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Lümanda Majas
käivad hoogsalt
sisetööd
FOTO: Margus Muld

Kaitseväe haigla täidab
oma esimest missiooni
Pille Mägi rõõmustab tulevases
kodumajandusklassis, et ehitustööd
kulgevad majas plaanipäraselt.

Foto: Valmar Voolaid

A

Kuressaare haigla ravijuht dr
Edward Laane ütles, et kriisi algusjärgus olid prognoosid märkimisLääne-Saare Kultuurivara juhatuse
väärselt mustemad ning koroonaliikme Pille Mägi sõnul ollakse
patsientidega tegelemiseks oli vaja
töödega ilusasti ajagraafikus.
lisaressurssi ja välihaigla näol on
„Lammutustööd on tehtud, uued
see nüüd Kuressaare haiglal olemas.
seinad on leidnud oma õiged
Koos haiglaga saabus Kureskohad ning erinevad blokid välja
saarde 18-liikmeline kaitseväe
moodustunud,’’ tutvustab ta.
tegevväelastest koosnev meditsiiPraegu käivad suures osas viinimeeskond, kuhu kuuluvad arst,
mistlus-, pahteldus-, ventilatsiooõed ja parameedikud. Ülejäänud
ni- ning elektritööd. Pille sõnul on
meditsiinipersonali moodustavad
sisekujunduse peamisteks märksõvabatahtlikud, keda on praegu
nadeks rahvuslikkus ja retro ning
kokku 12. Haigla töötab vahetusväljast hakkab maja välja nägema
tega. Tegevväelased on 12-tunnagu algusaastatel, 1980ndail –
nistes vahetustes ja vabatahtlikud
valge ja pastelselt kollane.
teevad 8-tunniseid vahetusi.

Kõige suuremaks väljakutseks ja
õppetunniks on välihaigla kliinilise
juhi major Helena Rooni sõnul
kabinetis hakkab vastu võtma ka
olnud haigla ümberkujundamine
kooliarst.
sisehaiguste raviks. Moodulitest
Kui pärast Lümanda sovhoosi
koosnev haigla oli algselt kujuntegevuse lõppu seisis osa ruume
datud traumahaiglaks.
pikalt
tühjana või neidLahingusikasutati
tuatsioonis
haiglas
harva, siis viibib
pärastpatsient
remonti
läpaar tundi,
kuid koroonapatsiendid
hevad
kasutusse
kõik ruumid.
jäävad haiglasse
päevadeks.
VäPeaaegu
kogu maja
on ümber
lihaiglas
on
20
kohta,
millest
neli
planeeritud. Alumisele korrusele
on intensiivravi
kohad.jääb
Haigla
on
peauksest
sisse tulles
vasavarustatud
aparatuuriga,
mis
tookut kätt raamatukogu, kus maja
dab õhust hingamisraskustega
patalgusaastail
olid arstikabinetid.
sientidele
meditsiinilist
hapnikku.
Varem asus raamatukogu hoopis
Eile oli välihaiglas seitse patsienülakorrusel.
ti,Ka
kellest
üks vajab intensiivravi
ja
koolisöökla
hakkab paikülejäänud
kuus
lisahapnikku.
nema allkorrusel.
Kõik ruumid kasutusse
Kõige vähem muudatusi tehakse
Uue nimega Lümanda Majas saalis, mida hakatakse kasutama
hakkavad pärast hoone valmimist nii kultuurimaja saali kui ka koopaiknema kultuurimaja, raamatu- livõimlana. Küll aga tehakse uueks
kogu, koolisöökla, noortekeskus, valguse- ja helipult, mis oli pärit
ajast
– aastast
1986.
jõusaal,
sporditegevused,
bändi- etmaja
Liikumispiirangud
ei tähenda,
õuesavamise
käimine
oleks
täielikult
Olulise
uue
lisana
on
saali
juurde
ruum
ja
Lümanda
kooli
1.–3.
klass
keelatud. Väljas võib käia vältimatutel, hädavajalikel juhtudel
koos kodundusklassiga. Spordijuhi planeeritud esinejate garderooelukoha lähedal:

Tänu kaitseväe välihaiglale ja
tema meeskonnale saab Kuressaare haigla tavapäraselt tegutseda
bid, mis Pille sõnul võimaldavad
ja see on kohalikule kogukonnale
tulevikus kutsuda majja mängima
oluline teadmine. See, et esialgprofessionaalset teatrit.
ne stsenaarium ei ole veel kõige
Sama koha peale jääb ka jõusaal.
mustemal viisil rakendunud, ei
Teisele korrusele tulevad noortohiks meid hoolimatuks muuta,
tekeskus ja Lümanda põhikooli
leiab Edward Laane. Pigem näitab
esimesed kolm klassi. Kirjude
see, et kehtestatud ranged piiranPVC materjalist põrandatega koogud töötavad ja pärsivad viiruse
litsooni (varem oli siin Lümanda
levikut.
sovhoosi kontor) hakkab pääsema
Kaitseväe konteiner-välihaigla
eraldi uksest, mida varem kasuümbersuunamise või tegevuse
tasid raamatukogu külastajad.
lõpetamise otsustab terviseamet
Selles osas on kolm klassiruumi,
läbi hädaolukorra meditsiinijuhi.
õpetajate tuba ning kodunduskKass,
lass. Viimane asubValmar
kunagises
kommunikatsiooninõunik
sovhoosidirektori ja hilisemas
vallavanema kabinetis ning sel
on ka eraldi sissepääs juhuks, kui
kodundusklassi soovib kasutada
näiteks noortekeskus.
Teiselesaab
korrusele
tulevad ka
pidades
igaüks panustada,“
valla
sotsiaaltöötaja
ja
haldusjuhi
ütles Antsaar.
kabinetid.
Maskid pole kohustuslikud
Loe edasi lk 3

2+2 reeglist tuleb kinni pidada

Meril Kallasmaa

Majasisesed
ehitustööd on täies
Kuressaare politseijaoskonna
juht
hoos
ja
kui
ilm
Rainer Antsaarläheb
panebsoojemaks,
saarlastealustatakse
ka koroonaviirusesse
välitöödega. Hoole südamele
nes
meile
ringkäiku
tegeva
SA
nakatumise vältimiseks
pidada

kinni 2+2 reeglist, mis tähendab,
et koos võivad liikuda kaks inimest, kes peavad teistega hoidma
vähemalt kahemeetrist vahet.
„Pered – näiteks ema, isa ja kaks
5.
aprillil
süüdatakse
EV 100 meeslast
– võivad
siiski muretult
koos
konna
üleskutsel
käia,“ lausus
ta. austusküünlad
Asutavasse
kuulunud
Sageli siiskiKogusse
ei pea inimesed
2+2
120
rahvasaadiku
sünnikohtades.
reeglist
kinni, eriti
kauplustes.
Saaremaa
vallas on sündinud
neli
„Kutsun poodides
üles inimesi
Asutava
Kogu liiget:
Oskar
Kallas,
silmas pidama,
et teiste
kaupluses
Jaan
Ammermann,
Mihkel
Neps
viibijatega
oleks piisav
distants,“
ning
ütlesAleksander
politseijuht.Velvelt.
„Kaupluste tööAprillis
möödub
100etaastat
tajad
peavad
jälgima,
poesEesti
korVabariigi
esimese
rahvaesinduse
raga liiga palju
inimesi
ei oleks.“
kokkutulemisest. Jüripäeval, 23.
Politseinikud
kontrollivad
aprillil
1919 kogunesid
Tallinnas
Estonia
majas
Eesti
Asutavasse
See, kui palju inimesi korraga
Kogusse
poes võibvalitud
viibida,rahvasaadikud.
sõltub Antsaare
See
päev
on
Eesti Riigikogu
sõnul selle ühtlasi
suurusest.
„Seetõttu
sünnipäev.
Seda hinnata
päeva on näiteks
plaanis
pole võimalik
üle
maa tähistada
lähetamikaupluse
parklasjüritule
parkivate
autosega
ööl vastu
aprilli,
kui Paide
de põhjal,
kas23.
poes
on liiga
palju
vallimäel
inimesi.“ süüdatud vabadusleek
jõuab
muistse märgutule
kombel
Pereliikmetel
on küll lubatud
kõigisse
toonastesse
maakonnakäia poes koos, kuid siingi tuleb
linnadesse ja mujalegi Eestis, kaasa

• toidupoes ja muudes poodides,
mis ei ole eriolukorra juhi korraldusel
suletud (näiteks aianduspoed);
• apteegis;
• arsti juures;
arvatud
Toompeale.jalutamas, teda
• lemmikloomaga
Asutava
toiloomaarstiKogu
juurdevalimised
viimas ja tagasi
musid
5.–7. aprillini 1919 kõikjal
toomas;
Eestis
üldise
ja ühetaolise hääleõi• sporti
tegemas;
guse
alusel ningja/või
salajasel
valimisel
• postkontoris
pakiautomaadi
proportsionaalsuse
põhimõttel.
juures;
• perega või kahekesi
õues liikumas,
Valimisõigus
oli mõlemast
soost

jalutamas;
• lapsi lasteaeda viimas ja sealt ära
toomas;
• vajaduse korral eakaid, puudega
inimesi, abivajajaid hooldamas (kasuEesti
Rahvaerakonna esindaja
tades
isikukaitsevahendeid);
Oskar
Kallase
on
• tööl, kui ei ole austamisüritus
võimalik kaugtööd
kl
14 endise Kaarma õpetajate
teha;
seminari
juures,
kusaia-,
onmetsaka Oskar
• tegemaks
koduseid
ja
Kallase
mälestuskivi.
põllumajandustöid
(kodust võib suviÜlevaate
lasse
ja tagasi Oskar
sõita); Kallase elust
• kalastamas.
ja
tegevusest annab Triino Lest,

Eelmisel nädalal saabusid apteekidesse müügile ka maskid.
„Maskide kandmine ei ole praegu
kohustuslik ja politsei ei kontrolli,
kas inimesel on kaitsemask ees või
tellitud
(osalemiseKüll
soovist
mitte,“ bussiga
sõnas Antsaar.
aga
eelnevalt
teatada
tel
529
2166)
sõipeab Saare- ja Muhumaal väljas
detakse
14.20olema
Nepsiisikut
sünnipaika
liikujal kl
kaasas
tõenKihelkonnale
dav dokument.Tammese külla. Kl
15.30
kunivõi
16.30
tutvutakse
KuresHaigel
välisriigist
tulnud
inisaare
Nepsi
elupaigaga,
meselLahekülas
on kohustus
püsida
kodus.
mälestusi
jagab on
Ella-Marie
Aeg.
Antsaare sõnul
politsei olnud
Kl
16.45 Kudjape
kalmistul Nepsi
suhtluses
kõikide inimestega,
kel on
matmispaigas
sõnavõtuga
kas haiguse tõttuesineb
või välisriigist
tuleRiigikogu
liige
Urve
Tiidus.
Kl 17
kuga seoses kohustus püsida kodus.
tagasisõit
Lümandasse.
„Hea on
tõdeda, et inimesed
Jaan Ammermanni
süüdaenamasti
mõistavad, auks
milleks
see
takse
küünal
Aleksander
Velvelti
vajalik on, ja nad püsivad kodus
sünnipaigas,
kuna Uuemõisatõdes
(Tukoos oma pereliikmetega,“
mala-Orissaare)
vallas
Saikla
külas
politseijuht.
sündinud
Ammermanni
täpne
Ta soovitas
heita pilgu ka
posünnikoht
pole teada.
litsei veebilehele,
kust leiab infot
Austamisüritustel
osalevad
valkehtestatud
eriolukorra
kohta.
lavalitsuse
volikogu
Küsimuste jakorral
saab esindajad,
abi häirevõimalusel
ka Riigikogu
liikmed.
keskuse infotelefonilt
1247.
ST
Heli Jalakas,
kultuurinõunik

Mälestame Asutava Kogu liikmeid
vähemalt 20-aastastel kodanikel.
Asutav
esimene
Eesti
AntsaareKogu
sõnulolisilmas
pidada,
et
rahva
poolt
valitud
rahvaesindus.
vajalikud ostud saaksid tehtud võiTema
põhiülesandeks
põhimalikult
kiiresti ja teisteoli
ostjatega
seaduse
väljatöötamine
ja vastutuleb vältida
lähikontakti.
võtmine
– ja täitmist
sellega tuldi
edukalt
2+2 reegli
kontrollivad
ka
toime.
politseinikud,
kes suuremaid
seltskondi märgates
nendega
Saarlastest
saadikute
vestlevad ja selgitavad,
miks on
austamisüritused
5. aprillil
oluline piirangutest kinni pidada.
EestionTööerakonna
„Siin
meile abiks kaesindaja
täheleAleksander
Velvelti austamisüripanelikud inimesed,
kes näiteks
tus
toimub
kl 14politseile
Sutu külas
läinud
nädalal
44 Allika
korral
talus.
Kõne peab
abivallavanem
liikumiskeelu
eiramise
kahtlusest
Kristiina Maripuu.

noore Oskar Kallase sõnumist
tänapäeva
räägib
Rasmus
Vendel.
teada andsid,“
ütles
politseijuht.
Mälestusküünla
süütab
ja
-kõne
Politseinikud tegid nädala
peab
volikogu
esimees piirangut
Tiiu Aro.
jooksul
ka kümnele
Vallavalitsuse
nimel võtab
sõna
rikkunud inimesele
kirjaliku
abivallavanem
Marili
Niits.
hoiatuse. Korduvalt piiranguid
Eesti Sotsiaaldemokraatliku
rikkuvale
inimesele on politseil
Töölispartei
esindaja
Mihkel Nepsi
õigus määrata
sunniraha
kuni
austamiseks
2000 eurot. kogunetakse kl 14
Lümanda
põhikooli
ette,inimesed
kus tut„Üldiselt
suhtuvad
vutakse
kooliga,
mille
Neps
1907.
2+2 reeglisse mõistvalt ja peavad
aastal
sellestlõpetas.
ka kinni. Me kõik ju sooRännakut
juhib Urve
Vakker,
vime
eriolukorrale
võimalikult
kes
annab
ülevaate
Mihkel
kiiret lõppu ja reeglitest Nepsi
kinni
elust ja tegevusest. Rännakuks

voor on avatud kuni 17. aprillini.
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid
tuleb esitada Saaremaa vallavalitsuse e-posti
aadressile vald@saaremaavald.ee.
Allkirjastatud paberdokumendid palume
tuua Kuressaares Tallinna tn 10 asuva vallavalitsuse peaukse kõrval asuvasse postkasti.
Mittetulundustegevuse
toetamisedokumenprojektiTaotlus koosneb järgmistest
toetuste
2019.
aasta
taotlusvoor
on
avatud
1.
tidest: 1. taotlusvorm; 2. projekti eelarve;
aprillist
kuni
18.
aprillini
kell
16.00.
Toetust
3. kaks võrreldavat hinnapakkumust,
antakse
kogukonna
ja valla
arengule sõltuvalt
suunatud
4. projekti
tegevuste
kirjeldus
tegevuste/ürituste
toetamiseks
ning
samuti
projekti valdkonnast: veesüsteemid,
kateiste
rahastamisallikate
kaudu
esitatavate
pronalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed,
jektide
omafinantseeringu
katmise(tingimusel,
toetamiseks.
autonoomsed
elektrisüsteemid
Tegevused,
mis
toetuse
abil
ellu
viiakse,
peaet majapidamine ei ole liitunud elektrivad
toimuma5.valla
haldusterritooriumil,
olema
võrguga);
omaja kaasfinantseeringut
suunatud
elanikele ja/või esindama valda
tõendav valla
garantiikiri.
laiemale
üldsusele
väljaspool (ja
valla
haldusterVajalikud dokumendid
programmi
ritooriumi.
oluline info) on leitavad Saaremaa valla
Maksimaalne
toetussumma taotluse kohta on
kodulehel
www.saaremaavald.ee/hajaasus3000
eurot.
Ürituste
tuse-programm. läbiviimist toetatakse 85%
projekti
ja kaasrahastatava
omafi
nantInfo eelarvest
ja nõustamine
toimub vaid
telefoni
seeringu
toetamise
korral
85%
minimaalsest
ja e-posti teel: Maire Käärid, maire.kaarid@
omafi
nantseeringust.
saaremaavald.ee,
tel 5302 2682, 452 5169.
Enne toetuse esitamist tehtud kulutused ei
Maire antakse
Käärid,
ole toetuskõlblikud. Projektitoetust
arenduse peaspetsialist
järgmistes valdkondades: kultuur; harrastus- ja
võistlussport; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne,
Kuressaare–Stockholmi
siseturvalisuse
ja rahvatervise ennetustöö;
haridusja
teadustegevus;
külaelu arendamilennuliini käivitumine
ne; füüsilise elukeskkonna parendamine (sh
lükkub edasi
korteriühistute-,
keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane
tegevus);
koguduste Braathens
tegevus ja
Vallavalitsus on konsulteerinud
sakraalehitiste
parendamine.
Regional Airlines’iga
Kuressaare–Stockholmi
Toetuste hooaja
taotlejaks
saavad
olla kodanikulennuliini
edasi
lükkamisest
järgmiühendused,
kes
on
registreeritud
ja tegutsesele, 2021. aastale.
vadAvamise
valla haldusterritooriumil
loetletud
edasilükkamine onning
tingitud
Vavaldkondades
või
elukeskkonna
parendamise
bariigi Valitsuse poolt koroonaviiruse leviku
või
kohaliku omaalgatuse
kaasaaitatõkestamiseks
12. märtsilarengule
välja kuulutatud
misega.
Toetust ei saa taotleda vallavalitsuse
eriolukorrast.
hallatavad
asutused
ja valla
eraõiguslikud
Vallavanem
Madis Kallas
ütles,
et vaadates
juriidilised
maailmas isikud.
toimuvat, on lennuliini edasilükProjektitoetuse
eraldamise
otsustab
vallavakamine
ainuvõimalik
variant.
„Lennuliini
litsus
hiljemalt
kolme
kuu
jooksul
pärast
taotluavamine 2021. aastal annab loodetavasti
ka
sepiisavalt
saamistpika
valdkondlike
perioodi hindamiskomisjonide
tegelemaks Saaremaa
ettepanekute
alusel,
arvestades sealjuures:
vasreklaamimisega
ja loodetavasti
on selle ajaga
tava
valdkonna
eelarveliste
olemasvõimalikult
suures
mahusvahendite
käivitunud
tööle
olu;
objekti või tegevuse sisalduvust
meieprojekti
turismisektor.“
arengukavades ja olulisust valla üldise arengu
ST
seisukohalt; projekti eelarve kulude põhjendatust; taotleja võimekust projekti elluviimisel ja
Süüta oma jürituli!
edasist jätkusuutlikkust; projekti elluviimiseks
vajalike
finantsressursside,
sh taotleja
omafiAjakeskus
Wittenstein korraldab
22. aprillil
nantseeringu
toetusestmärgutuled
kasusaajate
üle-eestilise olemasolu;
aktsiooni „Jüriöö
arvu;
tegevusvaldkondade mitmekesisust.
2020“.
Taotlused
koos kõigi
nõutud
lisadegaPaide
tuleb
Kell 21 süttib
Eestimaa
südames
esitada
elektrooniliselt
läbi taotluskeskkonna,
kindluse
vahitornis märgutuli,
mis kutsub
mis
asubüle
aadressil
toetused.saaremaavald.
eestlasi
maa süütama
oma koduhoovis
ee.
Taotlus peab
olema esitatud hiljemalt 18.
märgutuld,
jürituld.
aprillil
kella
16. oma tule süütamisega, et suuNäita
sinagi
Täpsem
info onmitte
saadaval
Saaremaa
valla
dame
üksteisega
kohtudes
keerulised
kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/mitajad alistada.
tetulundusliku-tegevuse-toetamine.
Süüta 22. aprilli õhtul kell 21 oma koduLisainfot
taotlemise
kohta
hoovis
lõke,projektitoetuste
tõrvik, küünal või
muu märgutuli
saab
vallast
tel 452kodulehele
5031, veiko.viil@
ningSaaremaa
märgi oma
tulekoht
www.
saaremaavald.ee
(Veiko Viil) või tel 452 5169,
jüriöömärgutuled.ee.
maire.kaarid@saaremaavald.ee
(Maire Käärid).
Järgi rangelt tuleohutuse reegleid,
väldi
kogunemisi ja käitu vastavalt 2+2Veiko
nõudele.
Viil,
Postita foto või video
märgutulest
Facebooarenduse
peaspetsialist
ki lehele „Jüriöö märgutuled 2020“ või saada
meilile jyriooo@wittenstein.ee.
Näita oma märgutulega, et Saaremaa küla
elab!

Avaneb projektitoetuste taotlusvoor

Eile oli kaitseväe välihaiglas Kuressaares seitse patsienti, kellest üks vajab intensiivravi ja ülejäänud kuus lisahapnikku.

prillikuu esimesel päeval
jõudis Saaremaale Eesti
kaitseväe välihaigla, mis
Lümanda
keskusehoone
püstitati Kuressaare
haigla ette, et
toetada koroonapatsientide
ravi
novembris
alanud reSaaremaal.
mont
on jõudnud poole
See sündmus tähistas mitte aipeale
– paras
aeg Kuresteha
nult välihaigla
käivitamist
saare haigla
sisehaiguste osakonna
väike
ülevaade.
Maja
osana, vaid
sümboolselt
välipeab
valmis
saamaka auhaigla esimese reaalse missiooni
gusti
algust. lõpuks.
Välihaigla juhi nooremleitnant
Martin Lemberi sõnul on haigla
eelnevalt osalenud mitmetel õppustel, kuid praegune kriisisituatsioon on selle haigla jaoks esimene
tegelik kriisiolukord.

facebook.com/saaremaavald

Sünnikirju antakse
nüüd üle kahe
Reet Viira,
Saaremaa Kodukandi juhatuse liige
kuu tagant

Väikeste saarlaste tervitamine ja sünnikirjade
üleandmine toimub sellest aastast sagedamini.
Pidulik vallavanema vastuvõtt Kuressaare kulJärgmine
Teataja
tuurikeskuses
on Saaremaa
senise kolme kuu
asemel üle
kahe kuu. Sagedasemat ürituse korraldamist
ilmub 6. mail!
toetasid ka osavallakogud.
Järgmised sünnikirjade üleandmise üritused
on mais, juulis,infolehed
septembriseriolukorra
ja novembris.
Piirkondlikud
Jätkuvalt saadetakse peredele kutsed, esinevad
kehtimise
ajal eivallavanem.
ilmu, teated on
laululapsed
ja tervitab
Olete väga
oodatud! vallalehte.
oodatud
Monika Sarapuu,
lastekaitseteenistuse juhataja
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Vald plaanib ehitada uusi teekatteid 1,5 miljoni eest

T

eede investeeringuteks on tänavu-aastases eelarves ette
nähtud 1 475 000 eurot, millele lisandub 300 000 eurot
jooksvate teehoiukulude katteks, nagu mustkatteaukude
paikamine, tolmutõrje kaltsiumkloriidiga, kruusateede hööveldamine jne.
Eraldi eelarvereal on lumetõrje ja teeäärte niitmine u 150 000
euro eest ning see ei puuduta teede remonti ehk järelejäänud
lumerahaga ei saa teid remontida. Arvestades, et aasta lõpus on
talv veel ees, siis seda summat ei saa veel ka kärpida ega muudele

eelarveridadele üle kanda.
Kokku plaanime sel aastal teha viis suuremat teede remondi
riigihanget. Esimeses hankes küsime hindu korduspindamistele
ja mustkatete ehitamisele. Selle aasta põhirõhk lähebki korduspindamistele ja kruusateede remondile, mõnevõrra vähem
tehakse mustkatteid. Kokku on plaanis korduspinnata ligi 25,5 km
olemasolevaid mustkatteid ja ehitada ligi 15 km uusi tolmuvabu
katteid. Esimese hanke tööd peaksid maksma prognooside järgi
ligi 550 000 eurot, kuid lõplikud hinnad kujunevad siiski alles

hanke tulemusena.
Pärast seda läheme välja kolme erineva kruusateede remondi
hankega, mis jagunevad Põhja-, Ida- ja Lääne-Saaremaa piirkondadeks. Kui ka selle hanke tulemused on käes, siis näeme, kui
palju meil on veel raha järel, ja teeme viimase üle-saaremaalise
kruusateede remondi hanke. Täpsed kruusateede mahud selguvad
pärast esimeste hangete tulemusi, ehk siis näeme, kui palju meil
selleks raha on.
Mikk Tuisk, majandus- ja haldusosakonna juhataja

Saaremaa teede remondid 2020. aastal
Tee nimi

Pikkus meetrites

MUSTKATETE EHITUS
864
195
1855
1202
765
120
315
695
449
128

Pöide piirkond
Reina tee
Nurga tee

1430
90

Laimjala piirkond
Aasa tee
Karjääri tee
Külavahe tee
Külavahe tee
Kõiguste-Sääretirbi tee
Pärdi tee

184
345
250
210
650
505

Valjala piirkond
Kooli tee tänav

115

Orissaare piirkond
Künka tänav
Mõisa tee
Tumala-Liiva tee
Maasilinna tee
Kevade tänav
Pargi tänava laiendus

153
319
500
200
224
140

Salme piirkond
Lõmala külatee
Lõmala mõisatee
Lõmala-Prosopõllu tee
Liivamäe tee

970
332
144
35

Torgu piirkond
Türju-Laadla-Lülle-Hänga

1800

Leisi piirkond
Tee koos parkla laiendusega

Pöide piirkond
Kärneri I tee

Lääne-Saare piirkond

Lääne-Saare piirkond
Antsjala-Tõrise tee
Tervise tee
Käku-Jõe tee
Kaubi-Piila tee
Laadjala külatee
Koidu tänav
Pähkla sootee
Pähkla sootee
Kaubi külatee
Ranna talutee

ÜLEPINDAMINE

45

Käku-Jõe tee
Vaivere-Lilbi tee
Lilbi-Kärdu tee
Upa vana tee
Metsa talutee
Uduvere külatee
Sikassaare tee
Energia tee
Varese tee
(koos truubi vahetusega)
Männiku tee
Soo tänav + parkla
Põlluvahe tänav
Põlluvahe tänav
Põlluvälja tee
Niidupõllu tee
Sake-Koimla
Laheküla tee
Laheküla tee
Ehitaja tee
Ehitaja põik // Ehitaja tee
Pähkla sootee
Ranna talutee
Sarapiku tänav

185
852
800
433
1093
1191
190
605
541
146
232
115
320
510
240
655
263
263
290
103
311
45
129

Leisi piirkond
Mere tn
Pärna tn
Kaare tn
Rahu tn
Pikamäe tn
Karja tn
Lasteaia tee
Männi tee
Tiigi tee
Alajaama tee
Vaheaia tee
Kaupluse tee

625
218
740
355
470
208
100
242
178
122
554
55

Mustjala piirkond
Kugalepa tee
Mustjala-Rahtla tee
Albi-Võhma koolitee

430
2830
400

Pihtla piirkond
Vanamõisa-Laheküla tee
Väljamõisa tee

2000
230

530

Laimjala piirkond
Ridala tee
Kapra küla tee

335
475

Valjala piirkond
Kõnnu tee
Kuiste tee

1216
976

Orissaare piirkond
Kase tänav
Aia tänav
Mäe tänav
Rahu tänav
Kitsas tänav
Võidu tänav

210
510
450
241
288
320

Salme piirkond
Anseküla farmitee
Truksi tee
Liivamäe tee

427
77
153

Kuressaare
Talve tänav
1084
Talve tänav
1291
Vuti tänav
270
Nooruse tänav
743
Allee tänav
273
Lasteaia tänav
104
Pikk tänav
301
Karl Ojasoo tänav
169
Merikotka tänav
273
Töö tänav
121
Jaama tänav
477
Kaevu tänav
510
Pikk tänav
96
Kesk tänav
74
Pargi-Tolli ristmik
Tallinna tänav 20 parkla
Vuti tänava parkla + sissesõit
Kihelkonna mnt ääred
Tolli tänav
133
Pargi tänav
106
Vallimaa tänav
244

KRUUSKATETE EHITUS
Lääne-Saare piirkond
Kabja tee

170

Metsa tänav
304
Kuumi-Pääri tee
720
Männiku-Vahva osaliselt
656
Veski tee
590
Mõisa tee
686
Piila kalmistutee
250
Lümanda-Varpe
1579
Kasti külatee
349
Kaarma-Asuküla tee
496
Nõmme külatee
852
Mullutu külatee
670
Männi tee
206
Härjamaa tee
395
Mere tänav
738
Kilgi-Rüüsa
826
Kilgi-Rüüsa
627
Käesla tee
1025
Silla tee
787
Sassi tee
645
Tassi tee
253
Töökoja tee + seltsimaja parkla 129
Mätasselja tee
836

Kihelkonna piirkond
Kõruse-Harilaiu tee
3930
Kihelkonna-Kiirassaare
460
Kurevere-Läägi-Kehila-Tammese 900
Kõruse-Jürise tee
750
Merise-Kalasma
1520
Kuumi külatee
330
Undva-Neeme (valikuliselt)
Kalmu-Kuralase-Neeme (valikuliselt)

Leisi piirkond
Kooljamäe tee
Tomba-Õeste
Nihatu-Aruste
Õeste-Aruste
Aruste tee
Asuka-Poka
Poka tee
Parasmetsa-Metsküla tee
Koikla tee
Lõpi-Koikla tee
Kaisa tee
Luulupe-Haeska tee
(tee äärte korrastus)

1060
2255
440
427
730
1830
590
2400
795
1780
930
4800

Mustjala piirkond
Paatsa külatee
Vareseranna tee
Tulesaare talu tee
Sillavälja tee
Kaasiku tn

2180
1330
613
600
130

Pihtla piirkond
Sanniku tee
Lembri tee
Suure-Rootsi-Sirkli tee
Väljamõisa tee
Sutu külatee

575
660
1167
1200
1000

Pöide piirkond
Keskvere tee
Unguma sadama tee
Välta tee
Leisi tee
Are tee
Eero tee
Välja tee
Pae tee

1050
625
1000
300
950
265
140
1010

Laimjala piirkond
Kapra küla tee
Viltina küla tee
Luhina tee

1390
1660
1620

Orissaare piirkond
Väike-Pahila-Nihatu tee
Aida tee
Raugu tee
Annuse tee
Jaani tee
Kavandi-Saku tee
Surnuaia tee

950
759
381
56
657
338
622

Salme piirkond
Sooba tee
Tiirimetsa objektitee
Sadama tee
Mõisaküla tee
Ariste tee

1129
1260
180
2616
283

Torgu piirkond
Läbara-Mõntu

1394

Avaneb eluruumide kohandamise kolmas 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.
Taotlusi koos lisadokumentidega
võtavad vastu sotsiaaltööspetsialistid
Kuressaares ja kõigis teenuskeskustes
21. maist kuni 4. juunini 2020.
Taotluse võib esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@saaremaavald.ee või posti
teel Saaremaa Vallavalitsuse aadressil
Tallinna tn 10, Kuressaare 93819.
Mõistlik on aga esitada taotlus otse
oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile, kellelt saab vajadusel küsida
ka täiendavat infot. Oma piirkonna
sotsiaaltöötaja leiab valla kodulehelt
www.saaremaavald.ee/sotsiaaltoo.
Taotlemisel on abiks vallavalitsuse
kinnitatud spetsiaalne taotluse vorm,
mida täites tuleks kindlasti soovitavat
kohandust vabas vormis põhjendada
ja selgitada. Taotlusega koos peaks
esitama ka lihtsa eskiisjoonise ja kaks
võrdlevat hinnapakkumist soovitud
kohanduse teostamiseks.
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ kolmanda vooru

asendamist invakraanikausiga jms.
Eluruumi kohandamine köögitoimingute parandamiseks hõlmab köögi
tööpinna ja tehnika madalamale tasapinnale toomist ratastoolis liikuva
inimese jaoks.

raames on kavas kohandada Saaremaa
vallas puuetega inimeste eluruume
kuni 63 656 euro väärtuses.

Kes saab toetust
taotleda ja milleks?
Kohandada saab e luruumi, mis
asub Saaremaa vallas, on kohanduse
vajaja rahvastikuregistrijärgne ja
tegelik elukoht, sobiv aastaringseks
elamiseks ning on kohanduse vajaja
või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel,
mis tagab õiguse asja igakordsest
omanikust sõltumata kasutada eluruumina vähemalt viis aastat pärast
kohanduse planeeritud lõpetamist.
Eluaseme füüsiline kohandamine
on puudega inimese erivajadusest
tulenev eluruumi ümberehitamine,
mille tulemusel paraneb puudega
inimese iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus. Taotluse
esitamiseks peab olema tuvastatud
puude raskusaste puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ehk
peab olema sotsiaalkindlustusameti
sellekohane kehtiv otsus.
Meetmes toetatakse erivajadusest
tulenevat eluruumi ümberehitust
liikumise, hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks. Eluruumi ko-

Meetmega alustati
2018. aastal

Meetme raames rajatakse puudega inimestele kaldteid.

handamine liikumise parandamiseks
hõlmab näiteks käsipuude paigaldamist, kaldtee rajamist, ratastoolis trepimarsi ületamiseks platvormtõstuki
paigaldamist, ukseavade laiendamist
või nihutamist läbipääsu võimaldamiseks, ukseavadel lävepakkude
eemaldamist või lävepakkudele

uksekünniste paigaldamist, laetõstuki paigaldamist liikumispuudega
inimese liigutamiseks.
Eluruumi kohandamine hügieenitoiminguteks hõlmab näiteks pesemisruumis vanni asendamist dušiga,
tavapärase klosetipoti asendamist
inva-WC-potiga, tavalise kraanikausi

Saaremaa vallas alustati Euroopa
Regionaalarengu Fondi rahastatud
eluruumide kohandamise meetme
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ raames puuetega
inimeste kodude kohandamisega
2018. aastal. Esimeses voorus teostati erinevaid kohandusi kokku 17
puudega inimese elutingimuste ja
toimetuleku parandamiseks.
Teises, kõige suurema mahuga
voorus kohandustööd veel kestavad,
praeguseks on valminud erinevad kohandused 38 puudega inimese kodus.
Kolmas voor on Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt toetatavana
suure tõnäosusega viimane, seetõttu
on sel aastal kohanduste tegemise
võimekus eelmise aastaga võrreldes
madalam, kuid kodude kohandamine
jätkub Saaremaa vallas ka järgnevatel
aastatel.
Aili Ansper, sotsiaaltöötaja

Saaremaa Teataja

15. aprill 2020

Kevadise jäätmehoolduse
ja jäätmeveo meelespea

K

evad on aeg, mil paljud
inimesed koristavad oma
kodusid ja õuesid ning jäätmeid tekib rohkem kui tavaliselt.
Samuti on sel kevadel alanud uus
jäätmeveoperiood ja korraldatud
jäätmevedu toimib paljude jaoks
uutel tingimustel. Sellest tulenevalt toome välja olulisemad meeldetuletused ja juhised tekkivate
jäätmetega ümberkäimiseks.
Segaolmejäätmeid, vanapaberit,
pakendijäätmeid ja biojäätmeid
on võimalik oma piirkonna jäätmevedajale kodust ära anda kas
regulaarselt või soovi korral ka
lisatellimuse alusel.
Ida-Saaremaal ja Kuressaares
on jäätmevedajaks AS Ragn-Sells,
saaremaa@ragnsells.ee, tel 447
5755.
Lääne-Saaremaal on jäätmevedajaks OÜ Prügimees, saaremaa@
keskkonnateenused.ee, tel 453 1603.
OÜ Prügimees toob kuni mai
lõpuni ja Ragn-Sells kuni juuni
lõpuni oma piirkonna kliendile
temalt tellitud konteineri tasuta
kohale. Hiljem kaasneb konteineri
kohaletoomisega paigaldustasu
48–132 €.
Uut konteinerit poest ostes
veendu, et see on kvaliteetne ja
vastab standardile EN840.
Ehitus- ja remondijäätmed,
vana mööbel, vanad rehvid, põllumajandusplast, vanad elektroonikaseadmed, ohtlikud jäätmed jms
tuleb viia jäätmejaama.
Kuressaare piirkonnas on eraisikutele avatud Sikassaare Vanametall, lisainfo tel 5566 9921, avatud

E–R kl 8–17, L 10–15.
Orissaare piirkonnas on avatud
Maasi jäätmejaam, lisainfo tel
5326 4525, avatud E, K, L 9–17.
Nii Sikassaare Vanametallis kui
ka Maasi jäätmejaamas on Saaremaale sisse kirjutatud elanikel
võimalik teatud koguses ohtlikke
jäätmeid tasuta ära anda.
Kompleksseid elektroonikajäätmeid võetakse tasuta vastu kõigilt
elanikelt kõigis jäätmejaamades
aastaringselt.
Kuressaares ja Kudjape alevikus
on võimalik kasutada tasuta pakendikotiteenust, mis tähendab,
et pakendijäätmed viiakse majapidamise värava juurest tasuta ära.
Teenuse saamiseks tuleb eelnevalt
sõlmida leping ühega kolmest
pakendiorganisatsioonist:
• ETO – iseteenindus.eto.ee, tel
640 3240, eto@eto.ee;
• TVO – www.tvo.ee/saaremaa,
tel 5300 0011, teenindusinfo@
tvo.ee;
• EPR – tel 633 9240, info@
pakendiringlus.ee.
Jäätmete põletamine kodustes
tingimustes on keelatud, kuna
see kahjustab inimeste tervist ja
keskkonda. Põletada võib vaid
oksi, lehti, töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Lõket
võib teha vaid tuulevaikse ilmaga
tuleohutuse nõudeid järgides.
Rohkem infot jäätmehoolduse
ja korraldatud jäätmeveo kohta on
toodud Saaremaa valla veebilehel
www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus.
Korraldatud jäätmeveost va-

Jäätmed saab ära anda ka pakendikotis.

bastamise taotluse, harvema jäätmeveo taotluse Kuressaares või
Orissaares asuva kinnistu kohta
ning ühismahuti avalduse saab

3341 äriühingut ja 9037 töötajat
Saare maakonda on 2019. aasta seisuga registreeritud 3341 äriühingut,
kellest 17 protsendil ületab aastane käibepiir 100 000 eurot. Töötamise
registri andmetel on töötajaid Saaremaal kokku 9037. Äriregistri andmetel
oli Saare maakonda registreeritud äriühingute müügitulu 2018. aastal
kokku 701 012 799 eurot.
Äripäeva Infopanga prognoosi kohaselt võib 1. maiks Saaremaal olla
kadunud 32,5% ettevõtete koondkäibest ja 17,8% töökohtadest. Kui
paljud Saaremaa ettevõtjad taotlevad ja saavad abi riiklikest abipakettidest
(Töötukassa, Kredex, Maaelu Edendamise Sihtasutus), sellest loodame
esmase ülevaate saada maikuus.

ebakindluse tuleviku ees.
Saaremaa vastanutest 75% hindab lähikuude käibelangust vahemikku 51–100%. 64 protsenti
vastanutest arvab, et nende tegevus on järgmiseks kaheks kuuks
(s.t vähemalt eriolukorra lõpuni)
täielikult peatunud. Suurimat
käibelangust ja tegevuse peatumist prognoositakse majutuses,
toitlustuses, meelelahutuses ja
klienditeeninduses.
Töötajate koondamisvajadust
näeb Saaremaa vastanute seas
40% ettevõtjatest. 44% vastanutest
suudab eriolukorra kestmisel välja

esitada iseteeninduses www.saaremaavald.ee/iseteenindus.

Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

maksta maksimaalselt ühe-kahe
kuu palgad. Juba esimese nn
kriisikuu (märts) palgamaksete
juures jääb hätta 50% vastanutest.
Koondamisvajadus on suurim
transpordis, majutuses, toitlustuses ja meelelahutuses.
85% Saare maakonna ettevõtetest
usuvad, et satuvad raskustesse järgmise ühe-kahe kuu püsikulude katmisega. Laenu- või liisingukoormus on 49% vastanutest. Suurimad
raskused püsikulude katmises on
klienditeeninduses, majutuses,
toitlustuses ja meelelahutuses.
Ajutist tegevuse ümberkor-

raldamist mingigi käibe säilitamiseks pidas võimalikuks 54%
vastanutest.
Uuringu tulemustega saab tutvuda www.bit.ly/covid-moju.
Koostöös Saarte Koostöökogu
ja Saaremaa vallaga korraldasime
23. märtsil kriisiabiküsitlusele
vastanute seas veebiseminari, kus
analüüsiti vastuseid, tutvustati
esimesi riiklikke kriisiabipakette ja
arengunõustaja Indrek Sauli abiga
anti nõu kriisiplaani koostamisel.
Osalejaid oli 109.
Saare Arenduskeskus on endagi
tegevuse kriisiolukorra tõttu täielikult ümber häälestanud ning kogu
tegevus toimub kontaktivabalt. 21.
aprillil pakub Saaremaa Ettevõtlusakadeemia turismiettevõtjatele
Green Key koolitust ning 23.
aprillil anname ülevaate intellektuaalomandist ja selle kaitsest.
Kiireima ülevaate tegevusest ja
sündmustest saab Saare Arenduskeskuse Facebooki lehelt ja meie
veebilehe uudiste rubriigist.
Rainer Paenurk,
SA Saare Arenduskeskuse juhataja

Saaremaa valla detailplaneeringud
Kuressaare linnas Raiekivi tee 2
detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 6 alusel, et
algatas 24.03.2020 korraldusega nr
2-3/616 Kuressaare linnas Raiekivi
tee 2 detailplaneeringu, mille eesmärgiks on väikevormi planeerimine,
liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.
Planeeringuala (u 700 m2) hõlmab

osa Raiekivi tee 2 katastriüksusest
(34901:014:0551) ja asub kehtiva
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu kohaselt
reserveeritud puhkeotstarbelisel alal,
mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele ja
kus tingimused ehitiste püstitamiseks
seatakse detailplaneeringuga.
Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse

KÜSIMUS

Kas KOP tegutseb
ka koroona ajal?

Ettevõtjad seisavad silmitsi koondamisvajadusega
Saare Arenduskeskuse eestvedamisel kaardistas maakondlike
arenduskeskuste võrgustik 18.
kuni 24. märtsini 2018 ettevõtja
(sh 124 tulu teeniva vabaühenduse) olukorra. Ankeedile vastanud
ettevõtjad on tööandjaks 18 741
inimesele üle Eesti. Saaremaa
ettevõtjaid oli vastanute seas üle
300, kes on tööandjaks pea 2500
inimesele.
Enamik ettevõtteid on küsimustiku täitnud enne riigipoolse
abimeetmete paketi kinnitamist.
Saaremaa vastajate seas oli
enim hotellindus- (14,7%), toitlustus- (12,5%) ja tootmissektoris
(11,67%) tegutsejaid. Keskmine
töötajate arv kuni viis inimest oli
75%, kuni 10 inimest 7%, kuni 25
inimest 11% ja üle 25 inimese 7%
vastanutest.
Peamiste murekohtadena tõid
ettevõtjad välja müükide ja käibe
järsu languse või täieliku peatumise, käibevahendite nappuse,
probleemid püsikulude katmisega, töötajatega seonduva (kas
koondada või mitte) ja üldise

1

3

§ 125 lg 2. Detailplaneering on
ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna
planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
Planeeringuala asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis, mistõttu tuleb koostada
muinsuskaitseseaduse § 61 lg 3
alusel detailplaneeringu muinsuskaitse
eritingimused.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks
kogutud informatsiooni põhjal ei ole

vaja selle koostamise käigus teha
eraldi täiendavaid uuringuid lisaks
muinsuskaitse eritingimustele.
Kui edasise menetluse käigus selgub,
et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vaja teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, tuleb
need teha ja planeeringusse lisada.
Detailplaneeringu algatamise korraldus koos lisadega on http://delta.
andmevara.ee/saaremaa_vald/dokument/4142804.

Kohaliku omaalgatuse
programm (KOP) tegutseb tavapärases rütmis.
Praeguseks on taotluste
esitamise aeg ümber ning
programmi eesmärke ja
nõudeid täitvate projekVeiko Viil
tide paremusjärjestuse
arenduse peaspetsialist väljaselgitamine kogub
tuure. Programmist toetuse saamiseks tuli kevadvooruks taotlus esitada
enne 1. aprilli.
Tulenevalt eriolukorrast oli vooru avamisel
keeruline hinnata, kui palju taotlejaid tuleb, kuid
taotluste arv osutus tavapäraseks. Kui 2018. aasta
kevadvooru esitati 30 ja mullu 56 taotlust, siis
tänavukevadisse vooru laekus 47 taotlust. Üheksa
projekti tegeleb panustamisega kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö
tekkesse (meede 1). Ülejäänud projektid ehk 38
taotlust panustavad avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse
(meede 2).
Kui taotluste arv on varasemaga võrreldes
samas suurusjärgus, siis toetuste kogusumma
projekti kohta on kasvanud. Kokku soovitakse
toetust 120 656,59 eurot. Kui võrrelda 2019.
aastaga, mil kevadvoorus küsiti kokku 73 613,62
eurot, on kogusumma tõus märgatav. Seetõttu on
ilmselgelt vähem võimalusi varasemast suuremat
arvu taotlejaid toetada.
Taotletud toetuste kogusumma suurenemine
on tingitud programmi muutustest, kuna suurenes mõlema meetme maksimaalne toetussumma. Meetmest 1 sai küsida 500 eurot rohkem,
mis teeb maksimaalseks toetussummaks 2500
eurot.
Meetmest 2 sai eelmise aastaga võrreldes
küsida toetust kaks korda rohkem, mis teeb
taotluse kohta maksimumsummaks 4000 eurot.
Suurenenud summa tõttu on konkurents
taotlejate vahel ilmselgelt suurem. Kui eelmisel
aastal oli enam-vähem pooltel taotlejatel lootust toetust saada, siis nüüd on see lootus neil
projektidel, mis saavad hindamisel head ja väga
head hinded. Toetusteks jagatav rahasumma
on jäänud eelmise aastaga võrreldes samasse
suurusjärku. Kogu aasta peale on riigieelarvest
arvestatud 54 754 eurot ja raha peab jätkuma
ka sügisvooruks.
Heameel on, et rahataotlejaid oli nii Saaremaa eri paigust kui ka Muhu ja Ruhnu vallast.
Inimesed on jätkuvalt aktiivsed ja soovivad oma
kogukonnale, piirkonnale, külale head. Oli nii
uusi taotlejaid, sama ideega korduvtaotlejaid
kui ka püsitaotlejaid. See näitab, et eriolukord
ei ole kohaliku omaalgatuse programmi sisulist
osa mõjutanud. Kohalikel elanikel on säilinud
algatusvõime ja võimaluste piires saame sellele
algatusele appi tulla.
Praeguse ajagraafiku kohaselt toimub kevadvooru taotluste menetlus tavapärases rütmis ja
toetusotsused peaksid saama tehtud maikuu
teisel või kolmandal nädalal. Siiski tuleb olla
tähelepanelik ja jälgida üldiseid arenguid. Üritused, talgu korras tehtavad tööd või tegevused
tuleb edasi lükata eriolukorra lõppemiseni, kuid
arvestada tuleb, et need peavad olema tehtud
toetuse abikõlbulikkuse perioodi jooksul ehk siis
enne 2021. aasta märtsi lõppu.
Kui neid ei jõuta selle aja jooksul ära teha,
siis toetuse kasutamise perioodi pikendamist ei
plaanita. Pärast 1. aprilli 2021 tehtud kulutusi ei
aktsepteerita.
Kel on soov esitada taotlust sügisvooru või
hankida selle kohta lisainfot, saab seda teha 1.
septembrist 1. oktoobrini. Sügisvooru taotluse
ettevalmistamisega tasub juba praegu tegelema
hakata ja sobiv taotlusvorm täita siis, kui voor
on avanenud.
Info KOP-i programmi kohta on kättesaadav
Saaremaa valla koduleheküljel.
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ARVAMUS
Kus häda kõige
suurem, seal abi
kõige lähem
Oleme 32 päeva elanud eriolukorras, mille põhjus on silmale
nähtamatu, kuid mille mõju
on märgata meis endis ja meie
ümber. Oleme iseendalt ja oma
pereliikmetelt või tuttavatelt
küsinud, kuidas on see võimalik
Anti Toplaan ja kuidas see meiega siin turSaarte praost
valisel Saaremaal juhtuda sai?
Vastustest olulisem on aga see,
et meil on, kelle poole keerulisel ajal pöörduda.
Möödunud ülestõusmispüha nädala neljapäeval märkisid meie kiriku piiskopid oma ühises
pöördumises, et haigusest ja viirusest raskem
on sellega kaasnev hirm. Ilmselt on iga saarlane
tundnud möödunud kuu jooksul hirmu, kas
enda või oma lähedase tervise, toimetuleku ja
tuleviku pärast.
Erilistes olukordades tõusevad esile erilised inimesed ja neid on meie ümber siin saarel õnneks
piisavalt palju. Ohu või kriisiolukorras leiab nii
iga inimene kui ka ühiskond endas lühikese ajaga
jõudu, et keskenduda kõige olulisemale, kas enda
või oma ligimese heaks.
Vanarahva tarkusesõnad, nagu „hädas tunned
sõpra“ või „kus häda kõige suurem, seal abi kõige
lähem“, on omandanud neil päevil hoopis uue
tähenduse.
Kahtlemata on suurem tähelepanu pöördunud
nende aitajate suunas, kes seisavad haigusega
võitlemise eesliinil, nagu arstid, meedikud ja
hooldajad. Kahjuks on ka nende seast üks inimene pidanud selles võitluses andma oma elu. Sünd
ja surm, elu algus ja lõpp on inimese elupäevi
tähistavad sündmused. Kuigi me võime mõlema
kätte jõudmist eeldada, ei suuda keegi nende
täpset aega ennustada.
Kogemus on meid õpetanud, et kõige parem
on end ootamatusteks ette valmistada heal ajal.
Tuntud vene vanasõna ütleb: „Ärgu olgu sul sada
rubla, vaid olgu sul sada sõpra.“ Kui meil on
olemas perering või meie ümber toimetab küla
või muu kogukond, on meil olemas inimesed,
kellele vajadusel toetuda mure või ootamatute
olukordade puhul. Need inimesed, kellel on nn
sotsiaalne turvavõrgustik, ei tunne end ka hädaolukorras üksinda. Kui vaja, on keegi, kellele saab
helistada või paluda, et toimetataks kasvõi vajalik
toidukorv ukse taha.
Haiglatesse ja hooldekodudesse, mida haiguspuhang on kõige valusamalt puudutanud, on appi
rutanud nii meedikud väljastpoolt Saaremaad
kui ka meie oma saare vabatahtlikud. Kindlasti
peab selles olukorras arvestama ka ohuga saada
ise nakatatud, kuid kui valida, kas aidata inimest,
kes võiks jääda ilma sinu panuseta abita, tasub
lähtuda põhimõttest: tee teisele seda, mida tahad,
et sulle tehakse. Kui me seisame silmitsi tegelike
olukordadega, nagu sünd või surm, kaotavad
seni olulisena tundunud probleemid oma aktuaalsuse ja omandatud kogemus muudab meid
alandlikumaks.
Saaremaa elanikest umbes kolmandik kuulub
erinevatesse kristlikesse kogudustesse, kuid
inimeste kogunemiskeeld on sulgenud kirikute
uksed. Ometi on ka suletud uste taga peetud
jumalateenistusi ja palvusi, mida koguduste liikmed on saanud oma kodudes jälgida kas raadio
või sotsiaalmeedia vahendusel. Veelgi olulisem
on koguduste vaimulike või töötegijate telefonikõned peamiselt vanematele liikmetele ja nende
toimetuleku kohta küsimine. Aga mitte ainult.
Hädasolijateni on toimetatud toitu ja ravimeid
või vahendatud valla sotsiaalteenuseid. Paljusid
on rõõmustanud neile saadetud pühadekaart
koos asjakohase tervitusega.
Usklik inimene teab, et nii tema elu kui ka
surm on Jumala käes. Olgu ta siis tööl haiglas
või hooldekodus, täitmas oma ülesandeid kaitseväes või naiskodukaitses, e-kooli vahendusel
lapsi õpetades, töötades muudes ülesannetes või
viibides kodus oma pereliikmete keskel. Julgustagu meid kõiki tänase päeva Loosungiraamatu
valitud salmid: „Issand, sinu Jumal on olnud
sinuga, sul ei ole midagi puudunud.“ (5 Ms 2,7;
loe ka 2 Kr 6,4.10).
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Üheksa korda mõõda,
üks kord ehita
Ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel
on ehitusprojekti koostamise aluseks alal
kehtiv detailplaneering või konkreetse
hoone püstitamiseks väljastatud
projekteerimistingimused.

2019. aastal
väljastatud
projekteerimistingimuste
ruumiline paiknemine.

Marii Prii-Pärn
arhitekt

Detailplaneeringu koostamine
on nõutav eelkõige linnades ja
alevikes ning kehtivast üldplaneeringust tulenevalt ka mõnes
muus piirkonnas. Üldjuhul
piisab hajaasustuses hoone
püstitamiseks projekteerimistingimuste taotlemisest.

Mis on projekteerimistingimused?
Kui on selge, et soovitud hoone püstitamiseks
ei ole nõutav detailplaneeringu koostamine, kuid hoone
on ehitusloakohustuslik (ehitusseadustiku lisa 1), siis tuleb selle
kavandamiseks taotleda projekteerimistingimused.
Viimased on vajalikud, kui
soovitakse püstitada ehitusloakohustuslik hoone või olulise avaliku
huviga rajatis. Samuti juhul, kui
soovitakse olemasolevat hoonet
laiendada üle 33 protsendi selle
senisest mahust.
Projekteerimistingimused on
kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavad suunised ehitusprojekti
koostamiseks. Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb esitada
ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu
vastavasisuline taotlus. Taotlusesse tuleb märkida kavandatava
ehitise asukoht kaardil ning kir-

jeldada kavandatavat ehitist,
selgitada selle
kasutusotstarvet, põhilisi
mõõtmeid, arhitektuurset lahendust, tehnosüsteemide vajalikkust
ja muud asjakohast.

Millega arvestatakse projekteerimistingimuste
andmisel?
Projekteerimistingimustega
seatakse kindlaks kavandatava
ehitise kasutamise otstar ve,
asukoht kinnisasjal, lubatud
suurim ehitisealune pind, kõrgus
ning vajadusel muud tehnilised
näitajad.
Samuti arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused ning haljastuse, heakorra
ja liikluskorralduse põhimõtted,
millega konkreetse ehitise projekteerimisel arvestada tuleb.
Nende tingimuste määramiseks
v älistatakse esmalt detailplaneeringu koostamise kohustus.
Samuti selgitatakse välja asukohas
kehtivad loodus- ja muinsuskaitselised või muud õigusaktidega
kokkulepitud tingimused. Näiteks
ka maaüksusel olevatest tehnoehitistest või teistest asjaoludest tulenevad piirangud.
Lisaks lähtutakse projektee-

rimistingimuste andmisel
piirkonnas kehtivast üldplaneeringus määratud
tingimustest ja ruumilise
arengu põhimõtetest.
Üldplaneeringus seatud tingimuste hulgas võib olla olenevalt
piirkonnast näiteks välja toodud,
kui suur peab ehitusõigust taotlev
maaüksus olema, kui kaugel peaksid naabermaaüksustel asuvad
hooned üksteisest paiknema, kuid
kindlasti ka see, et arvestada tuleb
väärtuslike põllumajandusmaade,
rohevõrgustiku, väljakujunenud
külastruktuuri ja maastikuväärtustega. Ideaalne sekkumine on
olemasolevat keskkonda arvestav
ja uut kvaliteeti lisav.
Samuti on seadusest tulenevalt
kohustuslik projekteerimistingimuste andmisel jälgida, et uus
ehitis sobituks väljakujunenud
keskkonda. Laiemalt tähendab
see, kas kavandatav tegevus sobitub olemasolevasse maakasutusmustrisse.
Hajaasustuses on oluline mõista, et küla toimib koos põllu- ja
metsaaladega. Järgida tuleb otstarbeka, mõistliku ja säästliku
maakasutuse põhimõtteid. Üksikotsused mõjutavad tervikpilti,
mistõttu on oluline, et sekkumine
oleks läbimõeldud, teisi arvestav
ja arukas.
Kavandatav ehitis peab olema
kooskõlas ka ümbruses väljakujunenud ehitatud keskkon-

naga, mistõttu jälgitakse
projekteerimistingimuste
andmisel piirkonna hoonestusele iseloomulikke tunnuseid,
sealhulgas hoonete kõrguseid,
mahte, arhitektuurseid lahendusi,
hoonete paiknemist üksteise või
maastikuelementide suhtes ja
muud asjakohast.
Seega lähtutakse eelkõige piirkonnas väljakujunenud tunnustest, kuid peetakse silmas ka
võimalikku laiemat mõju.

Mida teha enne
projekteerimistingimuste
taotlemist?
Enne projekteerimistingimuste
taotluse esitamist oleks hea kohapeal läbi mõelda projekteerimisplaan, jälgida loodust ja analüüsida ümbritsevat maakasutust.
Vaadelda külas paiknevaid
teisi hooneid, sealhulgas hoonete
kõrguseid, välisilmet, hoonete
paiknemist üksteise või külateede
ning põldude ja metsade suhtes.
Soovitatav on oma idee algusjärgus pöörduda valla arhitektide
poole, et võimalikud kitsendused ja vajalik tegevuskäik välja
selgitada ning koostöös parima
võimaliku lahenduseni jõuda.
Ka on võimalik ise tutvuda
kavandatava ehitise asukohas
olemasolevate ruumiandmetega maa-ameti erinevate kaardirakenduste kaudu (https://
geoportaal.maaamet.ee/) ning
Saaremaa valla planeeringute
kaardirakendusega ja kehtivate
üldplaneeringutega.
Neid on hea teada isegi siis, kui
parasjagu ehitamist ei kavandata.
Lisainformatsioon ja vajalikud
kontaktid on leitavad www.saaremaavald.ee/ehitus-ja-planeerimine.

Kuhu rajada Tuulte Roosi korvpalliplats?
Meil kõigil on oma käitumismallid, mida harjumuse jõul järgime.
Tuulte Roosi kogukonna igapäevaseid harjumusi varjutas 30 aastat
samas paigas püsinud spordiväljaku ootamatu kaotamine. Tuulte
Roosi lasteaia uuendamise käigus
kadus kogukonnas seni populaarne mänguplats. Ja muidu rahulik
elanikkond asus tegutsema.
Taoline harjumuste kadumine
on raputanud piirkonna elanikke ja sundinud ühiselt mõtlema
noorte mänguväljaku taastamisele. Arvukalt on kaasa räägitud uue
platsi asukoha leidmisel. Täname
kõiki vallavalitsuse küsimustikule
vastanuid, kes pakkusid uue korv-

palliplatsi võimaliku asukoha.
Kogukonna poolt on enim
poolehoidu leidnud asukoht nr
1, mis jääb üsna vana kossuplatsi
ligidusse. Seoses eriolukorraga riigis on korvpalliplatsi ehitustööde
alustamine viibinud. Sellega seoses
ootame täiendavalt Tuulte Roosi
elanikke kaasa rääkima sobiva
asukoha osas.
Ajutiselt maha võetud tänavakorvpallirõngad paigaldatakse uues
kohas ja kõik võimalused korvpalli
mängimiseks on suveks taas olemas.
Korvpalliplatsi võimalikke asukohti vaata www.bit.ly/korvpalliplats.
Piret Miller, arhitekt
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LUGEJA
KÜSIB
Kuidas toimida, kui kriisiolukorras
lahkub lähedane?

SUUKOOL ANNAB NÕU:

Pildil Stig Rästa koos lastega, kes laulu tegemisest ja esitamisest osa
võtsid.
FOTO: Laura Oks

Mida teha, et laste hambad
kriisist tervena välja tuleks
Praeguse eriolukorra tõttu on enamik Eesti lapsi hommikust õhtuni kodus, mistõttu on kindlat
päevarežiimi oluliselt raskem hoida. Suukool annab
nõu, mida teha selleks, et ka laste hambad kogu
maad vaevavast kriisist tervena välja tuleksid.

Kati Vald
hambaarst, Suukooli
koordineerija

Suukool on haigekassa ja hambaarstide liidu koostöös sündinud
projekt, mis seisab hea selle eest, et
Eesti laste hambad oleksid terved.
Meie saame nõu anda, kuid tegutseda tuleb lastel ja nende vanematel endil. Hammaste tervena
hoidmises pole midagi keerulist,
on lihtsad reeglid, mida tasub
teada ja järgida.
Eriti oluline on kodune ennetustöö praegusel ajal, mil koroona viirusohu leviku tõttu ei
ole võimalik hambaarsti juures
käia, välja arvatud ainult esmaabi
saamiseks.
Järgnevalt räägingi neist reeglitest ja toon välja mõned nipid,
mida rakendades teed hammastele
head.
1.Toitu tervislikult. Võib kõlada kulunult, aga lisaks üldisele
tervisele on see ka hammaste
tervise seisukohast väga oluline.
Tähtis on, et nii lapsed kui ka
meie, täiskasvanud, ainult näiteks
saiatoodetest kõhtu täis ei sööks ja
magusaga oma isu ei rikuks.
Miks on magus hammastele
halb? Nii nagu me ise, saavad
ka suus elutsevad mikroobid
suhkrust palju energiat, mille

tagajärjel nad toodavad pikka
aega hapet. See omakorda muudab
hambaemaili nõrgemaks. Just
seepärast on pulga- ja lutsukommid hammastele kõige kahjulikumad maiustused, kuna suhkur on
pikalt suus ja annab mikroobidele
jõudu juurde.
Paljud valmistooted, mis on küll
näiliselt tervislikud, sisaldavad
hulgaliselt peidetud suhkruid. Ka
eestlaste seas populaarsed kohukesed, magustatud jogurtid, mahlajoogid jms sisaldavad sama palju
suhkrut kui suhkrurikkad magustoidud. Pooleliitrises karastusjoogis võib lisatud suhkruid olla kuni
65 grammi ehk 13 teelusikatäit!
Kas paneksime 13 teelusikatäit
suhkrut vee sisse, segaksime läbi
ja jooksime ära? Ilmselt mitte. Siit
algabki teadlikkus ja oskus teha
õigeid valikuid.
Seega, ole teadlik ja pea magusaga piiri. Veel enam, ole oma toitumisega lapsele eeskujuks. Võimalusel väldi toitudesse ja jookidesse
suhkru, mee või siirupi lisamist.
Väikelaste vanematel soovitan
maiustused asendada töötlemata
köögiviljade, näiteks porgandi,
kapsa ja kaalikaga – need aitavad
treenida ka lapse suulihaseid. Pea
meeles, et imiku- ja väikelapseiga
on oluline harjumuste ning maitseeelistuste kujundamise aeg.
2. Janu korral joo vett. Igal
ajal joomiseks sobib ainult ilma
lisanditeta puhas vesi. Kõiki teisi
jooke tarvita söögikorra ajal,
sest igasugune muu jook – piim,
smuuti, mahl (isegi kodune õuna-,

ploomi- või muu mahl, kuhu ei ole
lisatud ühtegi grammi suhkrut)
– on hammaste jaoks nagu uus
söögikord. Kui hambad peavad
liiga sagedasti võitlema happerünnakuga, ei ole neil piisavalt aega,
et suus olevat keskkonda neutraliseerida.
3. Jäta sö ögikordade vahele
kolm tundi pausi. Mikroobid
saavad hammaste nõrgestamiseks
energiat meie toidust. Selleks,
et hambakude saaks oma tugevuse taastada, peamegi pidama
söögikordade vahel mõnetunnise
pausi. Selle aja jooksul ei tohiks
tarbida midagi muud peale puhta
vee.
Väikelaste puhul on söögikordade vahel kahe-kolmetunnist
pausi raskem pidada, aga see on
väga oluline. Kui laps soovib sel
ajal midagi näksida, siis tulekski
talle selgitada, et praegu hambad
puhkavad.
4. Pese hambaid kaks korda
päevas. Seda reeglit teame kõik,
kuid teadmisest üksi ei piisa, vaid
tuleb ka tegutseda. Veel enam,
täiskasvanutena saame oma
suuhügieeni harjumustega olla
lastele eeskujuks. Alates hetkest,
mil lapsele esimene piimahammas suhu ilmub, peab hambapesu
saama argirutiini loomulikuks
osaks.
Kontrolli lapse hambapesu
kvaliteeti ja pese vähemalt ühel
korral päevas ise tema hambad üle
seni, kuni laps saab kooliealiseks.
Alles siis on tema käeline motoorika ja ruumiline mõtlemine
piisavalt arenenud, et ta suudab
hambad ise korralikult puhtaks
pesta.
Läbi aegade on emad-isad
pü ü dnud väikelapsi hambaid
pesema saada keelitamise, meelitamise ja mustkunstitrikkidega.

Sujuvamaks ja mõnusamaks hambapesuks soovitan proovida www.
suukool.ee lehelt leitavaid nippe.
Väga oluline on kinni pidada
hambapesurutiinist. Seda ka siis,
kui päev on olnud pikk ja väsitav.
Mida kindlam on rutiin, seda
vähem laps protesteerib. Suukooli
kodulehelt saab välja printida ka
Suukooli hambakalendri ja riputada selle näiteks vannitoa seinale,
et linnukesega ära märkida, kui
hommikune või õhtune hambapesu on tehtud.
Parim kaaslane hambapesuks
on Suukooli hambapesulaul,
mille autor ja esitaja on Stig Rästa. Hambapesulaul on täpselt nii
pikk, kui üks hambapesu kestma
peab. Oleme saanud tagasisidet,
et laulul on tõesti võluvägi ja see
on aidanud paljude väikelaste suid
hambapesuks avada.
Praeguse seisuga on seda eestikeelset laulu Youtube’is vaadatud
juba üle miljoni korra ja statistika
näitab, et vaadatavus kasvab hüppeliselt hommikul ja õhtul. Sellest
saame järeldada, et laul täidab
oma eesmärki. Hambapesu laulu
noodid on saadavad Suukool.ee
lehel ja ka Suukooli Facebooki
lehel. Hambapesulaul on olemas
ka vene ja inglise keeles.
Kuna praeguses eriolukorras
veedavad pered palju aega kodus,
on see ideaalne aeg nii enda kui ka
laste harjumuste üle vaatamiseks
ja vajadusel nende korrigeerimiseks. Kõige tähtsam on teha
kahte asja: korralikult hambaid
pesta ja toidukordade vahel mitte
näksida. Lisaks toiduosakeste ja
hambakatu eemaldamisele aitab
korralik hambapesu ära hoida
ka muid haigusi, mida viiruste
ja bakterite organismi sattumine
põhjustada võib.
Raudset ter vist ja säravat
naeratust!

Rahvastikuministri juhised matuste korraldamiseks:
• Matusetalitus tuleb läbi viia äärmiselt piiratud
omaste ringis, sõltumata sellest, kas tegemist on
kirstu- või urnimatusega;
• Matusel tuleb hoiduda tavapärastest leina
jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest, ning vältida muul viisil
füüsilist kokkupuudet teiste inimestega;
• Vältida tuleb lahkunu ja leinatalitusega seotud
esemete puudutamist;
• Matusetalitus tuleb läbi viia (äärmiselt) lühidalt;
• Vältida tuleb peielaua korraldamist;
• Vältida tuleb matusetalituse pidamist ruumides
(kirikud, kabelid, kodud) ja matusetalitus tuleb
läbi viia kalmistul või mujal vabas õhus.
Lisaks kordame üle, et alates 1. juulist 2019
muutus Eestis surma registreerimine kodaniku
jaoks lihtsamaks. Tervishoiuteenuse osutaja ehk
arst vormistab surmateatise paberdokumendi
asemel elektroonselt, edastab surma kohta info
rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse
seal automaatselt. Lahkunu lähedastel ei ole
vaja enam perekonnaseisuasutuses (Saaremaa
vallavalitsuses) surma registreerida. Perearst
annab esmase surmatõendi, mis on vajalik nt
matmistoimingute korraldamiseks. Võimaluse
korral soovitame vältida perearstiga otsekontakti
ning võtta ühendust telefoni teel.

Milliste teenuste pakkumine on
Saaremaal ja Muhus keelatud?
Keelatud on kõik lähikontakti eeldavad teenused, nagu ilukirurgia-, ilu- ja isikuteenused
(juuksuri-, maniküüri, pediküüri-, kosmeetiku-,
solaariumiteenus jm), massaaž (v.a raviotstarbel).
Teenindusasutused, kus ei ole lähikontakti
kliendi ja teenindaja vahel, võivad jääda avatuks.
Järgida tuleb hügieenireegleid ja kui vähegi
võimalik, teha kaugtööd. Lubatud on osutada
sotsiaal-, tervishoiu- ja supiköögiteenust, toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja
täiskasvanutele mõeldud teenuseid ning ravi- ja
rehabilitatsiooniteenuseid.
Ka autoteeninduse, mootorsõidukite tehnoülevaatuse või rehvivahetuse teenuse osutamine on
lubatav, kui lähikontakt kliendiga on välistatud.
Pikemalt loe www.kriis.ee/paeva-fookus.
Rohkem küsimusi ja vastuseid www.saaremaavald.ee/eriolukorra-kkk.

TEADE
Korstnapühkija Madis Mäe on Pöide piirkonnas 27.–29.
mail 2020. Registreerimine tel 452 5158, 512 3655
või e-posti aadressil parje.raev@saaremaavald.ee.

Sikassaare külas liikluspinna
moodustamine
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on
eelnõu Sikassaare külas liikluspinna moodustamiseks
Kraavi, Lepikuaru, Lombi, Kivirauna, Soo, Lepaniidu
ja Salu kinnistute juurdepääsuteele. Kuna kinnistud
asuvad unikaalaadressinõudega alal, tuleb neile uus
aadress määrata liikluspinna järgi.
Võttes aluseks riigihalduse ministri 15.01.2016
määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord“ § 4, tuleb kohalikul omavalitsusel määrata
liikluspinnale kohanimi ja ruumikuju.
Vt lähemalt www.saaremaavald.ee/ehitusteated.

Telli kaup koju!
Turu kalapood Kalasõber pakub kala tasuta kojukandeteenust. Pakutakse nii värsket, roogitud ja
suitsukala kui ka teisi kalatooteid. Kala viiakse koju
kontaktivabalt (nt ämber kalaga ukse taha). Tasuda
saab nii sularahas kui ka ülekandega. Helistada tel 509
3122 või saata e-kiri saarekalasober@gmail.com.
Toidukauba kojuviimisteenust Kuressaares ja lähiümbruses osutab tasu eest näiteks Coop Saaremaa.
Tellida saab e-keskkonnas https://kojukanne.sty.ee.
Coopi maakauplused osutavad aga kauba komplekteerimise teenust telefonitsi või e-posti teel, nii jääb
ostjal ära poeriiulite vahel kõndimine. Vt lähemalt
www.coopsaaremaa.ee/uudised.
Teistegi kaubamüüjate ja teenuseosutajate nimekirja
leiad siit: https://minusaaremaa.ee/tarbisaaremaist/.
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Inimeselt inimesele
Kaisa Üprus-Tali
sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja
ennetusteenuste osakonna teenuse juht

Kuna elame ajas, millist keegi
pole näinud, siis tekitab see kõigis
erinevaid muremõtteid. Vastuseid
leida ei olegi niisama lihtne.
Mõned kohanevad paremini või
on eraklikuma loomuga ja nii võib
praeguses olukorras olla natuke
lihtsam toime tulla. Mõni aga ei
kohanegi väga lihtsalt või on kinnisem. Mõni tegutseb, mõni räägib. Igaühel on midagi, mis aitab
meelt rahustada ja ilmselt püüame

selle miski praegusesse olukorda
sobitada. Rääkijal võib olla kergem, kuid tavaliselt me kõiki oma
mõtteid ei jaga ka lähedastega
mitte – me ei taha neid muretsema panna. See aga võib anda vale
ettekujutuse toimetulekust.
Pole olemas kindlaid reegleid,
kuidas praegusel ajal oma mõtetega hakkama saada. Küll aga
saame ise asja parandada. Näiteks
helistada oma kinnise loomuga
lähedasele, sest ta ise ei tee seda.
Hea on siis uurida, kuidas tal läheb
ja „avada uks“ suhtlusele.
Tähtis on mõista, et vajame
erinevaid asju ning oluline on
küsida, mida meie vestluspartner
oluliseks peab. Abiks on küsimus
„millest sa puudust tunned“ ja nii
leida see, mis olemise kergemaks
teeb. Ka mingigi rutiini tekitamine

võib anda hea tulemuse.
Vahel aga ei olegi eriti lähedasi
inimesi või puuduvad nad sootuks.
Mured, mida muidu avatud inimene ei taha mingil põhjusel teistele
avada, vajavad siiski väljundit.
Eriti oluliseks muutub see siis,
kui mõtted või vahel ka mälupildid
hakkavad korduma ja äratavad
meid öösiti. Samuti on oluline
tähele panna nii enda kui ka teiste
puhul, kas toit läheb alla. Midagigi.
Või siis liiga palju. Tähelepanu tasub pöörata tavapärasest erinevale
ja keskenduda sellele, mida saame
muuta. Kõige parem näide ses osas
on võimalikult vähe teistega kokku
puutuda – nii saame igaüks viiruse
levimise pidurdamisele ja tavaellu
naasmisele kaasa aidata.
Ärevuse ajal kipuvad inimese
mõtted minema rändama – tööle,

minevikku, tundmatusse tulevikku
jne. Siis võib proovida sellist harjutust: olete kodus ja istute, jalad
vastu maad ning mõtlete „kus mu
jalad on?“. Vastus on, et minu jalad
on siin (aadress) vannitoa põrandal ehk tooge oma mõtted tagasi
praegusesse. Proovige – naljakas
võib olla, aga halvemaks ka ei lähe.
Tähtis on meeles pidada, et tugi
on olemas. Sobib 24/7 toimiv ja
tuttav 1247. Tasub suhelda ka oma
piirkonna ohvriabitöötajatega.
Kogemusnõustajad on asunud
appi ning infot saab numbrilt 5351
7218. Töötab kriisiaja kõnepost
656 5005, mis on anonüümne ja
salvestisi kasutatakse hiljem dokumentaalfilmis.
Me kõik oleme praegu justnagu
üksi, kuid siiski koos. Proovime
siis koos ka sellest välja tulla.

Kulu põletamine on keelatud
Mida soojemaks lähevad ilmad,
seda rohkem tahame veeta aega
väljas aiatöid tehes või grillides.
Tihti aga ei mõtle me sellele, et õues
tule tegemine võib päädida hoopis
suurema kahju kui kasuga.
Päästjate jaoks on kevad see aeg,
kui sagenevad põlengud metsas
ja maastikul ning kulupõlengud
muutuvad pea igapäevaseks. Kui
kevad on väga kuiv, toob see kaasa
palju ohtlikke olukordi, kus põlema
võivad minna eluhoonedki. Seepärast palume inimestel olla väga
ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest
kuiv pinnas ja tugev tuul võivad
kaasa tuua tuleõnnetuse.
Harvad pole ka juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud
klaaspudelist.
Kulupõletamine ja süütamine
on keelatud, ohtlik ja karistatav
tegevus. Kulupõlengutes on hukkunud inimesi ja hävinud kodusid.
Lisaks tule leviku ohule metsale
või hoonetele hukkuvad madalas
heinas elutsevad pisikesed loomad

• lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu
all lasta täielikult ära põleda või
tuleb see kustutada veega.

ja pesitsemist alustanud linnud.
Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked. Et vältida
lõkkest alguse saavaid tulekahjusid,
on oluline meeles pidada järgmisi
reegleid:
• lõkkekoht peab olema hoonetest
ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;
• alla meetrise läbimõõduga lõke
peab olema hoonest vähemalt 8 m
kaugusel;
• lõke läbimõõduga üle 1 m peab

olema hoonest 15 m kaugusel;
• lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest
ning muust põlevast materjalist;
• lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
• lõket tohib teha vaid siis, kui tuule
kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul);
• koduaia lõkkes tohib põletada
vaid puhast (immutamata) puitu
ning pappi ja paberit;
• lõket tuleb valvata ja hoida selle
läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;

Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte
kahjudega põlenguid ning säästa
elusid ja loodust.
Kodus grillimisel on oluline
jälgida, et tagatud oleksid esmased tuleohutusnõuded, sest
suure tuulega lendu minev säde
võib osutuda saatuslikuks. Oleme
koostanud lihtsa meelespea, mida
hea külmkapile panna ja vajadusel
lugeda:
• Aseta grill tasasele pinnasele, et
vältida selle ümberminemist.
• Söega grill aseta hoonest vähemalt 2 meetri kaugusele.
• Lahtise tulega grill aseta hoonest vähemalt 5 meetri kaugusele.
• Jälgi grilli regulaarselt ja hoia
läheduses esmased kustutusvahendid, näiteks ämber veega, aiavoolik
või tulekustuti.
Maris Moorits, Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Noorsootöö käib virtuaalselt
Huvihariduse ja -tegevuse korraldajad on leidnud
alternatiivseid ja nutikaid viise veebikeskkondade
kaudu huvihariduse jätkamiseks. Näiteks kasutavad
Orissaare ja Kuressaare muusikakooli õpetajad olenevalt erialast ja õpilaste võimalustest erinevaid veebilahendusi. Tunde viiakse läbi reaalajas erinevate
videokonverentsi tarkvarade abil, samuti jagatakse
materjale veebi teel. Rohkem lähenetakse individuaalselt ning arvestatakse koduste võimalustega
distantsõppes osaleda. Ka Kuressaare kunstikool
on pakkunud mitmeid valikuvõimalusi. Oluline on
ka, et õpilased saadavad foto- ja videojäädvustusi
sellest, kuidas distantsõpe edeneb.
Noortekeskused töötavad jätkuvalt täistuuridel
ning piirkonna noorsootöötajad on noorte jaoks
endiselt olemas. Tõsi, seda küll virtuaalselt. Kui
on küsimusi, vajatakse infot või nõu – olgu selleks
päevaplaani koostamine, õpiabi või soov lihtsalt
suhelda – saab noor liituda E-Noortejaamaga.
Lisaks saab seal osa võtta ägedatest väljakutsetest,
viktoriinidest, küsitlustest, aga ka suhelda ning
omandada uusi põnevaid oskusi.
Noorsootöötajad soovitavad jätkata tavapärast
rutiini: õppida kooliajal ja „külastada“ noortekat
tavapärasel lahtiolekuajal. Lisaks tee sõpradega
videokohtumisi, loe raamatuid, võta ette virtuaalne muuseumituur, vaata filme, tee perele
süüa. Õpi või avasta midagi uut, mida sa varem
proovinud pole. Või võta ette tegevused, milleks
sa varem aega leidnud pole – näiteks sahtlite
koristamine või telefonis piltide sorteerimine.
Oluline on leida ka ekraanivabasid tegevusi!
Kuna ka maakonna õpilasüritused ei saa
jätkata tavapärase plaani kohaselt, kutsuti ellu
maakondlik õpilasüritus „Kevadmuna 2020“ ehk
pühademunade värvimise ja kaunite kevadkompositsioonide valmistamise konkurss. Konkursile
saavad koolid esitada parimad erinevates vanuserühmades kuni 20. aprillini. Lisainfo: www.
saaremaavald.ee/noorsootoo, www.entk.ee/
noortevaldkonnale-eriolukorras.
Lindia Lallo,
noorsootöö- ja huvihariduse peaspetsialist

Vabatahtlikud noorsootöötajad teevad selgitustööd
Lisaks politseile ja päästeametile on ka paarkümmend
vabatahtlikku noorsootöötajat erinevates valla piirkondades tegemas noortele selgitus- ja teavitustööd.
Märgates kogunevaid noori, püütakse nendega distantsi
hoides vestelda ning selgitada, et kehtestatud eriolukorra
nõuetest kinnipidamisega saame me kõik iga päev hindamatu heateo teha!
Kuna elurütm nii Kuressaares kui ka maapiirkondades
on vaiksemast vaiksem, on lihtsam kogunemisi märgata ja sellele reageerida. Vabatahtlike fookuses on ka
kõikvõimalikud kogunemiskohad, mida kontrollitakse.
Seejuures tehakse koostööd kriisikomisjoni, haridus- ja
noorsootööosakonna, lastekaitseteenistuse ning avatud
noortekeskustega.

Tantsupeo tuuled toovad uued tantsud
2020. aasta on rahvajutu aasta – lugude lugemise, rääkimise ja kuulamise
aasta. Rahvaluuleteadlane Mikk Sarv
on öelnud, et sisse ja välja hingates
koob inimene koos tuulega elamisekangast ehk loob oma lugu.
Tantsukonkursiga „Tuulte toodud
tantsud“ kutsumegi tantsuloojaid oma
lugusid jutustama – lugusid sellest,
mis südamel. Konkursi eesmärgiks on
saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat
repertuaari erinevatele rühmaliikidele. Samuti ootame tantse 2021. aasta
Saare maakonna 47. tantsupeo kavva.
On teada, et igas eas inimestele

kõneleb tuul isemoodi.
Uusi tantse ootamegi lasteaialastele, 1.–4.
ja 5.–9. klasside rühmadele, C-rühmadele,
täiskasvanute segarühmadele, naisrühmadele
ja väärikate rühmadele.
Tantsupeo idee autor Eena Mark ütleb,
et kindlasti ei taheta tuule teemaga
tantsuloojaid hirmutada ning rõhutab, et konkursile ei pea esitama ainult
tantsupeoainelisi tantse. Ta avaldab
lootust, et konkursil osalemisel mõel-

dakse tuule ja meie
juurte peale, aga lisab, et uued tantsud
võivad olla inspireeritud ka muust,
näiteks varasemate
tantsuloojate juubeliaastatest, ning
ütleb kokkuvõtlikult: „Tulge kõikide
lugudega, mis teil on! Kõik rahvatantsud on oodatud! Me ootame lugusid ja
igal tantsujuhil on oma lugu rääkida.
Ja mine tea, võibolla see lugu haakub
ka meie tantsupeoga.“

Konkursi tingimustest
Tantsukonkursil osalemiseks tuleb
täita ankeet, mille leiab Saaremaa valla
koduleheküljelt. Sealtsamast leiab ka
täpsema juhendi. Valitseva olukorra
tõttu toimub konkurss virtuaalselt ja
algselt välja kuulutatud lõppkontserti
ei toimu.
Tantsude esitamise tähtaeg on
10. august. Tantse võivad konkursile
esitada kõik huvilised. Tantsijate arv
kompositsioonis ei ole piiratud.
Tantse hindab korraldajate poolt
moodustatud vähemalt 5-liikmeline

žürii nõnda, et tantsude autorid ei
ole hindajatele teada. Žüriil on õigus
määrata eriauhindu, vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad
välja andmata või need ümber jagada.
Tulemused tehakse teatavaks Saaremaa tantsujuhtide suvekoolis augusti
lõpus. Võitjad saavad auhinnad kätte
pärast korrektse tantsukirjelduse
esitamist.
Maailma luuakse lugudega ja juhitakse juttudega. Millist lugu tuul Sulle
jutustab?
Eve Tuisk, tantsupeo
korraldusmeeskonna liige

Ühiskonnaõpetuse tund presidendiga pani abituriente oma mõtteid avaldama
President Kersti Kaljulaidi Saaremaa
virtuaalvisiidi kavasse mahtus ka
ühiskonnaõpetuse tund Saaremaa
abiturientidele.
Lahe, et sellist asja korraldatakse!
Oleks vöind kauem kesta! Esimene
presidendi kõne, mille algusest lõpuni
kuulasin ja millest ka midagi aru sain
ja uut õppisin! – selline oli vahetu
tagasiside. Alljärgnevalt valik Kuressaare Gümnaasiumi abiturientide
tunnijärgseid mõtteid.
President rääkis noortega nagu
sõpradega. Ta tõstatas ka huvitava
küsimuse: kuidas suhtuda vanematesse inimestesse, kes on otsustanud
liikumispiiranguid eirata ja oma
elust viimast võtta, kartmata haigust. Presidendi arvates võib meie

generatsioon olla tulevikus palju
empaatilisem, hoolivam ja targem.
Just meie õpime iseseisvuma, enda
asjade ja teiste inimeste eest hoolitsema ja vastutama. Tänu meile õppis
kogu maailm, et õppimiseks pole vaja
kogu aeg kohal käia ja 8 h koolipingis
istuda. (Erika)
***
Reaalsuses ei tea me keegi täpselt,
mis olukord valitseb majanduses,
hariduses ja ühiskonnas siis, kui see
kriis lõpuks läbi on. Aimata saab vaid,
et tulemas on rasked ajad. (Natali)
***
Majandus vajab turgutust, koolides
normaalõppele naasmine võtab aega,
tuleb olla valmis uuteks eriilmelisteks
kriisiolukordadeks, võib esile kerkida

probleeme, mis on jäänud kriisi varju.
(Eliisa)
***
Ma ei tea, kas väljume kriisist
paremate inimestena. Eks kriisi ajal
tekkinud pinged mõjutavad inimeste suhtumisi ja käitumist. Rohkem
hakatakse mõistma erinevate kriisiks
ettevalmistavate õppuste vajalikkust,
saadakse aru, miks neid tehakse ning
vaibub inimestele mugavaks saanud
sõnavõtt: „Miks me seda teeme,
meiega ju nagunii ei juhtu...“ (Hedili)
***
Kui koroonapuhang läheb mööda, siis tuleb targem olla ja õppida
vigadest, mida tehti, kui oli teada, et
puhangu oht oli. (Jaak-Tambet)
***

Kogu maailm väljub kriisist paremana, sest siis hinnatakse ja austatakse kõike seda, mis muidu oli lihtsasti
kättesaadav ja norm, kuid kriisi ajal
puudus. Samuti ollakse valmis ja teatakse, mida teha järgnevates sarnastes
olukordades. (Jan-Erik)
***
Ma leian, et eelkõige ei tasu tagantjärele kedagi süüdistada milleski.
Piirangute kadumine ei tähenda, et
siis enam mitte mingit ohtu ei ole.
Toetada tuleks eestimaist ja soetada
oma kodukoha tooteid. Sel ja järgmisel aastal tuleks reisida Eestimaal,
käia eesti muusikuid kuulamas ja eesti
kultuuri nautimas. (Rahel)
***
Eriolukorra lõpp või selle lõdvenda-

mine ei tähenda, et viirus oleks justkui
maapealt pühitud. Tark oleks igal ajal
hügieenile rõhuda. Kodumaist toodangut võiks nii palju kui võimalik
eelistada. Hästi oluline on leida lahendused kaitseväe ning ülikoolidega
seotud küsimustele. (Gretten)
***
Totalitaarsetes riikides rahvas
kuulab riiki ja inimene justkui ei
saagi täiskasvanuks ja on oma riigile
laps, samas kui demokraatlikus riigis
on inimestel omad õigused, aga ka
omad kohustused. Kohustuseks on
vastutada oma inimeste ja rahva eest,
et nakkus võimalikult vähe leviks.
(Silver)
Valiku abiturientide mõtetest tegi
Maidu Varik, KG õppealajuhataja
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Kriisiabi kontaktid Saare maakonnas
riigiasutused – kohalik omavalitsus – vabatahtlikud

Üleriigilised kontaktid

Juriidiline abi

Hädaabi 112

Tööinspektsioon
tel 640 6000; jurist@ti.ee; E–R 9.00–16.30;

Häirekeskuse infotelefon 1247
käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja
koroonaviirusega seotud küsimustes (24 h)

Sotsiaalkindlustusamet infotelefon 612 1360
E–R 9.00–17.00
Perearsti nõuandetelefon 1220 või 634 6630 (24 h)
juhul, kui ei saa kontakti enda perearstiga;
eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid
nõuandeid ja konsultatsiooni

Vilma Kippak. vilma.kippak@gmail.com

Hingehoid

Urmas Lehtsalu
urmas.lehtsalu@gmail.com; tel 507 7716
K, R 10.00–12.00

Katrin Aaslav-Tepandi
(Hingehoiu kriisirühma koordinaator)
katri.aaslav-tepandi@sm.ee; tel 5645 3144, 2626 9226

Mure lapse pärast

Tiina Ool
tiina.ool@eelk.ee; tel 5342 7096;
T–K 14.00–17.00, N–R 18.00–20.00

Lasteabitelefon 116 111 (24 h)
vestle chatis www.lasteabi.ee

Marjana Luist (Reeküla Metodisti kogudus)
luistmarjana@hotmail.com; tel 5660 1464

Psühholoog Siivi Hansen
nõustamine kokkuleppel;
hansensiivi@gmail.com; tel 521 9692

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus
Aile Aedma. aile.aedma@saare.ee; tel 5886 6691; E–R
9.00–13.00

Kliiniline psühholoog Lia Hanso
tel 5561 0071;
E–R 9.00–14.00, 17.00–19.00

Monika Sarapuu
monika.sarapuu@saare.ee; tel 5883 4056; E–R 13.00–17.00

Kogemusnõustajate koda, Karin Kiigemägi
kogemusgrupp@gmail.com; tel 5351 7218;
47 vabatahtlikku kogemusnõustajat pakuvad kriisis veebi- ja
telefoninõustamist tasuta
Kui vanemaealine soovib rääkida noorega
www.jututaja.ee; tel 5683 0646;
helistamisajad ja -intervallid lepivad
noor ja eakas omavahel ise kokku

Vajalikud sotsiaalteenused, Anneli Tõru
anneli.toru@saaremaavald.ee; tel 5330 4031

Täiendav info

Peresuhted

www.valitsus.ee
www.kriis.ee
www.terviseamet.ee
www.saaremaavald.ee
www.facebook.com/saaremaavald
www.facebook.com/saarehaigla
www.saartehaal.ee

Saare ohvriabikeskus
tel 5757 0744; E–R 9.00–17.00
Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24 h)

Kogemusnõustajate koda Karin Kiigemägi
nõustamine kokkuleppel;
kogemusgrupp@gmail.com

Avo Levisto, rahvastikutoimingite peaspetsialist

Kui soovid rääkida

Pirgit Põld
pirgit.pold@saare.ee; tel 5887 3446; E–R 13.00–16.00

Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Monika Sarapuu
monika.sarapuu@saare.ee; tel 5883 4056;
E–R 13.00–17.00

lahkus 80) muutis rändesaldo
positiivseks.
Abielusid on sel aastal vallas
registreeritud 20 – jaanuaris
kolm, veebruaris 11 ja märtsis
kuus.
Kaks pulma on määramata
ajaks edasi lükatud.

Rando Metsamaa (Kuressaare Metodisti kogudus)
rando.metsamaa@gmail.com; tel 5340 1054

Laste vaimse tervise keskus
tel 678 7422; E–R 9.00–10.00

Noorte usaldustelefon 646 666
N–L 19.00–22.00

Nagu kõrvalolevast tabelist
näha, on valla rahvastik
kolme kuuga vähenenud
34 inimese võrra. Iive on
negatiivne, rändesaldo positiivne.
Kui aasta esimese kahe
kuuga oli saarelt lahkujaid
rohkem kui tulijaid, siis suur
sisseränne märtsis (tuli 119,

Katrin Kuum
katrin.keso@gmail.com; tel 5646 2486

Kuidas keerulisel ajal end ja oma peret hoida
www.tarkvanem.ee

Terapeut Helar Peterson
nõustamine kokkuleppel; tel 5668 9227

Märtsis elama tulijaid
rohkem kui lahkujaid

Helle Kahm
hellekahm@gmail.com; tel 515 7198

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon
nõustamine skype’i või telefoni teel eesliini töötajatele
kokkuleppel; maris.viik@lastehaigla.ee; tel 678 7422

Peaasi vaimse tervise spetsialistid
www.peaasi.ee

VALD ARVUDES

Kerli Gutman-Laht
tel 5306 9517

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing
grupinõustamine www.supervisioon.ee

Saare ohvriabikeskus
tel 5757 0744;
E–R 9.00–17.00

Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Aile Aedma
aile.aedma@saare.ee; tel 5886 6691;
E–R 9.00–13.00

Anneli Tõru
saarlasetk@gmail.com; tel 511 3114

Traumaterapeut, superviisor Siivi Hansen
nõustamine kokkuleppel;
hansensiivi@gmail.com; tel 521 9692

Häirekeskuse infotelefon 1247
koroonaviiruse info ja psühhosotsiaalne kriisiabi

Psühholoog Pirgit Põld
pirgit.pold@saare.ee; tel 5887 3446;
E–R 13.00–16.00

Leinanõustamine

Tööalane ülepinge

Mure enda või lähedaste pärast

Psühholoogiline kriisinõustamine 6 314 300
E–N 15.00–19.00, R 15.00–18.00

Perelepitaja Kerli Gutman-Laht
kerli.gutman-laht@saare.ee; tel 5303 9589;
E–R 16.00–19.00, L 10.00–17.00

Notarite koda. www.notar.ee

Konsulaarabi 5301 9999 (24 h)

Emotsionaalse toe telefon Eluliin
eesti keeles tel 655 8088; E–P 19.00–7.00
vene keeles tel 655 5688; K–R 19.00–7.00

Saaremaa naiste Tugikeskus
tel 5309 8919 (24 h)

Õigusnõustamine
https://v1.juristaitab.ee/oigusnoustamine

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24 h)
vestle chatis www.palunabi.ee
e-kiri kriisiabi@sotsiaalkindlustusamet.ee
Facebookis „Palun Abi“
Lasteabitelefon 116 111 (24 h)
vestle chatis www.lasteabi.ee
Eesti Haigekassa Klienditelefon 669 6630
E–N 8.30–16.30, R 8.30–14.00

Eesti Naiste Varjupaikade Liit
tel 1492 (24 h); füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele

Lasteabitelefon 116 111 (24 h)
vestle chatis www.lasteabi.ee

Elanikke
1.01.2020 Sünnid Surmad

Elamaasumine
kokku sh valda sisse

Lahkumine
Loomulik Rände- Muutus Elanikke
kokku sh vallast välja iive
saldo kokku 1.04.2020

Kihelkonna
Laimjala
Leisi
Lääne-Saare/Kaarma
Lääne-Saare/Kärla
Lääne-Saare/Lümanda
Mustjala
Orissaare
Pihtla
Pöide
Salme
Torgu
Valjala
Kuressaare linn
Aadressita

750
679
1954
4865
1540
832
709
1769
1511
857
1172
326
1351
13056
64

0
4
5
13
3
5
0
7
5
2
2
0
2
29
0

4
6
9
14
4
7
6
10
4
5
5
1
5
40
1

22
7
25
79
20
11
8
25
32
11
12
9
14
103
4

14
7
10
28
7
5
8
12
13
9
6
2
6
65
1

4
10
23
61
9
9
9
24
18
9
16
7
11
162
0

3
6
10
23
5
4
4
13
8
4
7
2
8
86
0

-4
-2
-4
-1
-1
-2
-6
-3
1
-3
-3
-1
-3
-11
-1

18
-3
2
18
11
2
-1
1
14
2
-4
2
3
-59
4

14
-5
-2
17
10
0
-7
-2
15
-1
-7
1
0
-70
3

764
674
1952
4882
1550
832
702
1767
1526
856
1165
327
1351
12986
67

Kokku vald

31435

77

121

382

193

372

183

-44

10

-34

31401

8

Saaremaa Teataja

Algatus „Helista eakale lähedasele!“
kutsub endast märku andma

Pihtla kool ootab

KLASSIÕPETAJAT

Kodanikuühendused MTÜ Jututaja ja Peaasi.ee kutsuvad algatuse „Helista eakale lähedasele!“ raames üles helistama eakatele inimestele ning endast teada
andma eakatel, kes vajavad praegusel kriisiajal emotsionaalset tuge ja seltsi.
Algatusega soovitakse pakkuda leevendust eakate sotsiaalsele isoleeritusele
ning tuge vaimsele tervisele.

Romantilises metsatukas pesitseb väike 4-klassiline Pihtla kool, mis on koos lasteaiaga toiminud 15 aastat. Väärtustame ausust, julgust,
loovust ja mängulisust. Laps õpib vaatlemise,
uurimise, katsetamise ja isekogemise kaudu.
Meie kooli looduskeskkond annab selleks suurepärased võimalused.
Kui unistad olla õpetajaks meie väikeses koolis,
siis uuest õppeaastast ootame oma kooliperre
vajaliku ettevalmistusega

Kui tavapäraselt pakub MTÜ Jututaja kodudes ja hooldekodudes elavatele
üksildastele eakatele noori seltsilisi ehk jututajaid, kellega koos aega veeta,
siis kriisiajal on vahetud kohtumised asendunud telefonivestlustega. Uuringud
näitavad, et parim ravim üksilduse vastu on suhtlemine ning inimesed soovivad
märksa enam suhelda sõprade ja lähedastega, kui nad seda teevad.

KLASSIÕPETAJAT,
kellel on oskused:
• õpetada liitklassis lapsi üksteisega arvestama,
• õpetada läbi looduse ja mängude, toetades
lapsi erinevate tegevustega ümbritseva elu
mõistmisel,
• äratada huvi lapses teadmiste omandamisel,
• olla tähelepanelik ja hooliv laste, lastevanemate
ning kolleegide suhtes.

Jututaja ootab endast märku andma eakatel, kes soovivad, et neil oleks keegi,
kellega aeg-ajalt igapäevastel teemadel vestelda ja üksiolekut unustada. „Mõnusad ja tähendusrikkad vestlused annavad inimesele turvatunde – tunde, et
ta on kellelegi vajalik. Vestlused aitavad hoida mõtted eriolukorraga kaasnevalt
peamiselt negatiivselt uudisvoolt eemal ja turgutada mõlema kõneosalise
emotsionaalset tervist,“ täpsustas MTÜ Jututaja asutaja ja juhatuse liige
Katre Liiv.
Vanusest sõltumata on vaimse tervise eest hoolitsemine oluline kogu aeg.
Keerulistes olukordades, nagu praegune kriisiolukordki on, võivad erinevad
vaimse tervise häired võimenduda või ka esmakordselt ilmneda.
„Lisaks heale unele, füüsilisele aktiivsusele ja regulaarsele toitumisele on positiivne suhtlemine meie vaimse tervise peamiseks alustalaks,“ ütles Peaasi.
ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Pakume võimalust:
• tunda ennast väärtusliku osana ühises
kooliperes,
• töötada looduslikult kaunis koolikeskkonnas,
• saada väärilist tasu ja puhkust,
• lüüa kaasa erinevates tegevustes
ja projektides.

Eakad saavad endast teada anda telefonil 5683 0646 või e-posti aadressil
jututaja@jututaja.ee.

Palume saata oma sooviavaldus, CV, haridust
tõendava diplomi ja täiendkoolituse koopiad
hiljemalt 10. juuniks 2020 digiallkirjastatult
aadressile pihtla.kool@saare.ee.

Tuge ja nõuandeid vaimse tervise teemadel jagavad Peaasi.ee nõustajad:
https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/.
Lisainfo:
Algatusega „Helista eakale lähedasele!“ saab tutvuda Jututaja kodulehel www.
jututaja.ee/helista-eakale-lahedasele. Algatus sai hoo sisse märtsi keskpaigas
ning seda veavad eest MTÜ Jututaja ja Peaasi.ee.

Lisainfo: Riina Saar (koolidirektor),
tel 516 8446.

TRÜKIARV:
15 500

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

15. aprill 2020

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

TOIMETAJA: Merike Pitk
Tel 452 5022, 52 16 653; merike.pitk@saaremaavald.ee

