda ja teiste tervise hoidmine peab alati meeles
seisma.
Kolmas teema on prügi. Kodumajapidamises tekkinud olmeprügi jaoks on igal majapidamisel oma
prügikast(id), prügiveo leping koos tühjendamisgraafikuga. Käidavamates kohtades on üldkasutatavad:
segapakendikonteinerid (kollase tähistusega), vanapaberi konteinerid (sinise tähistusega). Avalikes
kohtades, kus käib palju turiste on hooajaks paigutatud lisaks nn. turistikonteinerid, mis on just
tekkinud väikese prügi jaoks( jäätisepaberid, joogitopsid, kummikindad, ühekordsed maskid jne).
Nendesse konteineritesse ei tohi tuua kodudest majapidamisprügi. Sellised prügikastid on Säärel, vana
tehnohoone ees. Üldkasutatav vanapaberi konteiner on Torgu kogukonnamaja taga,
segapakendikonteinerid on Iide bussipeatuses, Säärel ja Laadla poe juures.
Neljas lühike ja kehv teema on, et külarahasid sel aastal ei saa. Väike võimalus külale raha taotleda on
kohalikust omaalgatusprogrammist (KOP) aga see võimalus avaneb alles sügisel ja seal on omad kindlad
nõuded, millega peab enne tutvuma.
Küsimuste korral ja kohtumise kokkuleppimiseks helistage 53409472. Rõõmsate kohtumisteni, Mari

Lõpuks viies ja parim teema uued üritused:
SAAME KOKKU
31. MAIL, KELL 12.00
PEREPÄEVAL
TÄHISTAME MÖÖDUNUD EMADEPÄEVA
JA TULEVAT LASTEKAITSEPÄEVA!
KOHTUME KOGUKONNAMAJA TAGA
MÄNGUVÄLJAKUL!
Hoiame 2+2 reeglist kinni, mängime,
näksime ja peame plaani!

Alustame matkade seeriat
KÜLAST KÜLLA
Esimene matk on LINDMETSA KÜLLA
14. JUUNI, KELL 12.00
Koguneme Lindmetsa külas, Kaunimaa
talu hoovil.
Matkajuhiks külavanem Jana. Edaspidi on
plaan matkata läbi kõik meie kandi külad.
Loodame leida igas külas lahke
vastuvõtja ja tutvustaja.

Eluruumide kohandamine
Alates 21. maist kuni 4. juunini on avatud eluruumide kohandamise meetme „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ 2020. aasta taotlusvoor.
Eluruumi kohandamist saab taotleda Saaremaa valla kodanik, kelle eluruum vajab kohandamist tema
puudest tuleneva erivajaduse tõttu. Meetmes toetatakse eluruumi ümberehitust liikumise, hügieeni- ja
köögitoimingute parandamiseks.
Kohandatav eluruum peab olema kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht ning
kohanduse vajaja enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel, mis
tagab õiguse asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis aastat pärast
kohanduse planeeritud lõpetamist. Juhul kui kohandatav eluruum ei kuulu kohanduse saajale endale,
on vaja esitada eluruumi omaniku, kaas- või ühisomandi puhul kaas- või ühisomanike kirjalik nõusolek
kohanduse tegemise lubamise kohta.
Taotluse vormi ja täiendava info saab oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt ( Juta Sepp tel. 59108403) või
Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald. ee/sotsiaal-teated. Vormikohasele taotlusele on vaja
lisada eskiisjoonis ja kaks võrdlevat hinnapakkumist soovitud kohanduse teostamiseks. Taotlusi võtavad
vastu sotsiaaltööspetsialistid Kuressaares ja kõigis teenuskeskustes. Taotluse koos lisadega võib esitada
ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@saaremaavald.ee või posti teel Saaremaa
vallavalitsuse aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Taotlusi koos lisadokumentidega võetakse
vastu vaid kindlal ajavahemikul 21. maist kuni 4. juunini 2020.

Sotsiaaltransporditeenuse projekt
01 juunist 2020a. alustatakse sotsiaaltransporditeenuse pakkumist Saaremaal ja alates 1. juulist
sõitudega mandrile. Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada inimestel, kellel füüsilise või psüühilise
erivajaduse tõttu on takistatud isikliku või ühissõiduki kasutamine ja kelle valla sotsiaalosakond on
suunanud sotsiaaltransporditeenusele.
Eesmärk on võimaldada inimestel kasutada vajadustele vastavat sõidukit tööle või õppeasutusse
sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute tegemiseks.
Sõidu saamiseks tuleb esitada tellimus kaks tööpäeva ette. Hilisemal tellimisel täidetakse tellimus
vastavalt võimalustele. Saadud tellimuste põhjal koostatakse igapäevaselt veomarsruudid ja
edastatakse need autojuhtidele. Vajadusel ja võimalusel toimub sõitude ühildamine ehk siis näiteks
ühest kandist Kuressaarde sõitjad viiakse kohale ühe sõidukiga. See võib pisut pikendada sõiduaega ja
teekonda, aga teeme seda mõistlikkuse piires.
Vallasisese sotsiaaltransporditeenuse saamiseks tuleb pöörduda esmalt oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialisti (Juta Sepp tel. 59108403) poole, kes hindab teenuse vajalikkust ja ulatust ning
teeb otsuse teenuse osutamise osas.
Projektist osutatav vallasisene sotsiaaltransporditeenus on teenuse kasutajale jätkuvalt tasuta.
Sõidud mandri raviasutusse toimuvad praeguse korralduse järgi kuni 31. juunini. See tähendab, et
teenuse vajaja saab pöörduda sõidu tellimiseks otse teenusepakkuja poole ning vald tasub osa teenuse
maksumusest vastavalt praegu kehtivale lepingule otse teenuseosutajale. Osa teenuse maksumusest
tasub teenuse kasutaja. Sotsiaaltranspordiprojekti käivitumisega 1. juulist tasub vald mandri
raviasutustesse sõitmisel teenuse maksumuse osaliselt juhul, kui sotsiaalosakond on teinud teenuse
osutamise osas vastava otsuse. Selleks tuleb esitada taotlus oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile, kes
hindab teenuse vajadust.
Siinorite Transportteenus OÜ osutab endiselt teenust ka ilma sotsiaalosakonna suunamiseta. Sellisel
juhul tasub teenuse eest täies ulatuses teenuse kasutaja ise teenusepakkuja hinnakirja järgi ning
teenuse tellimiseks saab pöörduda otse teenuseosutaja poole.

Sotsiaaltööspetsialist Juta Sepp on alates 01 juuni jälle tööl Torgu teenuskeskuses, vastuvõtu päev on
teisipäeval kella 12.00 kuni 16.00 hea on , kui saate telefoni teel ette teatada. Teistel tööpäevadel palun
kindlasti ette teatada kokkusaamisest telefoni teel 59108403 või 4525165 , sest olen tihti
teenuskeskusest väljaspool töö ülesandeid täitmas.

Teisipäeval, 23. juunil kl 10.00 palvus Jämaja kirikus; kl 13.00 kalmistupüha Jämaja kalmistul
kl 14.00 kalmistupüha Anseküla kalmistul

SAUNAPÄEVAD
Saunapäevad on igal reedel.
Saunapäeva ja kella täpsustamise vajadusel helista
Paul Kullamaa tel. 56215757

Torgu raamatukogu
Head lugejad!
18.maist saab jälle raamatukokku kohapeale
tulla, aga piirangud jäävad.
Palun mõistvat suhtumist, sest meie lugejate
hulgas on palju riskigruppi
kuuluvaid ning vanemaealisi inimesi. Hoiame
enda ning teiste tervist.

Südamlik kaastunne lähedastele

†
Milvi Saar 21.08.1944 – 12.04.2020
Torgu osavallakogu ja teenuskeskus

Südamlik kaastunne lähedastele

†
Aare Tenn 11.08.1965 – 04.05.2020

Veel annan teada et 01.juunist 01.juulini olen
korralisel puhkusel, aga
raamatukogu ja postipunkt on avatud 02.juunil,
09.juunil, 16.juunil ja
22.juunil tavapärastel kellaaegadel.

Torgu osavallakogu ja teenuskeskus

Kohtume raamatukogus!

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
Rein Vapper
Aino Kupp
Milvi Kipper
Harri Sooäär
Asta Põtko
Hermann Keso
Milvi Niit

03.06.1947
05.06.1942
05.06.1940
08.06.1948
12.06.1933
14.06.1934
22.06.1948

73
78
80
72
87
86
72

Lindmetsa küla
Laadla küla
Mässa küla
Ohessaare küla
Tammuna küla
Jämaja küla
Mäebe küla

Ampri
Pärnamäe
Jõepõllu
Luisnama
Estri
Reheva
Jalaka

TORGU TEATAJA info palun edastada tel 452 5163
Saaremaa valla kodulehekülg internetis https://www.saaremaavald.ee/uldinfo;
Torgu teenuskeskus on avatud E,T,N kell 8-16.30; K kell 8-18; R kell 8-15
http://www.saaremaavald.ee/torgu-teataja
Kaastööd ja lugejaküsimused on oodatud enne 25.kuupäeva

