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Toidupakk ukse taha
„Asetame paki ukse taha, anname kella või koputame,“ kirjeldas
Allik. „Kui inimene uksele tuleb,
hoiame vähemalt kahemeetrist
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hoolitsevad meie eakate ja abivajajate eest.
Maksimaalne
taotluse kohta
on
Tervishoiu- toetussumma
ja sotsiaalvaldkonnas
tegut3000
eurot.
Ürituste läbiviimist
toetataksening
85%
setakse
kriisiolukorras
ennastsalgavalt
projekti
eelarvestselle
ja kaasrahastatava
omafi
nantpühendunult
nimel, et meie
lapsed,
seeringu
toetamise
korral 85% minimaalsest
emad-isad,
vanaemad-vanaisad,
sõbrad ja
omafi
nantseeringust.
sugulased
saaksid parimat võimalikku ravi,
Enne
toetuse esitamist tehtud kulutused ei
abi ja hoolt.
oleTervishoiu-,
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eesootavatele
vad
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vähevõi
kohaliku
omaalgatuse
arengule
kaasaaitamalt
kaks sammu
ette, mistõttu
teeb
komismisega.
Toetust
ei saa taotleda
vallavalitsuse
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ürituSaaremaasünnikirjade
vallavanem jaüleandmise
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Avaneb projektitoetuste taotlusvoor

Vallavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist Riina Allik ja sporditööspetsialist Rasmus Tüüts panevad marsruuti paika. Esmaspäeval viisid
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nad Kuressaare gümnaasiumi sööklast sooja toitu 27 saarlasele.
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tasid raamatukogu külastajad.
enne osas
kriisiolukorda
toimetasid
Selles
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enam
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tiivne pool – lähedased on hakanud omastega rohkem suhtlema ja
huvi tundma, mis näitab, kui palju
me tegelikult üksteisest hoolime,“
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Pitk
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eelnevalt teatada tel 529 2166) sõidetakse kl 14.20 Nepsi sünnipaika
Kihelkonnale Tammese külla. Kl
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Lahekülas
Nepsi
elupaigaga,
sokipöisel
passides
targad
ja toemälestusi
jagab
Ella-Marie
Aeg.
tavad valikud teha – avatud
on
Kl
Kudjape
kalmistul
Nepsi
ka 16.45
Saaremaa
tootjate
veebipood
matmispaigas
esineb sõnavõtuga
aadressil pood.ehtne.ee.
Ehtne
Riigikogu
liige
Urve Tiidus.
Kl 17
Saaremaa e-kaupluses
saab kokku
tagasisõit
panna niiLümandasse.
argisema toidukorvi
Jaan
auks süüdakui
ka Ammermanni
pidupäeva üllatused.
Kõik
takse
küünalsaab
Aleksander
hää kraami
SaaremaalVelvelti
omale
sünnipaigas,
kuna Uuemõisa
otse koju tellida.
Kuidas ja(Tumis
mala-Orissaare)
vallas
külas
täpselt, selleks tasub Saikla
e-kaupluse
sündinud
täpne
ukselävelt Ammermanni
julgelt sisse astuda
ja
sünnikoht
pole teada.
ise üle vaadata!
Ja kui midagi
Austamisüritustel
tahab
parandamist,osalevad
lisamistvalvõi
lavalitsuse
ja siis
volikogu
esindajad,
täiendamist,
anna aga
julgelt
võimalusel
ka Riigikogu liikmed.
märku pood@ehtne.ee.
Susan
HeliReinholm,
Jalakas,
Saarte Koostöökogu
projektijuht
kultuurinõunik

Mälestame Asutava Kogu liikmeid

Eelista Saaremaal tehtud tooteid!

Sünnikirju antakse
nüüd üle kahe
kuu tagant
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Kultuuritoetuste
taotlusvoor lükkub edasi

Tühistati sotsiaalvaldkonna
toetuste voor

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse välja kuulutatud eriolukorrast otsustas Saaremaa
vallavalitsus lükata kultuuritoetuste
esimesse taotlusvooru esitatud taotluste menetlemise edasi kuni eriolukorra
lõppemiseni.
Taotlusvooru laekus 61 taotlust sooviga
korraldada sündmusi, kontserte, teatrit,
muretseda uusi instrumente ning esinemisrõivaid. Toetuste edasise menetlemise
otsustab vallavalitsus oma korraldusega
ning seejärel antakse sellest taotlejatele
teada.

Vallavalitsus tunnistas kehtetuks 11. veebruari
2020. a korralduse „2020. aasta sotsiaalvaldkonna toetuste taotlusvooru väljakuulutamine“. Taotlusvoor lõppes 13. märtsil, esitati
22 taotlust. 19 taotlust on seotud erinevate
ürituste ja väljasõitude korraldamise rahastamisega ning seitsme projekti tegevuste
alguseks on planeeritud aprill või mai.
Kuna eriolukorra tõttu on kehtestatud
liikumispiirangud ja keelatud ürituste
korraldamine kuni 1. maini, mis ei välista
eriolukorra ajalise piirangu pikendamist,
ei ole praegu mõistlik taotlusvooruga

Viirusekandja jäätmed
tuleb teistest eemal hoida
Selleks, et COVID-19 viirus ei kanduks edasi jäätmetega ega nakataks
nende käitlemisega tegelevaid inimesi, tuleb koduses majapidamises
viirusekandjaga otseses kontaktis
olnud jäätmed koguda eraldi kilekotti, kott sulgeda ja panna segaolmejäätmete konteinerisse.
Palume ka kõigil viirusega nakatunuil, haigusnähtudega inimestel ja
nende pereliikmetel avalikke pakendikonteinereid ja riidekonteinereid
ajutiselt mitte kasutada.
Avalikud konteinerid kujutavad
endast nakkusallikana samasugust
ohtu nagu avalikud spordi- ja mänguväljakud, seega peame ühiselt
vältima viiruse edasi kandumist ka
avalike konteinerite kaudu.
Täpsem info keskkonnaministeeriumi kodulehel www.bit.ly/
koroonajaatmed.
Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Hajaasustuse
programmi taotlusvoor
Hajaasustuse programmi taotluste
esitamise tähtaega ei pikendata.
Taotlused tuleb esitada hiljemalt
17. aprillil. Dokumendid saab saata
allkirjastatuna paberil Saaremaa
Vallavalitsusele aadressile Lossi 1,
Kuressaare 93819 või digiallkirjastatuna e-posti aadressile vald@
saaremaavald.ee. Paberkandjal dokumente on võimalik tuua ka vallavalitsuse Tallinna tn 10 asuva hoone
peaukse kõrval asuvasse postkasti.
Taotlus esitatakse iga toetatava
valdkonna kohta eraldi. See koosneb järgmistest dokumentidest: 1.
taotlusvorm; 2. projekti eelarve; 3.
kaks võrreldavat hinnapakkumust,
4. projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid,
juurdepääsuteed, autonoomsed
elektrisüsteemid; 5. oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri.
Dokumentide vormid ja oluline
info www.saaremaavald.ee/hajaasustuse-programm.
Info ja nõustamine: Maire Käärid,
tel 5302 2682, 452 5169, maire.kaarid@saaremaavald.ee.

TEATED

edasi minna.
Taotlusvooru väljakuulutamise korralduse kehtetuks tunnistamine annab
võimaluse korraldada uus taotlusvoor,
kui eriolukord ja piirangud on lõppenud.
Tulenevalt eriolukorrast lükatakse ka hoovialade toetusvoor teadmata ajaks edasi.

Kaasavat eelarvet tänavu ei tule

Küla- ja alevikuraha taotleda ei saa

Seoses eriolukorraga lükkuvad edasi järgmiste detailplaneeringute avalikud arutelud: Mui küla Mäepealse detailplaneeringu
avalik arutelu (pidi toimuma 2. aprillil), Upa
küla Kooli tee 3 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu (8. aprillil), Võhma
küla Metsa-Simmu detailplaneeringu

Eriolukorra tõttu tunnistas vallavalitsus
kehtetuks 11. veebruari 2020. a korralduse „Aleviku- ja külaraha jaotamise
täpsustatud tingimused“. Uus taotlusvoor,
ajakohastatud tingimustega, kuulutatakse
välja lähtuvalt edasistest arengutest.

Tulenevalt eriolukorrast ja süvenevast
koroonaviiruse levikust otsustas Saaremaa
vallavalitsus ära jätta tänavuse, 2020. a
Saaremaa valla kaasava eelarve.

Detailplaneeringute avalikud arutelud
lükkuvad edasi

eskiislahenduse avalik arutelu (28. aprillil).
Juhul kui Mäepealse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamust ei
avaldata, jäävad avalikud arutelud ära. Kooli
tee 3 detailplaneeringu ja Metsa-Simmu
detailplaneeringu avalike arutelude toimumise aja teatame esimesel võimalusel.

Saare maakonna 52. laulupidu
„Teel“ toimub hiljem
Laulupeo toimumise aeg otsustatakse
pärast eriolukorra lõppemist. Laulupeo
piletid, mis on juba soetatud läbi eelmüügi,
kehtivad ka uuel ajal. Arvestatakse ka pileti
tagasiostmise võimalusega.

Eesliinitöötajate tervis
sõltub meist kõigist
Tänaseks ei ole ilmselt
ühtegi inimest Saaremaal,
kes ei mõistaks, kui kiiresti
levib koroonaviirus.

Kristi Kais
Lääne päästekeskuse Saaremaa
sündmuskoha staabi liige

Nakatunute hulgas on ka poemüüjaid,
meditsiinitöötajaid, politseinikke,
päästjaid – eesliinitöötajaid, kes peavad hoolitsema selle eest, et tavaelu
jätkuks nii tavaliselt, kui see praegu
üldse võimalik on. Samas on nad sama
haavatavad kui kõik teised.
Rääkisin ühe kutselise päästjaga
Saaremaalt, kes on praegu kogu perega
täielikus isolatsioonis, sest diagnoosi
on saanud nii perepea kui ka -ema.
Kuna kogukond on saarel väike, jätame
päästja ja tema pere anonüümseks.

Kuidas jõudis teadmine COVID-19
viirusest teie perre?
Minu abikaasa kuulub riskigruppi.
Mitte vanuseliselt, vaid tervislikel
põhjustel, mistõttu tema immuunsussüsteem on õrnem. Seepärast uurisin
juba varem väga palju selle viiruse
kohta. Olime üsna hästi kursis, millega
tegu on ja kui tõsiseks võib olukord
muutuda. Vähendasime oluliselt juba
enne eriolukorra väljakuulutamist
oma käimisi ja suhtlemist.
Kas viirusega saigi kõigepealt pihta
su abikaasa?
Jah, kõigepealt tuli tal köha, kurgu
kähedus ja siis juba palavik. Tehti test
ning vastus oli positiivne.
Millal hakkasid kahtlustama, et võid
ka ise olla nakatanud?
Ega ma tegelikult ei kahtlustanud
seda lõpuni välja. Mul on igal kevadel
kurk kähe, nii ka seekord. Kurguvalu on siiani mu ainuke avaldunud
sümptom.
Kuidas muutus teie elu-olu viirusega
seoses?
Kuna olime juba enne viirust sellele mõtlema hakanud, siis käimist ja
suhtlemist vähendasime kohe. Lisaks

kolisin mina kodust välja, sest tütar
saabus vahetult enne ema haigestumist
välisreisilt ning pidi jääma nagunii kaheks nädalaks karantiini. Otsustasin,
et lähen eraldi, vältimaks täielikku
isolatsiooni.
Eraldi sain olla kolm päeva. Kui
selgus, et abikaasa on nakatunud, läksin koju tagasi, sest tõenäosus, et olen
samuti viirusekandja, oli väga suur.
Sama kinnitas ka perearst. Ei olnud
mõtet enam eraldi olla ja koduse elu
korraldamine oleks ka väga keeruliseks
läinud.
Pere taas koos, mida tegite järgmiseks?
Teavitasime oma olukorrast kogu
tutvusringkonda, et nad oskaksid
ennast jälgida ega oleks võimalikeks
viiruse edasikandjateks. Õnneks ei
ole neist kellelgi siiani sümptomeid
avaldunud.
Otsustasime, et jääme täielikku
isolatsiooni – me ei käi kodust väljas,
isegi mitte aias jalutamas. Ausalt öeldes
ei mõju hetkel värske õhk ka eriti hästi,
pigem muudab olemise kehvemaks.
Kuidas on tervis teie kahel lapsel?
Praegu nad väga ei kurda. Ühel oli

Hoidkem eesliini inimesi!

Saaremaa vallavalitsust on teavitatud, et avalikes kohtades liiguvad ringi inimesed, kes on saanud
positiivse vastuse koroonatestile.
Samuti on nähtud ringi liikumas
inimesi, kes peaksid olema koduses
karantiinis.
Inimeste terviseandmed ei ole
avalikud ja seda, kas üks või teine
inimene põeb haigust, kõrvalseisjad
ja vallavalitsus ei tea. Aga me kõik
peame olema vastutustundlikud

eelkõige nende inimeste suhtes, kes
on iga päev eesliinil (meditsiini-,
sotsiaal- või kaubandustöötajad,
politseinikud, päästjad jt) ning kelle
tervist ja töövõimet iga kokkupuude
nakatunuga võib ohustada.
Palun jääge koju, kes te olete diagnoosi saanud või kelle lähedased on
saanud positiivse testvastuse. Ärge
olge hoolimatud ja ärge seadke teiste
kogukonnaliikmete tervist ohtu!
Me kõik loodame, et eriolukord

Tugikeskus pakub abi
Oleme sattunud keerulisse ja ettearvamatusse olukorda, mis on kõigi jaoks
täis väljakutseid ning kohanemisi.
Meil kõigil on selles olukorras enda
mure, millega toimetulekuks võib tunduda, et meie enda ressursist ei piisa.
Hetkeolukorras on oluline meeles
pidada, et kodus isolatsioonis olles
aitame kõiki. Nii väheneb haigestumise
risk või säilib võimalus mitte haigestuda. Kodus püsides tasub olla aktiivne
ja anda endale tegevust, püüda panna
paika igapäevased tegevused ja luua
rutiin. See aitab suurendada stabiilsust
ja korrastatust, suurendab meie kontrollitunnet enda elu üle.
Oluline on leida tegevusi, mis suunavad muremõtted eemale – filmid,
seriaalid, lauamängud, lugemine, rist-
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sõnad, võimlemine. Soovitame võtta
käsile toimingud, mille jaoks seni ei
ole kodus aega jäänud. Kindlasti tasub
säilitada suhtlemine teiste inimestega
muudel teemadel kui viirus. See aitab
vähendada üksindustunnet ning viia
tähelepanu ja muremõtteid eemale.
Suhtlemiseks on võimalik kasutada
väga erinevaid variante – sotsiaalmeedia, Skype, telefonikõned.
Kui tead midagi, mis on varem
aidanud sul ärevuse ja murega toime
tulla, siis kasuta seda! Me kõik loome
võimalusi, et saaksime jätkata senist
tegevust õppimises või töös kogemuste
võrra rikkamana. Kallid vanemad,
suunake ja jälgige lapsi, et nad võtaksid
osa koolitööde tegemisest, võimalusel
õpetage neid ja olge kontaktis õpetajate

riigis laheneb võimalikult varsti
ja normaalne elukorraldus jätkub.
Aitame siis sellele kõik ühiselt kaasa,
hoiame ennast ja säästame teisi!
Kui haigetel või karantiinis olevatel inimestel on vaja toitu, ravimeid
või muud eluks vajalikku, palun
võtke ühendust vallavalitsuse sotsiaaltöötajatega, nemad aitavad teid,
aga ärge palun ise minge kauplusesse-apteeki!
Saaremaa vallas on abikõned ooda-

väike köha, aga midagi tõsist ei ole
kummalgi avaldunud.
Väljas te ei käi, kuidas te endale koju
vajalikud toiduained saate?
Sellega on väga hästi. Külarahvas
toob ukse taha. Tarvitseb meil vaid paluda ja peagi on asjad olemas. Täname
kõiki, kes meie perele toeks on olnud.
Kuidas te ennast ravite?
Kasutame tavalisi ravimeid, samu,
mida oleksime tarbinud ka teiste viiruste korral.
Kuidas teil päev kodus möödub?
Lapsed on koolitööga hõivatud, ise
võimlen, vaatame ja kuulame uudiseid.
Kui kõht tühjaks läheb, tuleb süüa teha.
Sinu soovitused lugejatele?
Esimesed surmajuhtumid peaksid
andma selge signaali kõigile, et asja
tuleb tõsiselt võtta. Meie vanuses ei ole
see haigus nii karm, kuid vanematele
võib see väga halvasti lõppeda. Meie
pere on radikaalne ja me oleme täiesti
oma kodusse sulgunud. Seda soovitame ka kõigile teistele, eriti neile, kes
on riskirühmas ja kes teavad, et on
kokku puutunud viirusekandjatega.
Püsige kodus!

tud telefonil 5332 7274, Muhu vallas
telefonidel 5664 6773 ja 5356 3180.
Kuna paljud nn eesliini inimesed
on juba haigestunud või karantiinis,
siis on vallal väga vaja vabatahtlikke.
Inimesed, kes on terved ja tunnevad,
et suudavad ja tahavad panustada
teiste aitamisse, võtke palun ühendust telefonil 524 2776 või e-kirjaga
operog.kriisiabi@saare.ee.
Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist

Pane tähele!
ning tugispetsialistidega. Julgustame
rääkima vajadusel tööandjaga läbi,
kuidas on teil võimalus teha või korraldada oma tööd praeguses olukorras.
Saaremaa laste ja perede
tugikeskuse psühholoog Pirgit Põld
koos meeskonnaga

Lisame spetsialistide otsekontaktid,
et vajadusel meiega ühendust võtta:
Kui tunned ärevust/viha/hirmu, helista psühholoogile. Pirgit Põld tel 5887 3446 E–R 13–16.
Kui tunned muret enda ja laste käitumise üle, võta ühendust perenõustajaga.
Aile Aedma tel 5886 6691 E–R 9–13.
Kui tunned, et ei tule enam toime,
helista juhtumikorraldajale. Monika
Sarapuu tel 5883 4056 E–R 13–17.

Alates 30. märtsist kehtivad Saaremaa
ja Muhu vallas senisest rangemad
liikumispiirangud (vaata eriolukorra
juhi korraldust www.riigiteataja.ee/
akt/329032020001).
Õue tohib minna vaid siis, kui
inimesel ja temaga koos elavatel
inimestel ei ole COVID-19 haigust
põhjustava viiruse sümptomeid.
Väljas liikudes tuleb hoida teistega
vähemalt kahemeetrist vahemaad.
Inimene võib väljuda lühiajaliselt
kodust, et:
• hankida elukoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku (sh toit, ravimid) põhjusel, et
muul viisil ei ole see võimalik;
• minna meditsiinilistel põhjustel
tervishoiutöötaja juurde;
• minna lemmikloomaga jalutama

või temaga loomaarsti juurde;
• viia laps lasteaeda ja tuua koju;
• minna üksi või koos perega õue
jalutama või sporti tegema;
• liikuda oma kinnistul, teha koduseid aiatöid, metsa- ja põllumajandustöid ning käia kalal;
• minna abistama eakaid, puudega
isikuid ja teisi abivajajaid, juhul kui
kasutatakse isikukaitsevahendeid;
• minna tööle, kui tööandja ei ole
võimaldanud või töö iseloom ei võimalda kaugtööd.
30. märtsist on kõigil inimestel Saaremaal ja Muhumaal kohustus kanda
kaasas isikut tõendavat dokumenti. Väljas liikuvaid inimesi kontrollivad korrakaitsjad politsei- ja piirivalveametist
ning Kaitseliidust. Lisainfo: www.kriis.
ee/taiendavad-meetmed-saaremaal.
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Ära jäta end ilma kultuurist
Ajal, mil koolid, rahvamajad, galeriid, teatrid
ja kinod on suletud, võib interneti vahendusel
osa saada erinevatest kultuurisündmustest ja
emotsioone toitvatest elamustest.

Anneli Teppo-Toost
kultuuritööspetsialist

Parimad võimalused kriisiajal
kultuuri tarbida on virtuaalsed näitusetuurid, kontserdid,
ettelugemised, etendused jpm.

Pihtla kool
pakub tööd
4-klassiline Pihtla kool
ootab uuest õppeaastast
oma kooliperre vajaliku
ettevalmistusega

KLASSIÕPETAJAT
Loe lähemalt www.s aaremaavald.ee/toopakkumised.
Sooviavaldus, CV, haridust
tõendava diplomi ja täiendkoolituse koopiad saata hiljemalt
10. maiks 2020 digiallkirjastatult aadressile pihtla.kool@
saare.ee.
Lisainfo: Riina Saar
(koolidirektor), tel 516 8446.

Alates 25. märtsist on Eesti
Draamateatri kodulehel õhtuti
algusega kl 19 eetris õhtujuttude sari. Näitlejad loevad koduste sidevahendite abil jutte,
mis neile hetkel tähenduslikud
ja vajalikud tunduvad.
Linnateatri lavastusi pakutakse Elisa Elamuse kaabelteenuse klientidele täiesti
tasuta.
„Kultuuriürituste ja teatrietenduste tühistamine on

Youtube’i otse-eetris https://
youtu.be/Q7Ce-mMR-_4.
Need loengud sobivad kuulamiseks kõigile, kes tahavad
end ooperiajalooga kurssi
viia või lihtsalt armastavad
muusikat. Kuni e-õpe jätkub,
on Mart Sanderi ooperiajaloo
loengud Youtube’i kanalil
eetris igal neljapäeval. Järelvaatamiseks jäävad need üles
ka edaspidi.
Palju erinevat kultuuri nii
vaatamiseks kui ka kuulamiseks leiab ERR-i arhiivist
https://arhiiv.err.ee.
Tantsuhuvilistele õpetab
treener Veiko Ratas näiteks
džaivi. Tantsimine algajatele

Youtube´is https://youtu.be/
OIrfUx6CDP8.
Saaremaa Kunstistuudios
on algatatud virtuaalnäitused,
mida saab külastada aadressil
https://kunstistuudio.voog.
com.
Tänapäeva tehnika võimaldab külastada erinevaid
kunstigaleriisid, loomaaedu
ja akvaariume ka maailma eri
paigus. Info leiab siit www.
kodusedlood.net.
Kunstihuvilistele pakub
KUMU erinevaid näitusekülastusi https://www.facebook.
com/kumu.
Mainimist väärivad ka Eesti
Rahva Muuseumi virtuaaltuu-

rid. Facebooki grupist „Karantiiniklubi“ leiab kultuurihuviline väga mitmekülgset
kultuuri ja kunstivaldkonna
meelelahutust.
See on vaid väike osa kultuurist, mida interneti teel on
võimalik koju kätte tuua. 2020
digikultuuriaasta korraldataksegi ju eesmärgiga, et uued
põlvkonnad võtaksid omaks
meie oma elava kultuuri ja
pärandi ning digilahendused
on sellele toeks.
Alustuseks aga loe lõpuni
poolelijäänud raamat, lõpeta
pooleliolev käsitöö või jutusta
lähedastele või lastele lugu
oma lapsepõlvest.

Terve vaim on terves kehas
Mens sana in corpore sano
– terve vaim terves kehas.
Millegipärast oleme selle ladinakeelse vanasõna tõlkes
ümber pööranud – terves
kehas terve vaim. Küllap võiks
siin vaidlema jäädagi, kumb
on enne, muna või kana. Aga
kas see ongi tähtis?
Nüüd, kus kahe nädala
jooksul oleme sunnitud kogu
oma senise elu uuele tempole
häälestama, on paljudel välja
kujunenud igapäevane rutiin,
mis suuresti erineb kogu senisest elust. Uus on ka tänavune kevad – hing kisub õue,
tahaks sõpradega jalutama või
jooksurajale minna, aga need

„Liikudes tervemaks“ jätkub virtuaalselt
Tulenevalt kriisiolukorrast on
kõik spordiobjektid suletud ja
ürituste korraldamine keelatud.
Et pakkuda väljundit liikumiseks
vabas õhus, jätkab Saaremaa
Spordikool „Liikudes tervemaks“
üritustega virtuaalselt. 6.–30.
aprillini toimub kaks virtuaalset
etappi – rattamatk „Nasva kevad“
ja „Kuressaare südamekõnd“.
„Nasva kevade“ marsruut kulgeb mööda kergliiklusteid ja on
järgmine: Kuressaare supelranna
kohvik – Nasva klubi parkla –
Kuressaare supelranna kohvik.
Marsruudi võib läbida ka vastupidises suunas, alustades Nasvalt.
Kuressaare südamekõnni distantsi pikkuse ja koha valib iga
osaleja ise. Distantsi minimaalne
pikkus on 2 km ja distantsi võib
läbida kas kõndides (nii kepikõnni
keppidega kui ka ilma) või joostes.
Südamekõndi võib teha kodulähedases metsas, kergliiklusteedel,
tänavatel, terviseparkides jm
vabalt valitud kohtades.
Mõlema etapi distantse saab

kahtlemata erakordne meede
Eesti lähiajaloos, kuid tehnoloogia vahendusel saame
õnneks klientidele varasemalt
lindistatud etendusi pakkuda,“ sõnas Elisa uute teenuste
valdkonna juht Kertu Popp.
Praegu on vaatamiseks saadaval lavastused „Miljoni
vaade“ ja „Kriipsud uksepiidal“ ning niipea kui võimalik
võetakse üles ka järgmised
etendused. Esialgu on teatrietendused tasuta vaatamiseks
märtsi lõpuni.
Mart Sander viib oma loengusarja nüüd kõigile kättesaadavale platvormile ning edaspidi saab tema loenguid näha

läbida vabalt valitud ajal 6.–30.
aprillini. Distantside läbimine
seltskonniti ja rühmades on keelatud! Üheskoos võivad virtuaalsel etapil osaleda vaid ühe
pere liikmed. Kui virtuaalse etapi
toimumispaigas on liikumas palju
rahvast, tuleks distantsi läbimiseks valida rahulikum aeg.
Iga osaleja võib virtuaalse
osalemisena mõlemal etapil registreerida vaid ühe korra.
Sarja „Liikudes tervemaks“
kleepsude saamiseks tuleb registreerida oma rattasõit ja südamekõnd Saaremaa Spordikooli kodulehel, täites vastavad
ankeedid. Registreerimine peab
toimuma samas ajavahemikus
virtuaalse etapi ajaga. Kleepse
jagame osalejatele siis, kui olukord
on normaliseerunud ja saame
jätkata tavapäraste etappidega.
Täpsem info www.saaremaaspordikool.ee, küsimused kadri.pulk@
kuressaare.ee või tel 5661 9713.
Mati Mäetalu,
Saaremaa Spordikooli direktor

Saaremaa Vallavalitsus otsib

HOOLDUSTÖÖTAJAID
(tähtajaline käsundusleping eriolukorra ajaks)
Hooldustöötaja peamiseks tööülesandeks
on igapäevatoimingud klientide hooldamisel.
Meie ootused: varasem hooldusasutuses töötamise
kogemus; oskus teostada hooldustoiminguid vastavalt
patsiendi vajadustele; kasuks tuleb erialane haridus
(hooldaja/hooldusõde); soov töötada kliendi heaks.
Pakume motiveerivat palka (bruto tunnitasu 9
eurot).
Palume esitada CV ja teised vajalikuks peetavad
dokumendid märgusõna all „Hooldustöötaja“ e-posti
aadressil gabriela.rooso@saaremaavald.ee.
Täiendav info: sotsiaalosakonna nõunik
Gabriela Rooso, tel 506 8253,
gabriela.rooso@saaremaavald.ee.

piirangud…
Aga ära heida meelt, ka
oma väikeses koduses „spordisaalis“ saad säilitada oma
sportlikku vormi või isegi
seda tõsta.
Kui siiani oled olnud aktiivne ja usin rühmatreeningutel
osaleja või jõusaali külastaja,
siis nüüd on aeg mõelda, mida
treener sulle rääkinud on,
millised harjutused, millistele lihasgruppidele just kõige
kasulikumad on, kui mitu
kordust ja seeriat on vaja teha,
et harjutusest kasu oleks jne.
Kas tuleb meelde?
Kui jääd jätta, suhtle oma
treeneriga või löö lahti sot-

Sport on pausil
Pausile on pandud ka piirkondade spordimängud, kuigi aasta
algas võimsalt – aastaks 2020
on plaanitud 18 erinevat spordiala. Kahel esimesel uuel alal oli
oot ustest suurem osavõtjate
arv – nooleviske ehk darts ’i
võistlusel osales 11 piirkonda
kokku üle 70 mängijaga, parimad
Kaarma ja Pihtla. Esimest korda
piirkonnamängude ajaloos toimus sulgpall, osales 7 piirkonda
kokku 28 võistlejaga, parimad
piirkonnad olid Valjala, Laimjala,
Kaarma.
Kahe ala järel on I grupis järjestus: Kaarma, Kärla ja Leisi
piirkond, II grupis – Laimjala,
Kihelkonna, Mustjala.
Me ei kaota lootust, et suudame
õige pea sellest kriisist väljuda ja
aasta lõpuks pärast 16 järelejäänud ala edukalt finišeerida.
Seoses eriolukorraga ja Saaremaa vallavalitsuse korraldusega
on edasi lükatud ka kõik sporditoetuste taotluste menetlemisega seotud toimingud.
Aivi Auga, spordinõunik

Pakkumine Jõiste puhkeala
kasutusse andmiseks
Saaremaa Vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise Jõiste külas asuva Valla
kinnistu (40302:001:0133, reg osa 1798034,
üldkasutatav maa) tasuta kasutusse andmiseks
5 aastaks.
Kompleksi kuuluvad puhkeala territoorium
(13 210 m²), rannahoone, kuivtualettide hoone,
riietumiskabiinid, välidušš, võrkpalliplats, parkimisalad, ujuvsild, elektrivarustuse rajatised jms.
Pakkumisel saavad osaleda juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtjad. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 5. aprill 2020.
Täpsem info ja tingimused: www.saaremaavald.
ee/valdmuub või Tuuli Pärtel, tel 452 5171, 514
4889, tuuli.partel@saaremaavald.ee.

siaalmeedia, kus on koduseid
treeningkavasid pea kõikidele
treeningstiilidele, algajatest
edasijõudnutele. Samuti leiad
hulgaliselt materjali kultuuriministeeriumi lehelt www.kul.
ee/et/kultuurkodus.
Kui oled lapsevanem, on
sul parim aeg ja võimalus
teha kodune sporditund koos
lapsega. Kui räägime, et lapsed
liiguvad vähe, siis nüüd on parim võimalus see müüt murda.
Lase ka lastel õpetada ja näidata harjutusi, mis kehalises
kasvatuses või treeningutel
omandatud.
Usu mind, need saavad olema sinu elu parimad ja emot-

sionaalsemad treeningud!
Vaja on vaid pealehakkamist.
Ja kõige parem eeskuju lapsele
on ju lapsevanem.
Õnneks elame keskkonnas,
kus on piisavalt ruumi liikumiseks ja värske õhu hingamiseks.
Miks mitte püstitada omale
nädalaks lihtne eesmärk –
kõndida kokku 20–30 km.
Saad sõbra või sõbrannaga
lausa virtuaalse võistluse korraldada.
Kui nüüd suudad oma päevakavasse lisada tunnikese liikumisele või liigutamisele, on
see suur samm sinu edasisele
edule nii töös kui ka spordite-

gemises. Inimene on loodud
liikuma ja nüüd tunneme seda
eriti teravalt.
Me suudame sellest kriisiolukorrast välja tulla tervete
ja tugevamatena vaid siis, kui
oleme võimelised olukorraga
kohanema ja oma elu selle
järgi seadma.
Soovin, et kõik inimesed
leiavad oma päevas hetke, mil
vaim puhkaks ja keha saaks
tööd, sest terve vaim on terves
kehas. Ja tervet vaimu vajab
praegu kogu meie ühiskond!
Positiivne meel ja tugev
enesedistsipliin – see on võidu
võti!
Aivi Auga, spordinõunik
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Pidurdame viiruse levikut.

Pidurdame viiruse levikut.

ELAMINE RISKIRÜHMA KUULUVA INIMESEGA
(ka nakatunud inimesega)

TEGEVUSED KODUST LAHKUMISEL

1

Magage eraldi voodites!

Peale kasutamist
puhastage WC,
võimalusel
kasutage erinevaid
tualettruume!

2

1

2

Seo juuksed, ära kanna ehteid
(võid seetõttu nägu katsuda)!

3

3

Kanna pikkade varrukatega riideid!

Kui Sul on kaitsemask,
pane see enne kodust
lahkumist ette!

4

4
Hoidu ühistranspordist!

70
%

Ärge jagage rätikuid, söögiriistu!

5

Puhastage tihti igapäevaselt
kasutatavaid pindu ja objekte!

6

5

Peske tihti riideid, linu, rätikuid!

7

Hoidke distantsi, magage eraldi tubades!

Kui lähed koeraga välja,
ära lase tal erinevate
pindade vastu nühkida!
Kui avalikus ruumis asju katsud,
kasuta sõrmede katmiseks
ühekordset salvrätikut!
Salvrätik pigista kokku, pane
kotti, viska ära!

Tuulutage tihti magamistube!

Helista 112, kui palavik
on üle 38 kraadi ja
tekivad hingamisraskused!

9

Pidage kinni 14 päevalisest karantiinist!

8

Kui aevastad või köhid,
tee seda salvrätikusse või
varrukasse (mitte kätesse)!

8

7

6

9

11

Väldi sularaha!
Kui seda kasutad,
siis puhasta käed!

Pärast asjade katsumist
pese käed või kasuta
desinfitseerijat!

Ära puutu oma nägu
enne, kui käed on puhtad!

Hoidu inimestest eemale!

10
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