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litsuse aadressil
Tallinna täpne
tn 10,
sünnikoht
teada.Taotlusi koos
Kuressaarepole
93819.
Austamisüritustel võetakse
osalevad vasvallisadokumentidega
lavalitsuse
ja volikogu
esindajad,
tu vaid kindlal
ajavahemikul
21.
võimalusel
Riigikogu
liikmed.
maist kuni ka
4. juunini
2020.
Aili Ansper, Pöide
teenusHeli Jalakas,
keskuse sotsiaaltööspetsialist
kultuurinõunik

Mälestame Asutava Kogu liikmeid

Avaneb kodude kohandamise taotlusvoor

Sünnikirju antakse
nüüd üle kahe
kuu tagant
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Saaremaa vallavalitsus tänab
Koos saime hakkama!

Algus lk 1
Koroona viirus mõjutas eestkätt meditsiini- ja sotsiaalvaldkonda. Sotsiaalvaldkonnas tuli kiiresti kohaneda ja
üle vaadata senine töökorraldus ning sotsiaalteenused.
Põhirõhk oli viiruse leviku
tõkestamisel ning töötajate
Marili Niits
ja klientide turvalisuse taabivallavanem tugigamisel.
teenuste ja sotsiaalVähendamaks nakatumise
valdkonna alal
riski ja viiruse levikut loodi
koostöös Kuressaare Hoolekande kollektiiviga
toidukaupade ja ravimite kojukande ning sooja
toidu teenus ning seda ka toimetulekuraskustes
peredele ja lastele.
Tänan kõiki sotsiaalvaldkonna töötajaid,
lisaks Saaremaa valla sotsiaalosakonna teenistujatele, Kuressaare Hoolekande, Kuressaare
Perekodu ja hooldekodude töötajatele ka naabersaare Muhu kolleege. Aitäh, et jätkasite oma
igapäevatööd hoolimata viirusega kaasnenud
teadmatusest, suurenenud töökoormusest ning
kohmakatest ja ebamugavatest kaitseriietest!
Sedavõrd laiaulatuslik viiruse levik oli uudne
kogu Eestile, mistõttu oli tuntav sotsiaalminister Tanel Kiige, kantsler Marika Priske ja
terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja
Kadri Juhkami tugi. Koos Kuressaare haigla ja
päästeameti töötajatega, Kaitseliidu ja perearstidega leiti lahendused mitmetele kitsaskohtadele,
teiste seas patsientide transpordile koju või
kriisikoju, ühiselt hooldus- ja meditsiinipersonali otsimisele ning näiteid on veelgi. Samuti
on Saaremaa valla kriisikomisjoni ja Saaremaa
Südamekodu OÜ loodud Saaremaa Kriisikodu
suurepärane era- ja avaliku sektori koostöö
näide.
Üheks suurimaks väljakutseks oli kõigi eelnimetatud teenuste ja võimaluste elluviimiseks
vajalike inimeste puudus sotsiaalvaldkonnas.
Siinkohal suur tänu kolleegidele teistest osakondadest ja hallatavatest asutustest, kes pakkusid
oma abi ja tuge. Aitäh teile kõigile, kes otsustasite panustada kriisikodu, karantiiniosakonna ja
SA Hooldekodu Saaremaa Valsi töös. Suur tänu

üksuste sisseseadjatele ja nende koordineerijatele Kairit Lindmäele, Signe Lõhmusele ja Tiina
Luksile ning Aare Rüütlile, kelle eestvedamisel
jõudis vabatahtlike panus sotsiaalvaldkonda.
Suur tänu Raupa Grupp OÜle.
Suur tänu ka sotsiaalteenuste ja hooldekodu
klientidele ning nende lähedastele mõistva
suhtumise eest! Aitäh kõigile saarlastele, kes
pidasid kinni reeglitest, tänu millele on viirus
taandunud.
Eriolukord tabas meid
hetkega ja ainult tugev
valdkondadeülene koostöö aitas meil toime tulla.
Suur tänu kõigile, kel oli
julgust, oskust ja jõudu
panustada!
Kogu selle aja aitasid
Helle Kahm
abivallavanem hariduse, üle elada lasteaedade valnoorsootöö, kultuuri ja verühmad oma meesspordi alal
kondadega Rohu, Ristiku, Lümanda ja Aste
lasteaias. Eesliini töötajate lapsed said hoitud
ja tänu lapsevanematele, kes lastega kodus ise
toimetasid, said haigla, hooldekodude, tööstuste
ja kaupluste töötajate lapsed turvalise hoiuala.
Aitäh lasteaedade töötajad, aitäh lapsevanemad
ja lapsed!
E-koolile üleminek oli kõike muud kui lihtne,
arvutid ja internetiühendus panid kõik osapooled parajalt proovile. Koostöös koolide, lastevanemate, õpilaste, haridus- ja IT-osakonna ning
vabatahtlikega paranesid iga päevaga e-õppe
võimekus ja vahendid. Täna oleme tunduvalt
tugevamad ja paremini ette valmistatud.
Eriline kummardus SÜG-i ja KG sööklate
töötajatele, kes aitasid tagada sooja söögi nii eakatele kui ka peredele, kel seda vaja oli. Suur tugi
oli siin erinevate valla osakondade töötajatest,
kes tagasid toidu kohalejõudmise ja olid abiks
sotsiaalvaldkonna inimestele.
Kriisiajale iseloomulikult tuli tegeleda ka
keeruliste sotsiaalsete küsimustega, suuremate ja
väiksemate muredega ning seda nädalapäevast ja
kellaajast sõltumata. Laste ja perede tugikeskuse
meeskond asus appi esimesest päevast ja pakkus
oma inimestega professionaalselt abi nii lastele

kui ka peredele, samuti eakatele ja teistele kriisis
abi vajavatele inimestele. Täna me näeme, et toe
vajadus on jätkuv ja süsteem toimib.
Noorsootöötajad läksid üle e-noorsootööle,
kuid vajadusest tulenevalt mindi koos vabatahtlike ja politseiga kohale ning peeti valvet, et
selgitada iga päev Saaremaa erinevates piirkondades kogunevatele noortele, miks on oluline
kanda maski, pesta käsi ja vältida kriisisituatsioonis kogunemisi.
Aitäh ka kultuuri- ja spordirahvale, kes toimetasid vastavalt olukorrale ja hoidsid silma peal
oma piirkondade rajatistel ja inimestel, jagasid
infot ja tegutsesid vabatahtlikena.
Haridus- ja noorsootöö- ning kultuuri- ja
spordiosakonna töötajad olid iga päev olemas
ja aitasid igal võimalikul moel nii info kui ka
tegevustega. Selle kõrval panustati vabatahtlikena hooldekodus, planeeriti ja viidi kohale sooja
toitu, aidati transpordiga, korraldati majutust
eesliini töötajatele, jagati abi ja isikukaitsevahendeid. Erinevate osakondade koostöö tulemusena pandi kokku tugispetsialistide kontaktid,
kuulati muresid ja leiti lahendusi. Kriis näitas,
et meeskonnas on inimesed, kes ei vaadanud
eriolukorra tingimustes oma ametijuhendit, vaid
täitsid erinevaid ülesandeid, ning seda ajast ja
kohast sõltumata.
Eriolukord tõi kaasa äärmiselt palju muudatusi, lisaks tekitas tundmatu viirus teadmatust
ja ärevust. Kõigil on
ootus saada infot, mis on
operatiivne ja korrektne,
Kristiina Maripuu ning kriisiajal muutus see
abivallavanem arenduse vajadus esmatähtsaks.
ja kommunikatsiooni alal Kommunikatsioonil on
tulnud korraga täita teavitamise, rahustamise ja ennetamise eesmärki.
Saaremaa jaoks muutis kogu olukorra keerulisemaks seegi, et mitmeid otsuseid tuli teha muust
Eestist varem.
Kommunikatsiooni vaatest võtaksin viimased
veidi enam kui kaks kuud kokku märksõnadega
inforohkus, koostöö ja tähelepanu. Lisaks valla
peamistele infokanalitele – koduleht, Facebook,

Saaremaa Teataja – on kogu teavitustöös olnud
suur ja oluline roll kohalikul meedial. Eriliselt
tänuväärne on olnud koostöö Kadi raadioga,
mille eetris said kriisikomisjoni liikmed enam
kui kuu vältel iga päev pikemalt sõna. Väga
operatiivset ülevaadet andsid ka Saarte Hääle
otseblogi ja Kuressaare haigla Facebooki leht.
Erinevate teavituskampaaniate läbiviimisel on
teinud heameelt koostöö päästeameti kommunikatsioonimeeskonnaga.
Viimastel kuudel oleme olnud meedia teravdatud tähelepanu all – näiteks kui aasta tagasi
oli Saaremaa vallavalitsusel märtsikuus meediakajastusi 357, siis tänavu märtsis kogunes kuu
kajastusi 536.
Neid, kes on toetanud nõu, jõu ja hea sõnaga,
on rõõmustavalt palju. Ilusaks näiteks on ETV
ja Vikerraadio eetrisse jõudnud liigutav heategevussaade „Aitame Saaremaad“. Jätkuvalt
oleme ka välismeedia huviorbiidis ja saarlaste
edusammudele elatakse väga kaasa.
Korduvalt on tõdetud, et saarlased on olnud
erakordselt mõistvad ning reegleid järgides
saadi viiruse levik üheskoos kontrolli alla.
Seega kuulub kriisi lahendamisel suurim tänu
saarlastele endile.
Täname ühistranspordi ettevõtteid, Kaitseliitu,
Transavia Balticut, TS Laevu, S-Linki, ML-Transporti,
Kuressaare Linnamajandust, Saaremaa Haldust,
Sikassaare Vanametalli.
Suur tänu valla töötajaJüri Linde
test vabatahtlikele, kes viiabivallavanem majansid abivajajatele koju sooja
duse, halduse ja
toitu: Laura Heinsaar (tema
teenuskeskuste alal
oli ka see inimene, kes pani
püsti sooja toidu kojuveo), Martin Kulderknup,
Kaarel Tang, Marek Koppel, Ainer Tiitson, Jüri
Ränk, Evelin Paju, Raul Koppel, Pille Maripuu,
Rasmus Tüüts, Kalvi Põld, Maidu Ots, Riina
Allik, Anu Tanila, Tiit Aavik.
Isikukaitsevahendite korraldamise eest
suur tänu Alo Heinsalule ja lao haldamise
eest Mati Talvistule, Anu Berensile ja Gabriela Roosole.

SAAREMAA VALLAVALITSUSE DETAILPLANEERINGUD
Kuressaare linnas Aia tn 5
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kudjape alevikus Riku ja Põlde
detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega
nr 1-3/18 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas
Aia tn 5 detailplaneering, mis oli kehtestatud Kuressaare Linnavalitsuse 11.10.2005 korraldusega
nr 630. Detailplaneeringu eesmärk oli olemasoleva
katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks
ja üheks transpordimaa krundiks Aia tänava laiendamiseks. Vastavalt detailplaneeringule moodustati Aia
tn 5, Aia tn 5a ja Luha tn 9a katastriüksused. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigus on praeguseks
ellu viidud. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise
otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringute-tuhistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.

Saaremaa Vallavalitsuse 05.05.2020 korraldusega nr 2-3/782 algatati Kudjape alevikus Riku
ja Põlde detailplaneering Riku (katastriüksuse
katastritunnus 27003:001:0624) ja Põlde (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0538)
kinnistutel.
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste
jagamine, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse
määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks,
tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukoha määramine. Planeeringuala
suurus on 8,5 ha.
Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna
ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
Detailplaneeringu algatamise materjalidega on
võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu
eskiisi avalikustamine
Seoses Vabariigi Valitsuse korraldusega eriolukorra
väljakuulutamiseks lükati edasi Upa küla Kooli tee
3 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu. Seoses
eriolukorra lõppemisega toimub eskiisi avalik arutelu
03.06.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (Tallinna
tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.
Kooli tee 3 detailplaneering algatati Saaremaa
Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 1-3/98
ja selle koostamise eesmärk on katastriüksuse
jagamine üheks transpordimaa krundiks ja neljaks
elamumaa krundiks, millele määratakse ehitusõigus
elamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritavate
hoonete maksimaalne ehitisealune pind planeeritaval
elamumaa krundil on 400 m², elamu kõrgus on kuni
8,5 m ja katusekalle 35-45 kraadi. Detailplaneeringu eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda www.
saaremaavald.ee/et/detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.

Detailplaneeringute
koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 istungil
lõpetati järgmiste detailplaneeringute koostamise
lõpetamine huvitatud isiku huvi puudumise tõttu:
Korraldusega nr 2-3/806 lõpetati Ansekülas
Sarapuu detailplaneeringu koostamine, mis algatati
Salme Vallavalitsuse 1.09.2014 korraldusega nr
2-3/115-1 eesmärgiga määrata ehitusõigus elamu
ja abihoonete püstitamiseks ning vähendada ranna
ehituskeeluvööndit.
Korraldusega nr 2-3/804 lõpetati Lindmetsa
külas Adama detailplaneeringu koostamine, mis algatati Torgu Vallavalitsuse 5.02.2008 korraldusega
nr 2-1/19 eesmärgiga määrata ehitusõigus elamu
ja abihoonete püstitamiseks ning vähendada ranna
ehituskeeluvööndit.

Korraldusega nr 2-3/803 lõpetati Mändjala küla
Pärdi detailplaneeringu koostamine, mis algatati
Kaarma Vallavalitsuse 25.03.2008 korraldusega
nr 114 eesmärgiga moodustada elamumaa krundid
ning määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete
püstitamiseks.
Korraldusega nr 2-3/805 lõpetati Nasva alevikus
Looduse detailplaneeringu koostamine, mis algatati
Kaarma Vallavalitsuse 19.06.2006 korraldusega
nr 318 eesmärgiga moodustada elamumaa krundid ja määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete
püstitamiseks.
Korraldustega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.

Pulli küla Mäe II detailplaneeringu
avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus
võttis 17.03.2020 korraldusega nr 2-3/599 vastu
Pulli küla Mäe II detailplaneeringu ja suunas avalikule
väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 04.06 kuni 18.06.2020.
Planeeringuala asub Pulli külas ja hõlmab
Mäe katastriüksust (katastriü ksuse tunnus
55001:001:0799, pindala 14 197 m², 100%
elamumaa sihtotstarbega).
Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine, liiklusskeemi, parkimise ja
haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste
planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse
määramine.
Detailplaneeringuga on Mäe katastriüksusele
planeeritud hoonestusala ja ehitusõigus 1 põhihoone ja kuni 2 abihoone ehitamiseks planeeritud
hoonestusala piires.

Hoonete maksimaalne ehitisalune pind on 250
m², elamu lubatud kõrgus on kuni 8 m (1,5 korrust)
ja abihoone kuni 4,5 m (1 korrus).
Juurdepääs planeeringualale on riigimaanteelt
nr 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala, kohalikult
Rannamaantee-Oru teelt mööda erateed. Planeeringuga nähakse ette juurdepääsuservituudi
seadmise vajadus.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 04.06
kuni 18.06.2020 paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis
nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@
saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
25.06.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja väikeses saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada detailplaneeringu kohta arvamust, mida
saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa
Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.

Võhma küla Metsa-Simmu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu
Seoses eriolukorraga edasi lükatud Võhma küla
Metsa-Simmu detailplaneeringu eskiislahenduse
avalik arutelu toimub 04.06.2020 kell 16.00 Tallinna tn 10 II korruse väikeses saalis.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik enne
avalikku arutelu tutvuda paberkandjal Saaremaa
vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse
ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.
kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning valla
kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringu-eskiisi-avalik-valjapanek.
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Hajaasustuse programmi
esitati 184 projekti
Praegu käib hajaasustuse programmi taotluste
hindamine. Kokku laekus tähtajaks, 17. aprilliks,
184 taotlust projektidele, mille kogusumma oli
977 906 eurot (sellest taotletav riigi ja kohaliku
omavalitsuse toetussumma 634 141 eurot).
Valdav osa ehk 110 projekti keskendusid kanalisatsioonisüsteemide rajamisele, 56 projekti olid
veesüsteemi, 17 juurdepääsutee ning üks autonoomse elektrisüsteemi valdkonnas. 86 toetust
taotlevas majapidamises on kasusaajateks lapsed.
Hindamiskomisjoni kuuluvad vallavalitsuse
tervisedenduse peaspetsialist Riina Allik (esimees), vee- ja looduskaitse peaspetsialist Kairi
Niit, lastekaitseteenistuse juhataja Anneli Tõru,
teede peaspetsialist Enno Reis, Heino Vipp ning
Arvo Kullapere.
Hindamistulemused esitatakse rahandusministeeriumile hiljemalt 29. maiks, pärast seda
selgub kümne tööpäeva jooksul ka riigipoolse
toetuse suurus. Kui see teada, kinnitab vallavalitsus tänavused toetuse saajad hiljemalt 15.
juuniks.
Lisainfo Maire Käärid, tel 452 5169, maire.
kaarid@saaremaavald.ee.
Maire Käärid, arenduse peaspetsialist

Hüvitame huvihariduse ja
-tegevuse transpordikulud

President Kaljulaid külastab saari

E

smaspäevast kuni tänaseni
on president Kersti Kaljulaid ringkäigul saartel,
külastades Muhu, Saaremaa ja
Hiiumaa kohaliku elu eestvedajaid
ja ettevõtteid. Esmaspäeval kohtus

president Saaremaa vallavanema
Madis Kallase ja volikogu esimehe
Tiiu Aroga ning külastas Kuressaare haiglat. Õhtupoolikul kohtus
riigipea Roomassaare sadamas
Saaremaa merispordi seltsi noorte

purjetajatega ja tegi kaasa rattatuuri koos rattaklubiga Viiking.
Eile kohtus president Saaremaa
Ettevõtjate Liidu esindajatega ja
külastas saare ettevõtteid, Kihelkonna hooldekodu ja mereväe

miinitõrjeõppust. Täna on president Kaljulaid Hiiumaal.
Fotol on president Kersti Kaljulaid Roomassaare sadamas koos
noorte purjetajatega.
ST

Juuni algusest käivitub sotsiaaltranspordi arendus
Sotsiaaltranspordi teenuse pakkumine katseprojekti „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite
testimine“ raames on eriolukorra
tõttu pisut viibinud, aga nüüd oleme nii kaugel, et alates 1. juunist
alustame teenuse pakkumisega
Saaremaal ja alates 1. juulist ka
sõitudega mandrile.
Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada inimestel, kellel füüsilise
või psüühilise erivajaduse tõttu
on takistatud isikliku või ühissõiduki kasutamine ja kelle valla
sotsiaalosakond on suunanud sotsiaaltransporditeenusele. Eesmärk
on võimaldada inimestel kasutada
vajadustele vastavat sõidukit tööle või õppeasutusse sõitmiseks,
avalike teenuste kasutamiseks või
muudeks igapäevaeluks vajalike
toimingute tegemiseks.

Kes hakkavad
sõite tegema?
Riigihanke kaudu leidsime vedajad, kes hakkavad teenust osutama. Nendeks on Arvi Hallik FIE,
Saare Taksotellimiskeskus MTÜ,
Saaremaa Puuetega Inimeste
Koda, Siinorite Transportteenus
OÜ ja Tehtal OÜ.
Autojuhtidele viime läbi koolituse, kus käsitletakse teenindamise ja abivahendite kasutamisega
seotud teemasid. Liikumise hõlbustamiseks soetame abivahendid, nagu ratastool, rulaator ja
trepironija. Teenuse kasutaja, kes
vajab mõnda neist, saab oma soovist teada anda ja autojuht võtab
vastava abivahendi kaasa.
Teenindamiseks valime konkreetsele inimesele sobiva sõiduki
– sõiduauto, väikebussi, invavõi-

mekusega sõiduki (saab sõidutada
ratastoolis inimest). Vajadusel saame kasutada ka üle 8 reisijakohaga
bussi. Sõite mandrile teeb Siinorite
Transportteenus OÜ.
Vedude opereerimine, sh tellimuste vastuvõtmine ja vedude
korraldamine, jääb valla hooleks.
Tellimust saab esitada e-posti või
telefoni teel tööpäevadel ja tööajal.
Selleks tuleb pöörduda Saaremaa vallavalitsuse poole (kontaktandmed artikli lõpus) ja esitada
sõidu saamiseks tellimus kaks
tööpäeva ette. Hilisemal tellimisel täidetakse tellimus vastavalt
võimalustele.
Saadud tellimuste põhjal koostatakse igapäevaselt veomarsruudid ja edastatakse need autojuhtidele. Vajadusel ja võimalusel
toimub sõitude ühildamine ehk
siis näiteks ühest kandist Kuressaarde sõitjad viiakse kohale ühe
sõidukiga. See võib pisut pikendada sõiduaega ja teekonda, aga
teeme seda mõistlikkuse piires.

Kuidas kasutada teenust
Saaremaa sõitudeks?
Varem pöördus inimene, kes
vajas vallasisest sotsiaaltransporti,
valla sotsiaalosakonna poole. Sotsiaaltööspetsialist hindas teenuse
vajalikkust ja ulatust ning tegi
teenuse osutamise osas otsuse.
Sõidud tegi sotsiaaltööspetsialist,
koduhooldaja või Kuressaare
Hoolekande autojuht.
Kui oli vaja sõita mandrile raviasutusse, sai pöörduda otse teenuseosutaja poole ning sotsiaalosakond eraldi teenusevajadust ei
hinnanud.
Kuidas hakkab nüüd asi toimu-

ma? Kui on vajadus vallasisese
sotsiaaltransporditeenuse järele,
aga ei ole sotsiaalosakonna välja
antud otsust teenuse osutamise
kohta, tuleb pöörduda endiselt
piirkonna sotsiaaltööspetsialisti
poole.
Sotsiaaltööspetsialist hindab
teenuse vajalikkust ja ulatust ning
teeb otsuse teenuse osutamise
osas.
Teenuse saajatega, kellel on
kehtiv sotsiaaltransporditeenuse
osutamise otsus juba praegu olemas, võtab sotsiaalosakond eraldi
ühendust ning annab info selle
kohta, kuidas alates 1. juunist toimuvatele sõitudele teenust tellida.
Oluline on teada, et ka projektist
osutatav vallasisene sotsiaaltransporditeenus on teenuse kasutajale
jätkuvalt tasuta.

Kuidas sõita mandrile?
Sõidud mandri raviasutusse
toimuvad praeguse korralduse
järgi kuni 31. juunini. See tähendab, et teenuse vajaja saab
pöörduda sõidu tellimiseks otse
teenusepakkuja poole ning vald
tasub osa teenuse maksumusest vastavalt praegu kehtivale
lepingule otse teenuseosutajale.
Osa teenuse maksumusest tasub
teenuse kasutaja.
Sotsiaaltranspordiprojekti käivitumisega 1. juulist tasub vald
mandri raviasutustesse sõitmisel
teenuse maksumuse osaliselt
juhul, kui sotsiaalosakond on
teinud teenuse osutamise osas
vastava otsuse. Selleks tuleb esitada taotlus oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile, kes hindab
teenuse vajadust.

Kui selgub, et teenuse soovijal
on õigus seda teenust saada (vt
artikli algusest, kellel on teenusele
õigus), suunab sotsiaaltööspetsialist inimese teenusele ning ta saab
seda hakata kasutama. Teenuse
tellimiseks tuleb võtta ühendust
allpool olevatel kontaktandmetel.
Täpsemad valla kompenseeritavad
teenuse hinnad on praegu kujundamisel.
Oluline on teada, et Siinorite
Transportteenus OÜ osutab endiselt teenust ka ilma sotsiaalosakonna suunamiseta. Sellisel juhul
tasub teenuse eest täies ulatuses
teenuse kasutaja ise teenusepakkuja hinnakirja järgi ning teenuse
tellimiseks saab pöörduda otse
teenuseosutaja poole.

Kuidas transporti tellida?
Sotsiaaltransporti saab tellida
alates 25. maist tööpäevadel, E–N
kell 8.30–16.00 ja R kell 8.30–
14.30, e-posti teel sotsiaaltransport@saaremaavald.ee, telefonil
452 5135.
Tellimuse täitmisel on vajalik
sotsiaalosakonna väljastatud otsus
teenusele suunamise kohta.
Lisainfo: Aare Voksepp, sotsiaaltransporditeenuse projektijuht, aare.voksepp@saaremaavald.
ee, tel 452 5136.
Mare Naaber, sotsiaalosakonna
juhataja, mare.naaber@saaremaavald.ee, tel 5340 6648.
Teenusele saamise küsimustes
palume pöörduda oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialisti poole.
Aare Voksepp, sotsiaaltransporditeenuse projektijuht
Mare Naaber,
sotsiaalosakonna juhataja

Transpordikulude hüvitamise taotluste esitamise
tähtaeg on 5. juuni eelneval kolmel kuul tehtud
kulutuste eest, välja arvatud eriolukorra perioodil
16. märtsist kuni 15. maini, mil huviharidus ja
-tegevus toimusid distantsõppel.
Toetus on mõeldud Saaremaa valla 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses
osalemise toetamiseks. Perekondadele makstakse 0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus,
kui huvialaga tegelemise koht on elukohast
kaugemal kui 5 km. Hüvitamisele kuuluvad
isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi
piletite kulud.
Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada sõidukulu
tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi
lehele või lehtedele) ja esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb
esitada ühistaotluse vorm. Allkirjastatud taotlused
koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt
vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda.
Täpsem info ja blanketid valla kodulehel www.
saaremaavald.ee/huviharidus.
Lindia Lallo,
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Vald saab uue koolibussi
Ida-Saaremaa vana ja väsinud koolibuss, mis on
12 aastat vana ja maakerale 13 korda ringi peale
teinud, on juba ammu amortiseerunud ja plaanis
suvel pensionile saata.
Otsisime uut bussi ja korraldasime selleks
hanke. Kolme pakkumise hulgast osutus soodsaimaks IV TarCo AS-i pakkumine. Nii sõlmime
selle firmaga lepingu Mercedes Benz Sprinter
tüüpi diiselmootoriga uue bussi, milles lisaks
juhile 23 istekohta õpilastele, kasutusrendile
võtmiseks. Buss vastab Euro 6 heitmenormidele
ja on kütusekulult vanaga võrreldes säästlikum.
Autobuss tuuakse Saaremaale augustis ning
tuleb liinile uue õppeaasta alguses. Bussi võtame
kasutusrendile kuuekümneks kuuks.
Martin Kulderknup, transpordi peaspetsialist

Liikluspinna moodustamine
Kärla ja Kudjape alevikes
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud
on eelnõud liikluspinna moodustamiseks Kärla
alevikus 21118 Sõmera-Kärla-Uduvere teele (uus
nimetus Kärla tee) ja Kudjape alevikus 21133
Kuressaare-Püha-Masa teele (uus nimetus Pihtla
tee). Kuna teedega piirnevad kinnistud asuvad
unikaalaadressinõudega alal, tuleb neile uus
aadress määrata liikluspindade järgi.
Võttes aluseks riigihalduse ministri 15.01.2016
määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord“ § 4, tuleb kohalikul omavalitsusel
määrata liikluspindadele kohanimi ja ruumikuju.
Inge Aru, maakorraldusspetsialist
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ARVAMUS
Kutsu sel suvel
sõbrad Saaremaale
Selleaastane kevad oli Saaremaa turismisektorile sootuks
teistsugune kui kõik varasemad. Sisuliselt seda ei olnudki.
Ootamatult sulgus merevärav
ja turismiettevõtete töö peatus.
Kristina Mägi Piiranguid on nüüd küll
Visit Saaremaa
järk-järgult leevendama hakaturismispetsialist tud, mitmed hotellid ja restoranid on taas uksed avanud,
kuid olukord ei ole kindlasti endine. Millal see
endiseks muutub? Selle peale ei julge tõenäoliselt
panuseid teha ka kõige riskialtimad mängurid.
Milline tuleb eelseisev turismihooaeg Saaremaal
ja kas seda üldse tuleb? Tuleb. Kindlasti tuleb.
On selge, et esmajärjekorras taastub siseturism.
Sellele kaardile panevad panused nii EASi turismiarenduskeskus kui ka kõik Eesti turismipiirkonnad. Esmalt hakkavad taas liikuma eestlased.
Just neile saavad olema suunatud ka lähikuude
turismikampaaniad.
Konkurents erinevate Eesti piirkondade vahel
saab kindlasti olema veel tõsisem kui varem.
Saarlased on esimese kampaaniaga juba algust
teinud. Müügikampaania „Saaremaa selle suve
superpakkumised“ toob turistideni üle 20 suurepärase pakkumise tänavuseks puhkuseks Saaremaal. Nii soodsalt kui sel suvel ei saa Saaremaal
enam ealeski puhata. Mitte kunagi.
Selle kampaania üheks tähtsaks osapooleks on
kõik saarlased ehk siinsetel saartel elavad inimesed. Eesmärgiks on, et saarlased, kes pole oma
sõpru ja tuttavaid ammu näinud, kutsuvad nad
selleks hooajaks külla, soovitades neil vaadata ja
soetada teenuseid just käesolevate pakkumiste
hulgast.
Tänutäheks on paljud ettevõtjad pannud välja
ka kingitused just neile saarlastele, kelle sõbrad ja
tuttavad saarlase soovituse peale neid pakkumisi
kasutavad. See on miski, mille poolest antud kampaania teistest taolistest erineb. Pakkumisi on väga
erinevaid: atraktsioonide sissepääsmed, kinkekaardid, majutuspakkumised, spaapaketid ja muud.
Saaremaa turismisektori õnneks on üle poole
siinsetest turistidest justnimelt eestlased. Seega
on meie lähtepositsioon selles osas päris hea. Jah,
kindlasti ei julge kõik potentsiaalsed siseturistid
lähikuudel veel saarele tulla. Vastukaaluks on aga
palju neid, kes just nüüd tahavad Saaremaale tulla
rohkem kui eales varem.
Seda näitasid kriisiaegsete kampaaniate ja sotsiaalmeedia postituste vastukajad, kus inimesed
kinnitasid enda poolehoidu südikatele saarlastele
ja lubasid kohe kui võimalik, saarele tulla, et anda
enda panus kriisist räsida saanud majandusse.
Millal avanevad riigipiirid ja hakkavad taas liikuma välisturistid, ei ole teada. Iga riik teeb enda
otsused ise, kuid on tõenäoline, et riikidevahelist
liikumist enne suve lõppu väga oodata ei ole.
Kõige nutusemad on lood riikidevahelise lennuliikluse taastumisega. Erinevate prognooside
kohaselt jõuab lennuliiklus kriisieelsele tasemele
alles 2022. aastal.

Müügikampaania „Saaremaa selle suve
superpakkumised“ toob turistideni üle
20 suurepärase pakkumise tänavuseks
puhkuseks Saaremaal.
Saaremaa õnneks on meie tähtsaimad välisturud kaks naaberriiki – Soome ja Läti. Mõlemad
tulevad saarele maad mööda ja seega on lootust
nende turgude taastumiseks mõnevõrra varem.
Kindlasti jätab see kriis tugeva jälje Saaremaa
turismisektorile ja tõenäoliselt kõik mullused
ettevõtted sel hooajal uksi ei ava. Samas sunnivad keerulised olud veelgi rohkem pingutama,
koostööd tegema ja vaeva nägema selleks, et
eristuda ja klient enda juurde meelitada. See võib
omakorda kaasa tuua sootuks uusi ja huvitavaid
teenuseid ja võimalusi.
Kõike eelnevat arvesse võttes julgen väita, et
turismisuvi ei jää kindlasti vahele. Küll aga tuleb
see teistsugune. Ohuolukord jääb. Tuleb jälgida
kehtestatud piiranguid ja hoida kainet mõistust.
Puhka see suvi kodumaal ja osta kohalikku
kaupa!

20. mai 2020

Tutvu Saaremaa valla
kaardiportaaliga!

S

aaremaa valla kodulehel on
juba mõnda aega kättesaadav valik meie enda koostatud interaktiivseid teemakaarte
koos maa-ameti poolt pakutavate
aluskaartidega. Kindlasti leiad
sealt omale midagi kasulikku või
lihtsalt huvitavat silmaringi laiendamiseks. Lehekülg on leitav kas
Saaremaa valla kodulehe esilehelt
(kaardid) või aadressil www.saaremaavald.ee/kaardid. Alljärgnevalt
lühiülevaade enimkasutatavatest
kaartidest meie avalikult väljajagatud kaardikogust.
Esimesena nimetaksin planeeringute kaarti, kus on võimalus
tutvuda nii Saaremaa vallas kehtivate üld- kui ka detailplaneeringutega. Viimaste puhul on valikus
ka kehtetud, osaliselt kehtivad ja
alles menetluses olevad detailplaneeringud. Sind huvitava ala kohta
leiad info kas kaardil liikudes või
aadressiotsingu abiga. Kuressaare
ja Lääne-Saare piirkonna kohta
saab avada planeeringu PDF-vormingus otse kaardilt, ülejäänud
piirkondade digitaliseerimine
veel käib.
Saaremaa vallas on üks linn,
9 alevikku ja 427 küla. Terviku
paremaks haldamiseks on mõned
osakonnad jaganud piirkonnad
mitme teenistuja vahel. Et sa
leiaksid kiiresti üles sinu piirkonna teenistuja näiteks ehitus- ja
planeeringuosakonnast, saad
kasutada lihtsaid ja otsingumootoriga varustatud kaarte. Sisesta sind
huvitava küla nimi otsingusse,
misjärel avaneb info koos teenistuja nime, eriala ja kontaktidega.
Kui plaanid rajada reoveepuhastit, siis on sul võimalus teha eeltööd veemajanduse kaardiga. Siin
saad teada, kui kaitstud on sinu

Näide Saaremaa valla kaartide portaalist.

piirkonnas põhjavesi, kui kaugel
on lähim registreeritud puurkaev
ning saad infot teiste veekaitseliste
piirangute kohta.
Jäätmed on alati kuum teema.
Kuidas sorteerida, millisesse konteinerisse midagi panna ja kus
need konteinerid üldse asuvad?
Jäätmemajanduse kaardilt leiad
jäätmete äraandmise võimaluse
liikide kaupa.

Avastamaks Saaremaad, leiab
matkaradade kaardilt igaüks endale kindlasti mõne huvitava
looduskauni koha või matkaraja
jalgsi ja rattaga liikumiseks.
Kaardil asukoha paremaks tunnetamiseks on olemas ka positsioneerimise võimekus – näiteks
kui kasutad kaarti liikvel olles.
Oma nutiseadme GPS-i abil saab
kaardil ja looduses liikuda veelgi

lihtsamalt!
Lõpuks tooksin veel välja ajaloolise Kuressaare kaardi, kus
saab tutvuda vanade linnaruumi
fotodega ning erinevate vanalinna hoonetega koos selgitava
informatsiooniga. Kaarte on aga
kodulehel veel. Viska pilk peale!
Hannes Rohulaid,
geoinfospetsialist

Loodame Bellingshausenile
monumendi püstitada tuleval aastal
Saaremaa Merekultuuri Selts,
Saaremaa vallavalitsus, riik ja
paljud Eesti inimesed on otsustanud, et admiral Bellingshausenil
on Eesti mereajaloos niivõrd
oluline koht, et tema mälestus ja
avastusreisid peavad saama jäädvustatud ning soovivad püstitada
talle mälestusmärgi „Rannikujää“
Kuressaarde Tori abajasse.
Meid sel aastal ootamatult tabanud karm kriis on aga sundinud
vallavalitsust tegema eelarves
suuri kärpeid. Seetõttu ei õnnestu
ka algselt augustikuus Saaremaa merepäevadele planeeritud
monumendi avamist sel aastal
tähistada.
Miks on Saaremaal Lahetaguse mõisas sündinud tulevane meresõitja Fabian Gottlieb
von Bellingshausen Eestile nii
oluline, teab tänu „Antarktika
200“ avastusretkele ilmselt iga
eestlane.
Gunnar Varese ideekavandi
järgi püstitatav teemakohane
mälestusmärk Kuressaares on
esimene oluline samm, et hakata
kujundama positiivset rahvusvahelist kuvandit seoses admirali
sünnisaarega ja Eestiga laiemalt.
Kui meil õnnestub luua mälestusmärgile rahvusvaheline tuntus,
loob see suurepärase turundus- ja
ettevõtlusfooni, mis lisaks mä-

lestusmärgi rajamisele toob külastajaid ja majanduslikku kasu
maakonnale ka edaspidi.
Ka homme kodusadamasse
Roomasaarde jõudev „Antaktika
200“ meeskond, kes artikli kirjutamise ajal alles Inglismaal Falmouthis tormivarju otsis, leiab,
et admiral Bellingshauseni lugu

on märkimisväärne, moodustades tähtsa osa Eesti merenduse
ajaloost.
Laeva kapten Meelis Saarlaid
on talle omaselt positiivne ja
ütleb, et turismi seisukohalt võib
mälestusmärk Saaremaale veel
rohkem tuntust tuua.
Vallavalitsus korraldas monu-

mendi püstitamiseks riigihanke,
mille tulemusena selgus, et selle
rajamine läheb maksma 138 874
eurot. Hanketulemus aga tühistati, kuna kriis ja pingeline eelarve
ei võimalda sel aastal ehitusega
alustada.
Meie soov on jätkata monumendi rajamisega järgmisel aastal
ja pikendada maakondade arengustrateegiate meetmest saadud
50 000 euro suurust projektitoetust aasta võrra.
Kultuuriministeerium on panustanud sellesse 30 000 eurot,
head inimesed lisasid Hooandja
kaudu veel 11 060 eurot. Kui
see kõik õnnestub üle kanda
järgmisse aastasse, siis näeme, et
Saaremaa vallal tuleb leida veel
47 814 eurot ning nii saame 2021.
aasta merepäevadel, 201 aastat
pärast Antarktika avastamist,
tervitada admiral Bellingshauseni auks loodud monumenti ja
loodetavasti uut Saaremaa turismiatraktsiooni.
Kui sinagi leiad, et tahaksid monumendi rajamisele õla alla panna, siis mälestusmärgi „Rannikujää“ rajamise toetuseks on avatud
MTÜ Saaremaa Merekultuuri
Seltsi poolt toetuskonto SEB-pangas EE361010220274860228.
Kristel Peel,
kultuurinõunik
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Vabatahtlike memuaarid:
kaks kuud korralikku trenni
FOTO: Gert Kaasik

18. märtsist kuni 12.
maini, seega peaaegu
kaks kuud, tegime oma
põhitöö kõrvalt ka vabatahtlikku tööd – aitasime sotsiaalvaldkonna
inimesi ning vedasime
eakatele ja puudega inimestele koju sooja toitu.
4. maist lisandus neile
tegevustele veel laste
koolitoidu ring. Meie
tööpiirkonnaks oli Kuressaare linn ja Kudjape
alevik.
Riina Allik
tervisedenduse peaspetsialist

Rasmus Tüüts
sporditöö spetsialist

Järgmine amet –
taksojuht?

Riina Allik ja Rasmus Tüüts suunduvad Lossi tänava vallavalitsuse maja juurest järjekordsele toiduringile.

majas taas neljandale, seejärel
kolmandale korrusele jne jne.
Oli päevi, kui väljas oli soe ja ilus
ilm ning meil pärast toiduringi
lõpetamist nahk korralikult märg.
Igatahes oleme kahe kuuga saanud
oluliselt tugevamad lihased ning
neljandale korrusele kasvõi mitu
korda järjest joosta ei ole enam
mingi probleem (tegime omavahel nalja, et pärast koroonakriisi
võiks lausa trepijooksu võistlustele
minna).

Iga päev kuulasime
toredaid soove
Ei tundnud me ka suhtlemispuudust nagu paljud inimesed
koroonakriisi ajal, pigem oli seda
kohati isegi rohkem kui muul ajal.
Kõik need kaks kuud oleme

iga päev saanud inimestelt tänu
ja toredaid soove. Hästi palju (ja
just koroonaaja alguses) tunti
muidugi muret meie enda tervise
pärast. Eks me muidugi järgisime
kõiki ohutusnõudeid – maskid,
kindad, desinfitseerimine pärast
iga kodukülastust. Toit tuli panna
ukse taha, et vältida lähikontakti.
Mõnel eramaja elanikul oli selle
tarvis lausa taburet või väike laud
ukse taha asetatud.
Nii et enda juures ei täheldanud
me ühtegi sümptomit, mis andnuks
põhjuse koroonat kahtlustada.
Mõned inimeste tänuavaldused
olid päris vahvad (arvestades, et
üks meist on mees- ja teine naissoost): „Aitäh, poisid!“, „Suur tänu,
kenad prouad!“, „Aitäh-aitäh, lapsed!“, „Küll te olete kärmed lapsed!“

Tänusõnad saime muidugi taas
distantsilt.
Kuna sellesse perioodi mahtus
ka kaks riigipüha, siis häid pühi
sooviti meile kümneid-kümneid
kordi terve pühadenädala.
Aitäh ka teile, head inimesed,
toredate soovide eest kogu selle
raske aja kestel!
Meie lõpetasime oma vabatahtliku töö 12. maiga ära ja jätkame
taas põhitööga. Aga kogemus,
mille saime, oli huvitav, vaheldusrikas, kasulik liikumise mõttes
ja aitas meil piiranguaja mööda
saata ilma erilise stressita – tegime
vajalikku asja ja teistele head tegemine tekitab ainult positiivseid
emotsioone.
Tervitusi kõikidele vabatahtlikele!

Kuressaare Hoolekanne väljub kriisist
Koroonaviirus näitab taandumise
märke. Lähtudes Eesti Vabariigi
valitsuse korraldustest, soovime
koostöös Saaremaa vallavalitsusega taastada järkjärgult kriisieelset
teenuste osutamist.
Meie töötajad ja abilistest vabatahtlikud on teinud ennastsalgavalt väga head tööd. Suur aitäh
teile! Viiruse puhkedes tehtud
otsused on siiani kandnud head
vilja. Meie memmed-taadid, sotsiaalmajade elanikud ja teised
teenuste saajad on olnud kaitstud,
oleme andnud omalt poolt maksimumi, et neid hoida. Siiski on hea
olla jätkuvalt ettevaatlikud ning

Kas pidulikud lõpuaktused jäävad
tänavu lasteaedades ära?
Tavapäraselt korraldavad lasteaiad lõpupidu siseruumides.
Seda seepärast, et meie kevadilmade muutlikkus ei võimalda
planeerida kogu tähtpäeva sära
(soengud, kostüümid, sõnavõtud jms) väljas. Sel aastal korMaiu Raun
alusharidusnõunik raldatakse lõpupeod enamasti
oma rühma mängupeona, mida
ehib küll pidulikkus, üllatused ja tunnistused,
kuid need ei saa olema külalisterohked ja pehmete kallistustega suguvõsalt.
Arvestades, et meie laste arv lasteaia lõpurühmades on erinev, siis terviseameti reegleid järgides on maikuus lubatud kuni 50 inimesega grupi
kokkusaamised välitingimustes. See omakorda
annab võimaluse riigis kehtivate nõuete järgimisel korraldada peopäeva ja tagada lapse kõige
lähedasemate pereliikmete osavõtt. Seega on kõik
võimalik, kuid siinkohal peab korraldaja hästi läbi
mõtlema ohutusnõudeid järgiva peomeeleolu.

Kuidas jätkub koolide õppetöö?

Lehetoimetaja palvel panime
kokku veidi statistikat: selle kahe
kuu jooksul tegime kokku 852
kodukülastust, viisime laiali 646
portsjonit suppi, 751 praadi, 285
magustoitu ja 122 komplekti
koolilaste lõunat. Toitu saime
nii Saaremaa ühisgümnaasiumi,
Kuressaare gümnaasiumi kui ka
Kuressaare päevakeskuse köögist.

Kuna liikusime kogu kriisi
vältel igal tööpäeval ringi, siis oli
huvitav jälgida, kuidas alguses
oli linn täiesti tühi – ei inimesi,
ei liiklust. See oli aeg, kui meie
„kaubaautol“ oli linnas lihtne sõita
– ei mingit ootamist ristmikel, ei
ühtegi inimest sebradel jne. Aprilli
lõpus hakkas äkki kõik muutuma
– ilmusid inimesed, autod, mõnel
ristmikul ootasime tükk aega. Samas ei lühenenud igapäevane sõidugraafik – keskmiselt käisime iga
päev u 30 kodus, laste toiduringiga
lisandus veel 13 kodu. Kuressaare
linna ja Kudjape aleviku tänavad
ja majanumbrid on meile päris
selgeks saanud, vabalt võiks taksojuhiks hakata.
Meiesugustele ametnikele oli
selline vabatahtlik töö ajal, mil
enamik kolleege töötas kodukontoris, oli haige või karantiinis,
tore vaheldus. Saime iga päev, kui
kõigil teistel oli väljas liikumine
kas lausa keelatud või piiratud,
avalikult kõigi silme all umbes
kaks tundi päevas „korralikku
trenni“ teha. Sest milleks muuks
võib nimetada seda, kui jooksed
neljandale korrusele, järgmises
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mitte kaotada valvsust.
Meil on hea meel teada anda, et
peagi saame taas hakata teile teenuseid pakkuma endises mahus.

Kuidas ja mis ajast
teenust osutame?
Sotsiaaltransporditeenust osutame endises mahus juba praegu,
päevakeskuse toitlustusteenus
toimub kuni mai lõpuni ainult
kojukandena.
Alates 1. juunist taastame senises mahus ja viisil koduteenuse,
tugiisikuteenuse, igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenuse,
mida praegu osutame kas infoteh-

noloogiakanaleid kasutades või
vahetuid kontakte miinimumil
hoides.
Samuti avame alates 1. juunist
osaliselt päevakeskuse, kus on taas
võimalik kasutada toitlustusteenust, iluteenuseid, sauna- ja pesupesemise teenust. Päevakeskuse
suuremate ürituste korraldamist ja
ringitegevust alustame augustist.
Sauna kasutamine toimub eelregistreerimisega telefonil 453 3528
või 5349 7409. Naistele on saun
kasutamiseks avatud esmaspäeval
ja neljapäeval, meestele teisipäeval
ja reedel ning perega saab sauna
kasutada kolmapäeval.

Teenuste osutamisel järgime
Eesti Vabariigi valitsuse ja terviseameti korraldusi ning soovitusi. Päevakeskuse külastajatele
paneme südamele, et vajalik on
hoida üksteisega kahemeetrist
vahemaad ning kasutada desinfitseerimisvahendeid. Soovitame
kasutada maske.
Loodame meie klientide mõistvale suhtumisele ja ettevaatusabinõudest kinnipidamisele. Kutsume kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid kasutades meie päevakeskust taas külastama!
Ene Vahter, Kuressaare
Hoolekande juhataja

Koolid on lahendanud olukorra oma parima äranägemise
järgi, hinnates senise distantsõppe tulemuslikkust ning arvestades ka reaalseid olusid, s.t
eelkõige õpilaste arve.
Valdavalt jätkub distantsÕilme Salumäe
õpe. Kontaktõpe – s.t kooli on
üldharidusnõunik
kutsutud lõpuklasside õpilased
eksamieelseteks konsultatsioonideks – viiakse
läbi kümne õpilasega gruppides.
Lisaks kutsuvad koolid individuaalselt kooli
õppetööle ka neid õpilasi, kes vajavad otsesemat
õpetaja tuge, kuid seda väga erinevalt individuaalsete kokkulepete alusel.
Väiksemad koolid, kus õpilaste arvud klassis
ongi alla kümne õpilase, on plaaninud kutsuda üksikuteks päevadeks kooli ka kogu klasse – näiteks
Pihtla kutsub majja igaks päevaks ühe klassi. Kaali
kool on olukorra lahendanud nii, et kolmel päeval
nädalas on õppetöö korraldatud distantsõppena
ja kahel päeval toimub kontaktõpe koolimajas
erinevatele klassidele. Väikeses Kihelkonna koolis
on koolimajja kutsutud kõik õpilased.
Koolid on hoolsalt järgimas ajas järjest muutuvaid nõudeid ning valmis paindlikult reageerima,
kui olud seda nõuavad või tekib ka täiendavaid
võimalusi. Nii on näiteks Lümanda kool plaanimas igale klassile enne suvevaheaega ka ühte
õuesõppepäeva, sest on ju ilmselge, et lapsed
kokkusaamisi väga ootavad.
Kuressaare täiskasvanute gümnaasium toimib
samamoodi – kooli on kutsutud põhikooliastmest need õppijad, kellel on veel sel õppeaastal
hindamata või arvestamata aineid. Abituuriumile
toimuvad konsultatsioonid. Kõik õppijad, kes
vajavad õpingutes konsultatsioone, peavad ennast
eelnevalt registreerima. Täpsema info saamiseks
on mõttekas jälgida koolide kodulehti.

Millise graafiku järgi sõidavad
maakonna liinibussid?
Eriolukorra lõppedes on Saare- ja
Muhumaa bussiliiklus endiselt
suvisel graafikul.
Saaremaa vallavalitsus pidas
mõistlikuks säilitada pärast eriolukorra lõppu bussiliikluses suvised
Kaarel Tang sõiduplaanid, kuna õpilastel tavatranspordinõunik pärasel viisil kontaktõppe tunnid
koolides sel õppeaastal enam ei
jätku. Tavaolukorras oleksid suvised sõiduplaanid
sel aastal kehtinud 10. juunist kuni 31. augustini
vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud
suvisele õpilaste vaheajale. Tulenevalt vallavalitsuse otsusest kehtivad suvised sõiduplaanid aga
18. maist kuni 31. augustini.
Seoses eriolukorra lõpuga taastusid ka liinid,
mis reisijate puudumisel 20. aprillist ajutiselt
peatati. Nendeks on liin nr 1114 Kuressaare-Salme-Kuressaare E–R, L kl 20.35–21.15, liin nr 3105
Kuressaare-Randvere-Mustjala L kl 7.45–8.30,
liin nr 3106 Mustjala-Randvere-Kuressaare L kl
07.45–09.15 ja liin nr 3107 Kuressaare-Randvere-Mustjala-Küdema-Tagaranna-Mustjala-Randvere-Kuressaare L ja P kl 16.15–17.45.
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Suur-Randvere seltsimaja sai
uued aknad ja ruumi juurde

Märgakem
kaunist
saare kodu!

eameel on lõpuks tõdeda,
et kaks aastat väldanud
PRIA projekt Suur-Randvere endise kultuurimaja/klubi
lava ümberehitamiseks, mis on
lisapind seltsimaja saalile, on kohe-kohe valmis saamas – jäänud
on ainult natuke paberitööd.
Projekt suurusjärgus umbes
68 000 eurot nõudis meilt vabatahtliku tööna pikki töötunde,
bürokraatlikku asjaajamist, erinevate osapooltega läbirääkimisi,
esmakordselt ka hanke korraldamise kogemust jne, jne.
Seltsimaja vana lava ümberehitamise projekti kirjutas kokku
Liina Jürisson ja ehitusprojekti
koostas Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ. Lava ehitas valmis
Spetsiaalne Ehitus. Suur aitäh ka
Saarte Koostöökogule, endisele
Lääne-Saare vallale ja selle järglasele Saaremaa vallale.
Eelmise aasta varasügisel sai
seltsimaja ette ka uued silmad ehk
aknad, seda tänu KOPi (kohaliku
omaalgatuse programmi) projekti „Suur-Randvere seltsimaja
uued silmad“ rahastusele. Selle
projekti eelarve oli 2297 eurot,
millest 2000 eurot saime KOPi
meetmest, 170 eurot Saaremaa
vallalt ja ülejäänud oli MTÜ Randvere Heaks omafinantseering.
Aknad saime firmalt Plasto Aknad. Uksed ja sisetööd tegi Pihla
Grupp OÜ. Projekti kirjutas kokku
Hanna Saar.
Praegu on käimas ka saali sisustamine erinevate mängudega,

Rahvusliku programmi Eesti Kaunis Kodu
raames korraldatakse ka tänavu traditsiooniline üleriigiline heakorra- ja kodukaunistamise
konkurss. Saaremaa vald koostöös Saaremaa
Kodukandiga jätkab üldrahvaliku traditsiooni
„Kodu kauniks“ läbiviimist Saare maakonnas.
Head saarlased! Kui teie naabruses on tunnustamist väärt koduaedu, kortermaju, külaplatse,
hooldekodusid jm, andke palun teada! Märgakem
märkimisväärset!

FOTO: Irina Mägi

H

Üle maakonna ootame konkursile heakorrastatud kauneid objekte viies erinevas kategoorias:
1. maakodud ja talumajapidamised hajaasustuses;
2. eramud ja korterelamud tiheasustuses;
3. ühiskondlikud hooned ja objektid (lasteaed,
kool, vallamaja, rahvamaja, kirik, park,
külaväljak, spordirajatis, kalmistu, parkla, väikesadam, ujumiskoht, poollooduslikud
kooslused, hooldekodud jms);
4. tootmishoone ja/või tootmisterritoorium;
5. küla, külaosa, elamurajoon, elamukvartal,
tänav tervikuna.

Seltsimaja sai tänu KOPi projektile uued aknad ja tänu PRIA projektile saali ümberehituse.

mille jaoks saime raha MTÜ
Vöimalus kaudu. Toetuse summa
oli 900 eurot ning meie MTÜ
omapanus on 400 eurot.
Kunagine kolhoosiaegne suur
Randvere klubi saal tervenisti külaseltsi kasutuses pole, kuna selle ma-

jandamine käiks lihtsalt üle jõu. Seepärast võttis külaselts endiselt Lääne-Saare vallalt rendile ainult selle
hiigelsaali lava osa, mida kasutavad
meie piirkonna aktiivsed eakamad
külanaised, külaelanikud ning ka
need, kes soovivad ruumi rentida.

Selts korraldab traditsioonilisi üritusi, veame laste meisterdamise ringi,
teeme keraamikat ning muid üritusi,
mille elanikud ise organiseerivad.
Hanna Saar, MTÜ Randvere
Heaks juhatuse liige

Kultuuri- ja spordiasutuste
avamisel ühtset reeglit ei ole
Aarne Põlluäär
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

Alates 18. maist võis taas avada
spordiklubid ning teha treeninguid siseruumides. Samuti võib
taas korraldada spordivõistlusi
vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni sada
inimest. Alates 18. maist võis taas
sporditreeninguteks avada ujulad
ja 1. juunist avatakse külastajatele
ka spaad.
Vabariigi valitsuse otsusel ei
toimu Eestis avalikke üritusi mais
ega juunis. Alates 1. juulist võib
taas korraldada avalikke üritusi
välitingimustes, kui osalejate arv
ei ületa tuhandet inimest. Samuti
võib 1. juulist alates korraldada
avalikke üritusi siseruumides.
Hõivatud tohib olla kuni 50% ruumi lubatud mahust, kuid korraga
mitte rohkem kui 500 inimest.
Ürituste korraldamisel sise- ja
välitingimustes jääb kehtima 2+2
nõue.

Vabaõhuüritust
saab jälgida autost
Juba alates 15. maist tohib vabas
õhus korraldada avalikke sündmusi, mille külastajad viibivad
kogu ürituse toimumise ajal autos.
Näiteks on sel moel lubatud läbi
viia autokinoseansse või autokontserte. Kehtivad eritingimused.
Külastajaid tohib ühe auto kohta

olla kuni kaks inimest, välja arvatud ühes autos koos viibivad
perekonnaliikmed.
Autode vahele peab jääma piisav distants, autost väljuda pole
lubatud (v.a tervislikel põhjustel
või tualeti külastamiseks) ning üritusel töötajad ja esinejad peavad
kinni pidama 2+2 reeglist. Piletimüük peab toimuma internetis,
piletikontroll läbi aknaklaasi (külastaja näitab nutitelefoni ekraanil
elektroonilist piletit).
Toitlustamise korral peab menüüvalik ja maksmine toimuma
nutitelefoni rakenduse kaudu
ning tellimus tuuakse auto juurde. Kehtivad ka muud soovitused
ja nõuded (maskide kandmine,
desinfitseerimisvahendite olemasolu).
Teatrietenduste ja kontsertide
korraldamise otsustab iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele
ja võimalustele. Muutustest mängukavades või programmides
annavad asutused ise operatiivselt
teada. Seda on juba ka tehtud ning
publikut muutustest teavitatud.
Tuleb jälgida korraldajate teadaandeid.

Otsused langetavad
juhid ise
Saaremaa valla hallatavad kultuuri- ja spordiasutused olid suletud juba alates 16. märtsist. Otsused, kas või millises osas jätkub
asutustes igapäevatöö, langetavad
hallatavate asutuste juhid vastavalt
etteantud soovitustele ise. Tulenevalt eri asutuste töö iseloomust
ei ole võimalik kehtestada ühtset
reeglit kõigile. Võimalusel võivad

jätkuda näiteks lavastuste proovid,
näituste ettevalmistustöö, kontoritöö – asutused saavad kasutada
e-kanaleid.
Asutused on laias laastus veel
rahvale suletud, kuid eriolukorra reegleid järgides on majade
külastamine alates 18. maist juba
võimalik. Kindlasti on külastustest
soovituslikult vaja ette teatada.
Alates 18. maist võib taas avada
spordiklubid, viia läbi treeninguid
siseruumides ning korraldada
spordivõistlusi vabas õhus, kui
need on pealtvaatajateta ja osaleb
kuni sada inimest. Samuti võib taas
sporditreeninguteks avada ujulad.

Ühiseid pesuruume
ei tohi kasutada
Kuigi teatud tegevused on lubatud, siis kindlasti ei tohi kasutada
ühiseid riietus- ja pesuruume.
Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii,
et maksimaalselt vältida rühmade
omavahelist kokkupuutumist.
Jälgida tuleb, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike.
Arvestades 2 meetri distantsi
nõuet, peab ruumi olema vähemalt 4 ruutmeetrit isiku kohta
– ka siis, kui samas saalis, samal
spordiplatsil või -väljakul soovib
proove teha või treenida kaks
või enam gruppi. Kasutada tuleb
võimalusel isiklikke vahendeid.
Vahendite järgmisele isikule või
grupile kasutamiseks andmisel (sh
laenutamisel) tuleb need eelnevalt
desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite
puhastuse peab tagama tegevuse

korraldaja või rajatise haldaja (kui
on avalik rajatis).
Sporditreeningutel osalejad
peavad kasutama individuaalseid
joogipudeleid. Kaitsemaskide või
muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik. Treeningute korraldamisel ja eriolukorra
meetmete nõuete täitmise osas
lasub vastutus ürituse korraldajal.
Saare maakonna keskraamatukogu koos kõikide haruraamatukogudega pakub alates 28.
aprillist lugejatele kontaktivaba
teenust. Kõikide raamatukogude
kontaktid on Saare maakonna keskraamatukogu kodulehel.
Hooned avati külastajatele alates
18. maist nii postiteenuse- kui ka
laenutusteenuse osutamiseks oma
kriisieelsetel lahtiolekuaegadel.
Täpsemad käitumisjuhised on
üleval keskraamatukogu kodulehel https://skr.lib.ee.
Ka maakonna rahvamajad avasid oma uksed alates 18. maist, käitumisjuhised said kirjeldatud juba
eelpool. Samuti avanesid samal
kuupäeval ka valla spordiasutused.
Hoiame piisavat distantsi ja
kasutame desinfitseerimisvahendeid. Kui tunned end haigena,
palun püsi kodus ja võta ühendust perearstiga. Viirus ei ole veel
taandunud, seega palume kõigi
huvides olla jätkuvalt ettevaatlikud. Peaasi, et säilitame kõigele
vaatamata optimismi ja rahuliku
meele! Arvestagem eriolukorra
tarbeks kehtestatud piirangutega
ning järgigem antavaid juhiseid.
Nii seljatame viirusepuhangu
kiiremini ning saame naasta tavapärase elukorralduse juurde.

Oodatud on kaunid kodud ja objektid nii
Muhu, Saaremaa kui ka Ruhnu vallast. Arvestades keerulist olukorda, on konkursi toimumine
sel aastal hilisem. Maakondlikule komisjonile palume objekte esitada 22. juuniks aadressil Raekoda, Tallinna 2, Kuressaare, 93819 Saaremaa vald
või elektrooniliselt saarekodukant@gmail.com.
Juunikuu lõpus ja juuli algul teeb komisjon
ringsõidu maakonnas, järgides rangelt 2+2 reeglit
ja kohandades kõiki vajalikke kaitsemeetmeid.
Konkursile saavad kandidaate esitada kõik – kohalik omavalitsus, organisatsioonid, ühingud,
aktiivsed kodanikud.
Konkursil osalejatele antakse tänukiri ja mastivimpel ning nende hulgast valitakse välja parimad, kes esitatakse üleriigilisele tunnustamisele
„Eesti kaunis kodu 2020“.
Konkursi eesmärgiks on riigivanem Konstantin Pätsi algatatud kodukaunistamise liikumise
edendamine, samas toetades traditsiooni jätkamist ja arendamist, töötamise kultuuri ausse
tõstmist, lipukultuuri edendamist ja eeskujude
seadmist. Üleriigilise kodukaunistamise konkursi patrooniks on Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid.
Ka tänavu toimub konkurss kolmes erinevas
grupis:
I Kaunid kodud üleriigiliselt. Maakonnast esitatakse tunnustamiseks kolm objekti.
II Heakorra-alased eriprojektid.
1. Parim tööstusmaastik (valikust tunnustatakse
ühte objekti üleriigiliselt).
2. Parim tervisespordirajatis (valikust tunnustatakse ühte objekti üleriigiliselt).
3. Kaunis muinsuskaitseobjekt (valik tehakse
koostöös muinsuskaitseametiga).
4. Kauneim kortermaja (valik tehakse koostöös
Korteriomanike Liiduga).
III Eraldi konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu“.
Hindamine toimub kolmes kategoorias: eramu,
kortermaja, ühiskondlik hoone.
Üleriigilisele
konkursile esitatud objekte
hindab Saaremaa valla poolt
m o o d u s t at u d
komisjon. Konkursile esitatud
objektide külastamisest teavitatakse omanikke
eelnevalt ette.
Parimaid
tunnustab Eesti
Vabariigi president selle aasta
sügisel.
Täiendavat
infot konkursi
läbiviimisest saab Eesti Kodukaunistamise Ühenduse kodulehelt www.iluskodu.ee ja maakonna
komisjoni juhilt Reet Viiralt, tel 551 7502, e-post
saarekodukant@gmail.com.
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Infoks erametsaomanikele
Kõigepealt kõige rõõmustavam teade. Tagasiulatuvalt alates 2020.
aasta 1. jaanuarist on nii füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) kui ka
tavalisel füüsilisest isikust erametsaomanikul võimalik metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud
müügitulust maha arvutada 5000 eurot maksuvabastust aastas.
Toetused:
• 2020. aastal on ainult metsaühistul õigus taotleda oma liikmetele
(s.t metsaühistusse mittekuuluvad metsaomanikud neid toetusi
taotleda ei saa) järgmisi toetusi:
• metsa uuendamise toetus;
• metsa inventeerimise (metsamajanduskava koostamise) toetus.
Mida on erametsaomanikul veel läbi metsaühistu võimalik
saada:
• Atesteeritud metsakonsulendi nõustamist;
• 2020. aastal saavad kõik erametsaomanikud (ei pea olema
metsaühistu liige) nõustamist riigi kulul, välja arvatud konsulendi
sõidukulud;
• Igakülgset abi metsamajanduslike tööde korraldamisel, alates
metsauuendamisest ja hooldamisest ning lõpetades uuendusraiega. Selleks metsaühistu:
• korraldab kõiki eelnimetatud töid, tellides need teenuse korras;
korraldab nii raieõiguse kui ka kinnistute enampakkumisi.
Mis on metsaühistu?
Metsaühistu võib olla nii mittetulundusühing kui ka tulundusühistu,
mille omanikeks ja ka klientideks on ühistu liikmed. S.t ühistu on
liikmete oma. Metsaühistuga liitunud metsaomaniku metsamaa ei
ole metsaühistu omand. Olenemata ühistuga liitunud metsaomaniku metsaomandi suurusest, on ühistu üldkoosolekul igal liikmel
ainult üks hääl. Metsaühistu liikmeteks võivad olla nii füüsilisest
kui ka juriidilisest isikust metsaomanikud. Metsaühistu juhtkond
omab metsanduslikku eriharidust.
Riik soodustab ja suunab metsaomanikke metsaühistutega
liituma erametsanduse toetamise kaudu, kuna:
• Enamik metsaomanikke ei oma metsanduslikke teadmisi ega
kogemusi. Metsaühistu aitab metsanduslikku teadmist omaniku
metsa tuua;
• Paljud metsaomanikud ei ela oma metsamaa läheduses, mis
tekitab sageli probleeme seal tööde korraldamisel. Metsaühistu,
mille üheks omanikuks on metsaomanik, korraldab omaniku poolt
soovitud tööd, aitab planeerida ja vormistab ühtlasi ka toetuste
taotlused;
• Erinevalt metsafirmadest peab metsaühistu juhtkond pärast
tööde korraldamist olema valmis üldkoosolekul metsaomanikule
aru andma;
• Miks riik seda kõike soodustab? Aga selleks, et läbi ühistegevuse
muutuks väikemetsaomanike sõna metsanduses kaalukamaks ning
tööde ja müügimahtude suurenedes ka kulud väiksemaks ja tulud
suuremaks. Ja mis kõige tähtsam – et metsaomanikud majandaksid
oma metsi, mitte ei müüks oma metsakinnistuid ära (kahjuks on
enamasti ostjad välismaalastele kuuluvad ettevõtted).
Saaremaal on metsaomanikke ühendav metsaühistu mittetulundusühing Saaremaa Metsaühing, mis ühendab 453 metsaomanikku. Koduleht: smu.ee; tel 504 5978; e-post: saaremaametsauhistu@gmail.com. Küsige nõu metsaühistust!
Kaido Humal,
Saaremaa Metsaühingu juhatuse liige,
atesteeritud metsakonsulent
tel 5305 9455

Koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine ja kiibistamine
Lümanda piirkonnas toimub laupäeval, 30. mail: kl 9.30 Koki lauda
juures, kl 10 Koimla bussipeatuses, kl 10.40 Lepiku bussipeatuses,
kl 11 Riksu postkastide juures, kl 11.30 Kotlandi bussipeatuses, kl
12 Koovi bussipeatuses, kl 12 Kipi bussipeatuses, kl 12.30 Pilguse
bussipeatuses, kl 12.40 Metsapere bussipeatuses, kl 13 Karala
bussipeatuses, kl 13.40 Atla bussipeatuses, kl 15 Lümanda-Kulli
bussipeatuses, kl 15.20 Mõisaküla bussipeatuses, kl 15.40
Lümanda kaupluse juures, kl 16 Leedri külas, kl 16.45 Varpe
postkastide juures, kl 17 Viidu bussipeatuses.
Pähkla piirkonnas pühapäeval, 6. juunil: kl 10 Kuuse bussipeatuses, kl 10.10 Pähkla külas, kl 10.25 Pähkla külas, kl 10.45 Pähkla
külas, kl 10.50 Pähkla külas, kl 11.15 Saia bussipeatuses, kl 11.30
Vantri bussipeatuses, kl 11.40 Helme mõisa juures, kl 12 Aste
külas töökoja teeristis, kl 12.15 Hakjalas Ritsu talu juures, kl 12.30
Hakjala bussipeatuses, kl 12.45 Aste alevikus Aste kaupluse juures,
kl 13.15 Kellamäe kivitööstuse vastas bussipeatuses.
Marutaudivastane vaktsineerimine on TASUTA, transpordi eest
maksta 2 eurot.
Mikrokiibi paigaldamine+kiip maksab 14 eurot.
Võimalus vaktsineerida koeri kompleksvaktsiiniga (19 eurot) ja
kasse kompleksvaktsiiniga (18 eurot). Koduvisiidi soovijail helistada eelnevalt (visiiditasu 18 eurot + transport).
Müügil parasiitidevastased ravimid lemmikloomadele. Info tel
5621 7760, volitatud vet.arst Gaili Tiitma.
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Saaremaa Teataja
Pihtla kool ootab

klassiõpetajat
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
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.
Pakume võimalust:
• tunda ennast väärtusliku osana ühises kooliperes,
• töötada looduslikult kaunis koolikeskkonnas,
• saada väärilist tasu ja puhkust,
• lüüa kaasa erinevates tegevustes ja projektides.
Palume saata oma sooviavaldus, CV, haridust tõendava diplomi ja
täiendkoolituse koopiad hiljemalt 10. juuniks 2020 digiallkirjastatult aadressile pihtla.kool@saare.ee.
Lisainfo: Riina Saar (koolidirektor), tel 516 8446.

Väike taimelaat Tahulas
MTÜ Tahula küla korraldab 23. mail Tahulas väikese taimelaada.
Müüa köögivilja- ja maitsetaimi ning lilli aeda ja amplisse. Lisainfo
FB lehelt AnuAed või telefonilt 5340 4709.
Jälgige palun teeäärseid viitasid suunaga AnuAed. Tulijatel palume
järgida ettenähtud ohutusnõudeid.

TAI alustab puugipanga
kampaaniaga „Pane puuk posti“.
„Pane puuk posti“ kampaania kutsub inimesi leitud puuke veebilehel
registreerima, et kaardistada Eesti puugiohtlikke piirkondi.
Puugipanga projekt on hea võimalus, kus elanikkond saab teadlastega koostööd teha ja neid andmekogumisel aidata.
Kampaania sihtrühm: inimesed, kes viibivad looduses kas vabal
ajal (tervisesportlased, lemmikloomaomanikud, seenelised/
marjulised, loodusfotograafid jt) või töö tõttu (metsatöölised,
jahimehed jt) ja kellel on seetõttu suurem oht haigestuda puuginakkustesse.
Kampaania eesmärk:
1. Kutsuda üles jagama infot puugihammustuste kohta, aidates
kaasa puukide riskipiirkondade kaardistamisesse:
• Märkides veebilehel puugikaardile oma puugileiu info.
• Saates puuke Tervise Arengu Instituuti analüüsimiseks.
2. Informeerida elanikkonda puugiohtlikest piirkondadest ning
suurendada teadmisi ja oskusi puuginakkuste vältimiseks.
Kampaania sõnum „Pane puuk posti“ kutsub inimesi leitud puugist
teada andma, postitades ta elektroonselt ehk märkides puugi
leiukoha puugikaardile. Lisaks on võimalus saata puuk postiga
TAIsse (Tervise Arengu Instituut) uuringutele.
Kuna iga kaardil registreeritud puuk saab unikaalse ID-numbri,
siis selle järgi on võimalik hiljem esitada päring, kas puugilt leiti
uuringute käigus mõningaid haigustekitajaid.
Veebilehelt puugiinfo.ee leiab kasulikku teavet nii eesti kui ka vene
keeles puukide kohta – kus nad elavad, kuidas toituvad ja ründavad.
Aga ka õpetusi selle kohta, kuidas end puukide eest kaitsta ning
kuidas puuki õigesti eemaldada.
Näpunäiteid leiavad ka lemmikloomaomanikud. Eraldi peatükk
tutvustab TAI teadlaste tööd puukide uurimisel.
Kampaania periood: 20.05.–30.08.
Kampaania kanalid: online-meedia ja sotsiaalmeedia.
NB! Kampaaniaga seoses kutsume inimesi üles puuke TAIsse
saatma. Puuke võib saata posti teel ning võib ka ise kohale tuua.
Selleks asetame TAI fuajeesse POSTAKSTI märkega „PUUGIPANK“.
Kui leiad endalt või lemmikloomalt puugi, ära viska teda ära. Aita
meie teadlasi!
1. Eemalda kiirelt puuk kehalt.
2. Paki puuk kindlalt pakendisse, et ta põgenema ei pääseks.
3. MÄRGI PUUK KAARDILE!
4. PANE PUUK POSTI ehk võid tuua ID-numbriga varustatud puugi
TAI postkasti.

Veelgi enam eraisikuid
saavad KIKist toetust vee- ja
kanalisatsioonitaristu rajamiseks
Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK)
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks taotleda toetust ka need
eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.
Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisalade elanikele.
Kes saavad toetust taotleda?
Isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud
reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida KIKi kodulehel (www.kik.
ee) oleva otsingumootori kaudu.
Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomanik. Oluline on silmas
pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühisvõi kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.
Milleks toetust antakse?
Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule
omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele
ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub
ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata.
Milleks toetust ei anta?
• Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede
rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. Ehitustöödega ei
tohi alustada enne otsuse kättesaamist.
• Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
• Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Kui suur on toetus?
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad
jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.
Kui kaua saab toetust?
Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei
tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega on kõige hilisem aeg
taotlust esitada, et jääks aega ka kaevetöödeks (eeldusel, et vooru
eelarve pole varem täitunud), jaanuar 2023. Vooru eelarve on 17
miljonit eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsustega
kaetud u 8 miljonit eurot.
Kuidas taotleda?
Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas, 2) KIKi kodulehel
avaldatud taotlusvormil, mida on võimalik saata KIKi e-posti (info@
kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn). Samuti võib
taotlust alates juunikuust täita KIKi Tallinna kontoris, kuid palume
sel juhul eelnevalt ette helistada telefonil 627 4171.
Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti
asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii
ühisveevärgi kui ka -kanalisatsiooniga.
Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada
vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta viie aasta
perspektiivis.
Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.
Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast
positiivse otsuse saamist.
Kust leiab lisainfot?
Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab
KIKi kodulehelt www.kik.ee. Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.haamer@kik.ee, tel 627 4183).
Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning
toetuse töötas välja keskkonnaministeerium.
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kuressaare Ida-Niidu lasteaed võtab konkursi korras tööle

LASTEAIAÕPETAJA
(1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping).
Tööle asumise aeg – august 2020.
Kandideerijal esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. maiks 2020 aadressil Õie 2, 93818 Kuressaare või e-posti aadressil helin.vinter@
kuressaare.ee.
Lisainfo telefonil 455 4419.

Terviseameti riskihinnangud COVID-19 piirangute
leevendamise tingimustes. Ennetusmeetmed:

Riskirühma kuuluvad:
• 65+ vanuses inimesed
• kroonilisi kopsuhaigusi (sh astmat), diabeeti (suhkruhaigust), maksahaigusi, neeruhaigusi
(sh neerupuudulikkust), südame- ja veresoonkonna haigusi ja immuunpuudulikkust
põdevad inimesed olenemata vanusest

15 min
Haigena
püsi kodus!

Pese sageli käsi, sest
haigus levib ka
pesemata käte kaudu

Kui kätepesu
võimalust ei ole,
kasuta desinfitseerijat

Hoia distantsi
ja võimalusel
hajuta gruppe

Kata köhides ja
aevastades suu
ühekordse taskurätiga

Hinda riski, kui planeerid grupis kogunemist:

Hoia suhtlusring kitsas,
erinevate gruppidega kohtudes
nakatumise risk suureneb

Risk ja mõju tervisele tavapäraste nakkuse
ennetuse meetmete järgimisel

Ära ole üle 15 minuti
võõrale inimesele
lähemal kui 2 meetrit

Madal

Võimalusel kanna
rahvarohketes kohtades
kaitsemaski või näokatet

Keskmine

Kõrge

Kus toimub?

Välitingimustes
Kes osalevad?

lapsed
0–9

noored
10–29

30–65

Milline grupp?


ei soovita
maski kanda

Millal?

Kui suur
grupp?

TRÜKIARV:
15 500

mai
algusest


soovituslik, kui kohtud
65+ või riskirühmaga

mai
keskpaigast

alates
juunist

lapsed
0–9

65+ või riskirühmad
grupp, kus
inimesed
usaldavad
üksteist

iga grupp vanuses 0–65

Maski
kandmine

Siseruumis


mask
soovituslik

grupp, kus
inimesed
ei tunne
üksteist


mask
tungivalt
soovituslik

mai
algusest

noored
10–29
grupp, kus
inimesed
usaldavad
üksteist

iga grupp vanuses 0–29


ei soovita
maski kanda

mai
algusest

65+ või riskirühmad

30–65





soovituslik, kui kohtud
65+ või riskirühmaga

mai
keskpaigast

alates
juunist

grupp, kus
inimesed
usaldavad
üksteist

grupp, kus
inimesed
ei tunne
üksteist

mai
algusest


mask
tungivalt
soovituslik

mask
soovituslik

mai
keskpaigast

alates
juunist

mai
algusest

Risk kõrge,
ei soovita
grupp ca 10
inimest

grupp < 50

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

grupp < 100

TEOSTAJA:
Meie Maa

Risk kõrge,
ei soovita
grupp ca 10
inimest

grupp ca 10
inimest

TRÜKKIJA:
Printall

grupp, kus
inimesed
ei tunne
üksteist

grupp ca 10
inimest

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Erik Tüür

grupp < 50

grupp ca 10
inimest

grupp ca 10
inimest

grupp < 50

2+2

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

