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Head saarlased!
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Kuressaare Perearstikeskuses sai teisipäeval oma esimese vaktsiinidoosi Taivo Tang. FOTO: Irina Mägi

Peatame üheskoos koroonaviiruse

T

eisipäeval hakati Kuressaare perearstikeskuses vaktsineerima üle 80-aastaseid inimesi ja üle
70-aastaseid krooniliste haigustega eakaid. Kuna esialgu saabus Saaremaale iga perearsti
nimistu kohta 40 doosi vaktsiini, saab selle kogusega vaktsineerida kõigest 200 eakat, ütles
perearst Mari Soots. „Loodame, et vaktsiini tuleb juurde, aga millal, ei tea,“ tunnistas ta.
„Kui aga perearstikeskusest helistatakse ja kutsutakse teid vaktsineerima, ärge mõelge kaua, vaid
kasutage võimalus ära,“ soovitab dr Mari Soots.

Head kogukonna liikmed,
meie palve on kümneks päevaks maksimaalselt piirata kontakte teiste inimestega ning viia
sellega uued haigusjuhtumid Saaremaal miinimumini. See on ainus viis viiruse levikule võimalikult kiirelt piir panna, sest meie seas on
ka asümptomaatilisi nakatunuid, kes enesele
teadmata võivad teisi nakatada.
Praegu on viiruse levik üle Saaremaa küllalt
ulatuslik ning viirus levib nii peresiseselt kui
ka töökollektiivides. Eelmisel nädalal lisandus
Saaremaale keskmiselt 40 uut nakatunut päevas. Kui haiglaravi vajavate COVID-patsientide
arv peaks Saaremaal ületama 45, on Kuressaare
Haiglal raskendatud muude raviteenuste osutamine. Viimastel nädalatel on Kuressaare Haiglas ravil viibinud COVID-19 patsientide arv
olnud 20 ringis, kuid see võib nakatunute arvu
suurenedes kiiresti tõusta.
Eelmise aasta koroonakevad Saaremaal andis
Kuressaare Haigla meeskonnale kõigis viirust
puudutavates aspektides hulgaliselt teadmisi
ning seetõttu ei ole rakendatud ka totaalseid piiranguid, vaid püüame teenustega jätkata ning
vajadusel kehtestada piiranguid lokaalselt, näiteks teenuste või osakondade piires. Siiski palume kõigilt patsientidelt vastutustundlikku käitumist kõiges, mis puudutab haiglat ja kiirabi,
sest ohus on inimeste elud. Palume, et kogukond peseks käsi, kannaks maske ning järgiks
meedikute nõuandeid. Oluline on regulaarselt
tube ja siseruume tuulutada ning pidada meeles, et raskete tervisehäirete korral tuleb kutsuda
kiirabi.
Antud epidemioloogilises olukorras on oluline saada enda terviseseisundi kohta adekvaatne

informatsioon ja selleks on ülioluline õigeaegne
testimine. Kuna viirusel on peiteaeg, siis paneme kõigile südamele tulla testile õigel ajal –
asümptomaatilisel patsiendil tuleb proovile tulemisega oodata vähemalt 7 päeva pärast võimalikku kontakti viiruskandjaga, vastasel korral ei pruugi test näidata korrektset tulemust
ning võib anda valenegatiivse tulemuse. Haigla
jälgib regulaarselt vabu testimisaegu ja lisab
neid vajadusel, seega järjekorrad ei ole pikad
ning kel näidustus olemas ja peiteaeg läbi, pääseb testile kiirelt.
Tagasi pöördumine tavaellu on meie endi kätes. Kui perearst kutsub, siis eriti riskigruppides
inimesed ja eakad – vaktsineerige. Hetkel on
vaktsiini saanud meedikud ja õpetajad, sel nädalal algab politseinike ja päästjate ning eakate
vaktsineerimine. Tänaseks on Saare maakonnas
vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga üle 2000
inimese, neist veidi vähem kui pooled on saanud ka teise vaktsiinidoosi.
Veel peame kõik koos tegema väikese ponnistuse – ainult igaüks ja ise, ilma väliste käskude
ja keeldudeta, sest vaid nii on asjal tulemus. Palume veel kord, et tuleksite kaasa meie palvega
olla järgmised 10 päeva võimalikult kodused, ka
siis, kui olete näiliselt terve.
Viime kontaktsuhtluse miinimumini ja külastame poode võimalikult harva. Saame selle
perioodi jooksul uute COVID juhtude arvu vähemalt 10-ni ja edasi hakkame koos saabuvat
kevadet ja suve nautima.
Märt Kõlli ja Edward Laane
Kuressaare Haigla juhatuse liikmed

COVID-19 nakatumine 3. märtsi hommiku seisuga Eestis ja Saare maakonnas
Viimase ööpäeva jooksul lisandunud nakatunute arv: 1467 / 72
Viimase 14 päeva jooksul lisandunud nakatunute arv: 14 904 / 630
Haiglaravil viibivate COVID-19 patsientide arv: 555, sh Kuressaare Haiglas 25

Harakale haigus, varesele valu …
Ammustel aegadel, kui meditsiiniteadus oli alles
lapsekingades, kasutasid meie esivanemad haigustega võitlemiseks lisaks maarohtudele sageli
lausumist. Kui meid täna kimbutav koroonaviirus oleks meie saarele jõudnud näiteks paarsada
aastat tagasi, oleks selle vastu võitlemiseks kõige tõhusam relv olnud ilmselt pealkirjas toodud
lause.
Võib vaid ette kujutada, milline laastamistöö
oleks inimeste hulgas siis aset leidnud. Nagu
seda ajaloos juhtus mitmete teiste haigustega.
Katk näiteks laastas inimeste seas mööda
Euroopat ringi rännates ligi viissada aastat ning
tegi Põhjasõja aastatel inimestest tühjaks ka
Saaremaa, eesotsas Kuressaare linnaga.
Alles sada aastat tagasi käitus väga kurjalt kogu
maailmas haigus nimega Hispaania gripp ning
viis siit ilmast miljoneid inimesi.
Inimkonna ajalugu on suures osas ka haiguste
ajalugu – vaid selle olulise vahega, et nüüdseks on
meie käsutuses tänapäevane meditsiin ja teadmised. See on võimas relv suure osa haiguste vastu.
Teadlased ja arstid suudavad juba üsna täpselt
selgitada, millega on COVID-19 nimega haiguse
puhul tegu, kuidas see levib ja kuidas selle haiguse vastu saab edukalt võidelda.
Ainult et – me paljuski ei kuula seda ega pane
tähele!
Lihtsalt tuleb pesta käsi, kanda maski, hoida
teistest inimestest eemale ja minna tingimata vaktsineerima, kui Sinu järjekord on lõpuks
saabunud.
Ja olekski kõik! See haigus on võidetav ...
niisama lihtsalt.
Aga inimlik on olla esivanemate pärandis kinni ja pigem lausuda – harakale haigus, varesele
valu …
Saarlased! Kuulame kõik seda, mida meile sellest viirusest räägivad inimesed, kes on saanud
vastava ettevalmistuse ja tuginevad teadusest tulnud tarkusele.
Ja teeme täpselt nii, nagu nad meile soovitavad!
Kui nii käitume, siis saame peagi tagasi selle elu ja
ühiskonna, millest koos aasta tagasi ilma jäime.
Harakas ja vares aga las lennata. Ilma et keegi
neile haigust ja valu sooviks.
Püsime terved!
Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees
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oroonaviiruse Eestisse jõudmisest
on möödunud aasta, aga paraku ei
ole salakaval viirus kusagile kadunud ning levib üha kiiremini ja ulatuslikumalt ka Saaremaal. Kui veebruari alguses oli Saare maakonnas viimase 14 päeva
positiivsete testide koguarv 101, siis märtsi alguses juba 630. Teisisõnu, viimase
kuu jooksul suurenes Saaremaal koroonaviirusega nakatumine rohkem kui kuus
korda. Viimase 14 päeva haigestumus
100 000 elaniku kohta on märtsi alguse
seisuga Saare maakonnas 1904, mis on
kahjuks Eesti kõrgeim näitaja.
Koroonaviirus on levinud üle kogu
Saaremaa ning valdavalt on nakatumised
seotud kontaktidega pere- või sõpruskonnas ja töökohal, kuid paljudel juhtudel
jääb nakkuse allikas teadmata. Oht nakatuda ja nakkust lähedastele inimestele
edasi kanda on suur, seetõttu on esmatähtis viia oma igapäevased kontaktid
miinimumini ja püsida võimalikult palju
kodus. See kehtib nii noorte, tööealiste
kui ka eakate kohta. Vältimatud kohtumised peaksid toimuma võimalusel õues ja
distantsi hoides.
Ehkki erinevalt eelmise aasta kevadest
ei ole Eestis välja kuulutatud eriolukorda,
on Vabariigi Valitsus kehtestanud mitmesugused piirangud, et vähendada inimeste
kokkupuuteid ja vältida suuremaid koosviibimisi ning seeläbi viiruse levimist. Ent
ainult piirangutest ei piisa, kõige tähtsam
on see, et iga inimene käituks enda ja teiste tervise kaitseks vastutustundlikult. See
tähendab siseruumides ja ühistranspordis
maski kandmist, silmast silma kohtumiste ja kogunemiste ärajätmist, telefoni- ja
veebisuhtlust, võimalusel kaugtöö lubamist ja tegemist.
Kui me nakatumise kasvutempost hoolimata praeguseid piiranguid ja käitumissoovitusi eirame, on tulemuseks senisest
veelgi karmimad lisapiirangud. Seda aga
ei soovi ilmselt keegi, sest mälestus eelmisel kevadel lukku keeratud Saaremaast on
liiga värske ja valus.
Kriisistaap ehk Saaremaal COVID-19
leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, volikogu, Kuressaare Haigla,
Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti
ja Kaitseliidu esindajad, jälgib pidevalt
olukorda ja koroonaviiruse mõju erinevate eluvaldkondade ja asutuste toimimisele. Lisaks pidevale infovahetusele
on kriisistaabi ülesanne koroonaviiruse
leviku tõkestamiseks vajalike meetmete
väljatöötamine ja sellekohaste ettepanekute tegemine vallavalitsusele, Vabariigi
Valitsusele ja Terviseametile ning sündmuste operatiivne lahendamine ja elanike
teavitamine.
Näiteks järgnes kriisistaabi ettepanekule vallavalitsuse korraldus peatada Saaremaal veebruari keskpaigast vallavalitsuse hallatavates asutustes sisetingimustes
noorte ja täiskasvanute huviharidus,
-tegevus ja noorsootöö. 1. märtsil toimunud koosolekul otsustas kriisistaap
piirangu kehtivust pikendada vähemalt
märtsikuu lõpuni. Teisisõnu, huvihariduse ja -tegevuse puhul kehtivad praegu
Saaremaal kohalikud piirangud, mis on
riiklikest mõnevõrra karmimad.
Kui viiruse levikut Saaremaal ei õnnestu pidurdada ja üleriigiliselt kehtestatud
meetmetest ei piisa, tuleb kriisistaabil
otsustada, milliseid tegevusi kohalikul
tasandil täiendavalt piirata. Palun anname üheskoos endast parima, et seda ei
oleks vaja teha.
Mikk Tuisk
vallavanem ja kriisistaabi juht
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Peagi on
käes kaasava
eelarve aeg
17. märtsist kuni 31. märtsini on avatud kaasava eelarve
ettepanekute esitamise voor,
milles kutsutakse kaasa lööma kõik valla arengust huvitatud inimesed. Ideede elluviimiseks on sel aastal 50 000 eurot.
Kaasava eelarve menetlusega annab Saaremaa vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel teatud ulatuses kaasa rääkida, teha ettepanekuid vallaelu
parandamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede
väljaselgitamiseks. Olgugi et ametliku ettepanekute esitamise ajani on veel paar nädalat, tasub juba nüüd vargsi
mõtlema hakata, milliste ideedega seekord välja tulla.
Ühe ettepaneku minimaalne suurus on 1000 ja maksimaalne suurus 25 000 eurot. Väljapakutav idee saab kehtiva määruse kohaselt olla investeeringuettepanek, mis
on rakendatav avalikes huvides. Raha ei saa taotleda valla
hallatavate asutuste ega valla enamusosalusega äriühingutega seotud tegevusteks. Ettepaneku esitajal tuleb läbi
mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid: ettepaneku
nimetus; eesmärk ja olulisus; lühike kirjeldus (kes, kus,
millal ja kuidas ettepaneku ellu viib); sihtrühm (kes saavad probleemi lahenemisest või võimaluse avanemisest
otsest kasu); hinnanguline maksumus; teave kaasfinantseerijate kohta nende olemasolul ja vajadusel muu oluline
info.
Ettepanekuid saab teha veebikeskkonnas volis.ee, pöörduda nende esitamiseks vallavalitsuse infolauda (Lossi tn
1, Kuressaare) või teenuskeskustesse. Esitatud ideid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kõik kaasava
eelarve reeglitele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele 11.–20. maini. Hääletada saavad Saaremaa
valda registreeritud elanikud alates 16. eluaastast. Hääletustulemused kinnitatakse maikuu lõpus ning enim toetust saanud ettepanekud viiakse ettepaneku esitajate poolt
ellu lepingute sõlmimisest ühe aasta jooksul.
Rohkem infot: www.saaremaavald.ee/kaasav-eelarve;
Renate Pihl, tel 452 5032, renate.pihl@saaremaavald.ee.
Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist

DETAILPLANEERINGUD
Kuressaare linnas Raiekivi tee 2 detailplaneeringu avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135
lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus võttis 23.02.2021 korraldusega nr 2-3/201 vastu Kuressaare linnas Raiekivi tee 2
detailplaneeringu (DP) ja suunas avalikule väljapanekule. DP
avalik väljapanek toimub 19.03–01.04.2021.
Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab osa Raiekivi
tee 2 katastriüksust (katastriüksuse tunnus 34901:014:0551,
üldkasutatav maa 100%). DP eesmärk on väikevormi planeerimine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine.
Planeeringuga antakse ehitusõigus mälestusmärgi rajamiseks. Juurdepääs alale on Kalda puiesteelt. Mälestusmärgi
valgustus lahendatakse olemasoleva tänavavalgustuse võrgu
kaudu. DP on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala
reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
DP-ga on võimalik tutvuda 19.03–01.04.2021 paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare) I korruse
infosekretäri juures ning valla kodulehel aadressil gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-20-005.
Kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel
452 5094.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 07.04.2021 kell 16 Saaremaa vallamaja suures
saalis (Tallinna tn 10 Kuressaare). Avalikul arutelul osalemisel
tuleb kinni pidada Covid-19 viiruse leviku tõkestamise meetmetest.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP
kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult aadressil
Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
Kailuka külas Nigola detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab Kailuka külas Nigola detailplaneeringu algatamisest Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021
otsusega nr 1-3/10. Detailplaneeringu (DP) eesmärk on
katastriüksuse jagamine elamukruntideks, neile ehitusõiguse
määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine.
Planeeringuala hõlmab Kailuka külas Nigola katastriüksust
tunnusega 71401:001:0542.
DP on Pihtla valla rannaalade üldplaneeringuga kooskõlas,
kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet (reserveeritud elamumaa) ei muudeta ja juhtotstarbeta alale laiendatakse
elamumaa juhtotstarvet.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole
DP koostamise käigus vaja teha eraldi täiendavaid uuringuid.
Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid,
analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
D P m a te r j a l i d e g a s a a b t u t v u d a v e e b i a a d re s s i l
www.saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud..
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Hajaasustuse programmist toetuse
taotlemisel on kindlad reeglid
2021. aasta hajaasustusprogrammi taotluste vastuvõtt lõpeb 1. aprillil. Toetust
saavad taotleda maapiirkonnas elavad
pered juurdepääsutee, hooneväliste veevärgi-, kanalisatsiooni- või autonoomse
elektrisüsteemi rajamiseks.
Iga valdkonna jaoks võib programmist
toetust saada üks kord kuue kalendriaasta
jooksul. Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Kui pere
soovib taotleda toetust erinevate valdkondade tegevuste elluviimiseks, siis tuleb
taotlus esitada iga toetatava valdkonna
kohta eraldi.
Kui taotleja on aastatel 2016–2020 saanud juba toetust mõne valdkonna tegevusele, arvestatakse varasem toetussumma
toetuse piirmäära sisse. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse
poolt kinnitatud.
Mitme taotluse esitamisel on oluline
jälgida, et taotletava toetuse summa ei
ületa lubatud toetuse summat. Kui ületab,
tuleb taotlejal teha otsus, kas ühe taotluse
puhul omafinantseeringut suurendada ja
taotletava toetuse summat vähendada või
mõlema taotluse omafinantseeringut suurendada ja taotletavat toetust vähendada.
Taotlus koosneb järgmistest dokumentidest:
1. taotlusvorm (taotleja peab olema toetatavasse majapidamisse hiljemalt selle
aasta 1. jaanuari seisuga sisse kirjutatud
ning see peab olema ka tema alaline elukoht),

2. projekti eelarve (taotleja koostab ühe
hinnapakkumuse alusel),
3. kaks võrreldavat hinnapakkumust,
4. projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast: veesüsteemid,
kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid;
5. omafinantseeringut tõendav garantiikiri. Taotluse esitaja kinnitab, et on nõus
tasuma projekti omafinantseeringu (vähemalt 33% kogumaksumusest, projekti
abikõlblikest kuludest).
Kõik nõutud taotlusdokumendid on
omavahel seotud ja hindamisel olulised.
Taotlejatel ei ole lubatud taotlusvormis
ega teistes dokumentides teha ridade ja/
või tekstiosade kustutamisi.
Projektil võib olla kaastaotleja, kellele
kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle
majapidamine saab lisaks toetuse taotleja
majapidamisele kasu projekti tegevustest
ja kes panustab rahaliselt projekti elluviimisse.
Korterelamutele toetuse taotlemise
puhul peab vähemalt 50% korterelamu
leibkondadest vastama taotlejale esitatud
nõuetele alalise ja rahvastikuregistri järgse elukoha osas. Loodavale taristule peab
olema hiljem tagatud võrdsetel alustel ligipääs kõigile korterelamu elanikele.
Hajaasustuse programmi toetuse täpsemad tingimused ja taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad Saaremaa
valla kodulehel (www.saaremaavald.ee/
hajaasustuse-programm) või Riigi Tugi-

teenuste Keskuse kodulehel (www.bit.ly/
hajaasustus). Valla kodulehelt on leitavad
ka kõikide taotlusdokumentide näidised
koos täitmise juhistega. Näidised on abiks
taotlusdokumentide täitmisel ning näidiseid ei ole lubatud kasutada.
Taotlus tuleb esitada Saaremaa Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil (aadress:
Saaremaa Vallavalitsus, Lossi tn 1, Kuressaare linn, 93819) või digitaalselt (vald@
saaremaavald.ee).
Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.
oktoobriks 2022. Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud
rahastamisotsus ning toetuse saajaga on
sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud
enne toetuslepingu sõlmimist.
Kui seoses toetuse taotlemisega tekib
küsimusi, siis pöördu keskkonnataristu
peaspetsialisti Maire Kääridi poole, tel 452
5169; 5302 2682; e-post: maire.kaarid@
saaremaavald.ee.
Kodanike nõustamine kohapeal (vajalik
on eelnev kokkuleppimine telefonitsi või
meili teel): vallavalitsuse Lossi tänav 1 asuvas majas (alumisel korrusel, sisenemine
siseõuest) või Orissaare teenuskeskuses.
Maire Käärid
keskkonnataristu peaspetsialist

Vallavalitsus leevendab huvikoolide ja lasteaedade kohatasude maksmist
Kuna koroonaviiruse levik Saaremaal on
ulatuslik ning alates veebruari keskpaigast
on peatatud vallavalitsuse hallatavates asutustes sisetingimustes huvihariduse, -tegevuse ja noorsootöö korraldamine, kiitis
Saaremaa Vallavalitsus heaks lasteaedade
ja huvikoolide kohatasu maksmise ajutised erisused.
Vallavalitsuse hallatavate huvikoolide
(Saaremaa Spordikool, Kuressaare Muusikakool, Kuressaare Kunstikool, Kärla
Muusikakool, Orissaare Muusikakool)

õppetasude arveid märtsikuu eest ei väljastata. Veebruarikuu arved tuleb tasuda ja
aprilli kohatasude arvete esitamise vaatab
vallavalitsus koos kehtivate piirangutega
üle märtsikuu lõpus.
Lasteaia kohatasu märtsikuu arve tuleb kõigil tasuda. Perele, kelle laps ei
ole alates 4. märtsist kuni märtsi lõpuni kordagi lasteaias käinud, ei väljastata aprillikuus kohatasu arvet. Perele, kelle laps ei ole aprillikuus kordagi
lasteaias käinud, ei väljastata maikuus

kohatasu arvet.
Vallavalitsuse üldharidusnõuniku
Õilme Salumäe sõnul on lasteaia kohatasu maksmise ajutised muudatused tingitud soovist vähendada lasteaedades laste
ja täiskasvanute kontakte ning koroonaviiruse levikut. Salumäe ütles, et lapsevanem ei pea esitama eraldi avaldust.
„Arve koostamisel lähtutakse eelneva kuu
kohakasutuse andmetest ja seda arvestust
peavad lasteaiad ise,“ lisas üldharidusnõunik.

VALLAVOLIKOGU
26. veebruari 2021 volikogu istungil:

• valiti salajasel hääletamisel volikogu
esimeheks Jaanus Tamkivi.
• valiti salajasel hääletamisel volikogu rahanduskomisjoni esimeheks Anton
Teras ja aseesimeheks Vello Runthal.
• toimus volikogu otsuse eelnõu Saaremaa valla avatud noortekeskuste ümberkorraldamine, mille eesmärk on liita seni
eraldi asutustena tegutsevad noortekeskused Saaremaa Noorsootöö Keskuseks,
I lugemine ja suunamine II lugemisele.
• toimus volikogu määruse eelnõu
Saaremaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus I lugemine ja suunamine II lugemisele.
• toimus volikogu otsuse eelnõu Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse ning
Kuressaare Perekodu ümberkorraldamine, mille eesmärk on nende liitmine
üheks hallatavaks asutuseks, I lugemine
ja suunamine II lugemisele.
• toimus volikogu määruse eelnõu
Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse
põhimäärus I lugemine ja suunamine II
lugemisele.

• toimus eelnõu Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021–2030
I lugemine ja suunamine II lugemisele.
• muudeti Saaremaa Vallavolikogu 28.
märtsi 2019 määrust nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut“ seoses
vajadusega muuta aleviku/külavanema
valimiste korda lihtsamaks.
• lõpetati Nasva alevikus Sõrve mnt
41a detailplaneeringu koostamine huvitatud isiku taotlusel.
• algatati Pihtla piirkonna Kailuka küla
Nigola detailplaneering.
• tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare linnas Pikk tn 62 detailplaneering
Pikk tn 62g katastriüksuse osas.
• võeti vastu Atla külas Matise detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.
• anti luba Maaritsa mets OÜ-le kinnisasja omandamiseks kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike 6
kohaselt Pihtla piirkonna Kangrusselja
külas.
• anti nõusolek võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv kinnistu, asukohaga

Kudjape alevik, Kummeli põik 1, Saaremaa Tarbijate Ühistule hinnaga 70 000
eurot kohustusega rajada kinnistule toidu- ja esmatarbekaupade kauplus hiljemalt 01.12.2022.
• anti nõusolek tasuta hoonestusõiguse
seadmiseks MTÜ Karja Külaselts kasuks
Sauna kinnistule, Karja külas tähtajaga
25 aastat.
• tunnistati kehtetuks neli endiste valdade vallavolikogude määrust.
• tunnistati kehtetuks 24 endiste valdade vallavolikogude otsust.
• arvati ehitus- ja keskkonnakomisjoni
liikmeks Ülar Tänak ja komisjonist välja
Kalle Laanet.
• arvati rahanduskomisjoni liikmeks
Tiiu Aro ja komisjonist välja Jaanus Tamkivi.
• kinnitati volikogus registreeritud
Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimeheks Tiiu Aro ja aseesimeheks Jaanus
Tamkivi.
Andrus Lulla
volikogu nõunik

TEADE
Upa küla Kooli tee 3 katastriüksusele liikluspinna moodustamine
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et
on valminud eelnõu Upa külas Kooli tee
3 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr
6511250, katastritunnus 43301:001:0842)
jagamisel tekkiva liikluspinna moodustamiseks kohanimega Kooli põik ning selle

ruumikuju kinnitamiseks, vastavalt kehtestatud detailplaneeringule (Saaremaa
Vallavolikogu 18.12.2020 otsus nr 1-3/79).
Planeeringu eesmärk on Kooli tee 3
katastriüksuse jagamine üksikelamukruntideks, ehitusõiguse määramine.

Võttes aluseks Kooli tee 3 detailplaneeringu põhijoonise ja riigihalduse ministri
15.01.2016 määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord“ § 4, tuleb
kohalikul omavalitsusel määrata liikluspinnale kohanimi ja ruumikuju.

4. märts 2021
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Valjala osavalla tublimaid tunnustati 24. veebruaril Valjala kirikaias Vabadussõja monumendi juures vabariigi aastapäeva tähistamisel.
Pildil vasakult: Andre Kuntsel, Liivi Kukk, Heli Kolk, Anita ja Kalmar Rahu, Kert Kreem. FOTO: Irina Mägi

Jätkub esilehe lugu:

peatame üheskoos
koroonaviiruse
Sotsiaalteenuste
osutamine jätkub

Maakond ja vald jagasid Eesti
riigi sünnipäeval tunnustusi
Saare maakonna ja
Saaremaa valla tunnustused:
Saare maakonna vapimärk – Kristel
Pedassaar, pikaajalise töö eest kohtuniku, Saare
maakohtu esimehe ja Kuressaare kohtumaja
juhina. Pedassaar töötas Saaremaal kohtunikuna aastatel 1987–2020.
Saare maakonna teenetemärk – Vilma
Rauniste, Saare maakonna põllumajandusse panustamise ja ajakirjandusliku tegevuse eest. Lisaks erinevatele põllumajandusega seotud töökohtadele on ta töötanud
Saare Maavalitsuse majandusosakonnas
ja alates 2007. aastast töötab ajalehes Meie
Maa.
Saaremaa aasta inimene 2020 – ettevõtja ja
külaelu toetaja Dagmar Põld. Missioonitundega ja abivalmis Põld on OÜ Külakaubad
omanik ning teenindanud kauplusautoga
Mustjala, Kihelkonna ja Kärla kandi külasid
juba ligi 30 aastat.
Saaremaa aasta tegu – Kuressaare Haigla
Sihtasutus, kes sai edukalt hakkama erakordse
ja ettearvamatu 2020. aasta koroonakevadega.
Haigla tagas inimestele ravi, hoolitsuse ja turvatunde ning andis teadmise, et Kuressaare
Haigla ei jäta kunagi hätta.

Osavaldade tunnustused:
KÄRLA
Kärla piirkonna aasta tegu – OÜ Rixmarc,
suitsuandurite kinkimine Kärla koolilastele.
Nominendid: MTÜ Lõhmussaare Sepp,
Gordoni perekooli läbiviimine piirkonna
lastevanematele; MTÜ Sauvere Arendusselts,
Heli Läätse mälestuspingi rajamine.
Kärla piirkonna aasta tegija – Jaak Torri, panuse eest kogukonna ja eriti noorte elu paremaks muutmisse.
Nominendid: Katrin Pihlas, MTÜ Sauvere
Arendusseltsi eestvedamine; Anneli ja Riivo
Mesila, suitsuandurite kinkimine Kärla koolilastele.
Tänukirjad pälvisid: Rita Tiirik, suurte kogemustega juhendaja Kärla lasteaias; Estlant
OÜ, kogukonna ettevõtmiste toetaja; Kati
Aus, MTÜ Paadla Kandi Seltsi eestvedaja;
Toomas Raun, kogukonna abistaja kevadisel
keerulisel ajal.
LAIMJALA
Laimjala aasta tegija – Liivi Saagpakk, aastatepikkuse suure panustamise eest kogukonna
tegemistesse.
Aasta tegu – Mare Kallas, projekti „Laimjala
muistsed maitsed“ eest.
LEISI
Karja kihelkonna aasta tegu – MTÜ Leisi
Noored. Kerttu Seema, Kadri Kanemägi ja
Jane Süld asutasid MTÜ ja avasid noortekeskuse, millest nooredki on vaimustuses.
Leisi noortekas on näide sellest, kuidas suure

tahtmise ja südamega on kõik võimalik!
Nominendid: Leisi COOP – tublid ja toredad töötajad hoidsid kaupluse avatuna vaatamata COVID-19 rünnakutele; Piret Rand –
pakub piirkonna elanikele kvaliteetset
apteegiteenust ja rikastab kogukonda uute
ideede ning nende elluviimisega.
Karja kihelkonna aasta tegija – Väino Vaha,
suure südamega inimene, kes on aastakümnete jooksul nii Leisi kooli direktorina kui
ka pühendunud spordimehena kogukonna
ühistegevust edendades süstinud spordipisiku
sadadesse noortesse.
Nominendid: Aile Nau – üle 20 aasta Leisi
kogukonna heaolu nimel tegutsenud Leisi
piirkonna arengu eest seisja; Anne Keerd
– Leisi naisrahvatantsurühma „Sõlus“ ja
segarühma „Leisberg“ looja ja pikaaegne
juhendaja; Meeli Stankevitš – Leisi Kooli tantsuõpetaja, kes on tantsupisiku edasi andnud
paljudele noortele tantsijatele; Metsküla lastehoid – sõbralike töötajatega lastehoius on lapsed hästi hoitud ja neile pakutakse parimaid
arenemisvõimalusi; Urmas Metsamaa – Soela
sadama kapten ja külavanem, kes on pühendunud Pammana poolsaare külade arendamisele; Karja Pagariäri – juba 28 aastat tehakse
kohalike töötajate kätega ööpäevas pai umbes
kahele tonnile leivale-saiale, millest pool sõidab mandrimaalasi rõõmustama; Öun Drinks
– keskkonnahoidlik ja arenev mahejooke tootev ettevõte, mis annab tööd kohalikele inimestele.
LÜMANDA
Lümanda piirkonna elutööpreemia – Heino
Laht, kes on kogu oma elu olnud Taritu piirkonnas aktiivne rahvamaja töös kaasalööja,
spordimees ja spordielu korraldaja. Ta on
Taritu Arenguseltsi asutajaliige, 1992–2009
ka selle juhatuse esimees, nüüd juhatuse auliige. On olnud Lümanda vallavolikogu liige
ja sotsiaalkomisjoni esimees. Praegu osaleb
jätkuvalt Taritu memme-taadi lauluklubi
tegemistes.
Lümanda aasta tegu – Anni Roost, ilusalongi
Rosann avamine. Tema tegutsemine ja salongi
omaksvõtt kogukonna poolt on heaks tõestuseks ja eeskujuks, et suuri asju saab teha noorelt, väikeste laste kõrvalt ja maal.
Lümanda tegija – MTÜ Karala Külaelu
Arendamise Selts, kel 7. veebruaril täitus 25
tegutsemisaastat. Selle ajaga on liikmete arv
kasvanud 45-ni, on ehitatud oma külamaja,
algatatud ja ellu viidud mitmeid üritusi ning
traditsioone.
Lümanda tegija – Liia Aavik, kes on vedanud
Lümanda Seeniorite Seltsingut viimased viis
aastat. Seeniorite üritused on alati põhjalikult
ette valmistatud, pakkudes meelelahutuse
kõrval osalejatele ka uusi teadmisi. Lisaks teeb
ta kaasa tantsurühmades Mõnusad ja Kolmas
Noorus ning kuulub Lümanda kogukonnakogusse.
MUSTJALA
Mustjala austuse märk – Rain Jano, läbi
aegade kogukondliku tegevuse eest Võhma
piirkonna arendamisel.

Tänukirjad pälvisid: Andres Tarvis, Tagaranna külaelu edendamise eest; Marilii Varik,
Jauni külaelu edendamise eest; Jüri Ader,
Võhma küla spordi- ja kultuurielu edendamise eest.
ORISSAARE
Orissaare piirkonna tegija – Rain Traumann,
pikaaegne kohaliku kultuuri ja spordi toetaja,
piirkonna hinnatud tööandja.
Orissaare piirkonna tegu – Saaremaa Tarbijate ühistu, Orissaares uue Konsumi avamise
eest.
Orissaare piirkonna spordipere – perekond
Rüütel/Kaljuste (Margo, Kristi, tütar Simona).
Aktiivne treeningutest ja võistlustest osa
võttev perekond nii võistlejate kui ka korraldajatena. Hinnatud saavutused vabariigi
tasemel.
PÖIDE
Pöide piirkonna tegija – Raili Nõgu, suure
südamega ja aktiivne Pöide piirkonna tervislike eluviiside elavdaja nii täiskasvanute kui
noorte seas.
Pöide piirkonna tegu – Martin Sepp ja sõbrad, aktsiooni „Jõulu üllatuspakid eakatele“
eest.
SALME
Salme tegija – Tanel Tang, Saaremaa Mahemuna loomise eest.
TORGU
Torgu aasta tegu – Kristjan Koppel, Küülikuküla loomise eest.
VALJALA
Pikaajalise silmapaistva tegevuse eest kogukonnas pälvisid tänukirja (koos Külliki
Järvila graafilise lehega „Valjala“):
Andre Kuntsel – äärmiselt motiveeritud treener ja õpetaja Valjala Põhikoolis, kes naudib
oma tööd. Ta hoolib sellest, et järeltulev põlvkond liiguks rohkem ja toituks tervislikumalt.
Ta oskab oma õpilasi motiveerida ja on oma
harjumustega eeskujuks. Koostöös Orissaare
korvpalliperega teeb ta eeskujulikku tööd.
Kert Kreem – viis aastat vabatahtlikuna vedanud Valjala piirkonna Sasku turniire, korraldanud aastalõpu talisupluseid ja muinastulede öid. Tema algatusel ja eestvedamisel
ning kaasaaitamisel on läbi viidud kodukandi
jaanituled ja merepäevade üritused Kungla
sadamas.
Anita ja Kalmar Rahu – väga tegusad
inimesed sõltumata ilmast või olemisest. Alati rõõmsad ja tublid ning aktiivsed üritustest osavõtjad. Nende mõlema
positiivsus ja liikumisrõõm on eeskujuks
paljudele.
Saaremaa valla tänukirja pälvisid: Liivi
Kukk ja Heli Kolk kauaaegse südamega
tehtud töö eest vanurite hooldamisel Valjala
Päevakeskuses.
Saaremaa Teataja

Sotsiaalvaldkonnas on kättesaadavad:
• koduteenus, sooja toidu koju toomine,
sotsiaaltransport;
• tugiisikuteenus;
• tasulise teenusena saab Kuressaare
Hoolekande kaudu tellida ravimite ja sooja
toidu kojuvedu;
• Saaremaa Puuetega Inimeste Koja kaudu
jätkub kuulmisnõustaja vastuvõtt;
• jätkuvalt toimivad erihoolekandeteenused – igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise
teenus;
• hooldekodude külastusteks palume eelnevalt täpsustada, kas külastused on lubatud.
Kui vajate sotsiaalteenuseid või soovite nende osas nõu küsida, pöörduge palun oma piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti poole telefoni või
e-posti teel.
Inna Kask
Sotsiaalosakonna juhataja

Olukord koolides
ja lasteaedades

Saaremaal on lisaks üleriigilistele piirangutele
kuni 5. märtsini suletud Aste lasteaed ja kõik
Aste Põhikooli õpilased on suunatud distantsõppele, distantsõppel on ka kõik Kihelkonna
Kooli õpilased ning lasteaias on tagatud vaid
hoiuvõimalus. Saaremaa Ühisgümnaasiumis on
distantsõppel üks 3. ja üks 4. klass. Leisi Koolis
on distantsõppel ka 1. klass. Pargi Lasteaias on
suletud Paabusilmade rühm ja Rohu Lasteaias
alates 3. märtsist Võilille rühm.
Distantsõppe ajal tuleb koolil koostöös koolipidajaga pakkuda koolilõunat õpilastele, kes
seda vajavad. Vald tagab kõigile õpilastele toidupaki väärtusega üks euro koolipäeva kohta.
Kuna praegu ei ole koolid täielikult suletud,
on koolidel võimalik pakkuda sooja lõunasööki
kõigile õpilastele, kes seda vajavad.
Toidupakkide osas võtab vallavalitsus märtsi
alguses vastu otsuse ning teavitab sellest koostöös koolidega ka peresid. Pakkide sisu ei ole
detailselt reguleeritud, ent lähtuda tuleb lasteaia- ja koolitoidule riiklikult kehtestatud nõuetest. Kuigi paljusid toiduaineid ei ole võimalik riknemise ohu tõttu toidupakki lisada, on
Saaremaa puhul märkimisväärne osakaal just
kvaliteetsel kohalikul toodangul.
Koolitöötajaist on vaktsineeritud ca 60%, s.o
455 töötajat, kes soovi avaldasid. Iga päevaga
lisandub koolitöötajate hulgas vaktsineerimise
soovijaid juurde.
Lasteaiaõpetajate vaktsineerimisega alustatakse 5. märtsil.
Meelis Kaubi
haridusnõunik

Millised piirangud
kehtivad Saaremaa vallas?
• Tavapärane õppetöö toimub vaid 1.–4.
klassi ning hariduslike erivajadustega õpilastele. Kõikidele teistele jätkub üldhariduskoolides, kutsekoolides ja kõrgkoolides distantsõpe. Lasteaedu ja -hoide need piirangud ei
puuduta. Alates 15. märtsist lubatakse õpilastel, kes teevad 2020/2021. õppeaastal
põhikooli lõpueksameid ja riigieksameid, kontaktõppele kahel päeval nädalas.
• Vallavalitsuse hallatavates asutustes on
peatatud sisetingimustes noorte ja täiskasvanute spordi- ja huvitegevus ning noorsootöö.
Mujal on see lubatud vaid individuaaltegevusena.
• Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad on
suletud.
• Alates 6. märtsist peavad nädalavahetustel kaubandus- ja toitlustusettevõtted olema
suletud, argipäeviti peavad toitlustusettevõtted uksed sulgema kell 18, toidu kaasamüük jääb lubatuks. Nädalavahetustel tohivad
avatud olla vaid toidu- ja esmavajalikud poed,
näiteks apteegid, prillipoed ja loomapoed,
samuti nn drive-in-müüki võimaldavad kauplused. Välimüügi aladele, näiteks turgudele,
kehtib klientide hajutatuse nõue.
Piirangud kehtivad esialgu 28. märtsini.
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ARVAMUS
Mida toob 2021 Saaremaa turismile?

O

lles 15 aastat Saaremaa turismisektoris
töötanud, olen näinud erinevaid aegu. Väga
kiiret kasvu, loorberitel
puhkamist ja majanduslanguse perioodi. Midagi sellist,
nagu praegu toimub, pole
Kristina Mägi
varem nähtud. Möödunud
turismispetsialist
aasta oli turismisektorile tõeline väljakutse, mis paraku ei ole veel seljatatud.
Olukord on ärev ja piirangud pärsivad inimeste
reisimist. Aga mida võiks eeloleval aastal siiski
turismimaastikul loota, karta või oodata?
Eestlased või välismaalased? Eelmisel
aastal oli turismisektori päästeingliks eesti inimene. Need kümned tuhanded Eesti inimesed,
kes reisisid Eestimaal. Sekka sattus ka naabreid
lähiriikidest. Kõigi reisihimuliste lootused on
mitmeid kuid olnud vaktsiinil, tänu millele kõik
väravad ja riigipiirid taas avaneda võiksid. Aga
kas avanevad? Tõenäoliselt mitte. Vaktsineerimine ei ole Euroopas läinud päris plaanitult ja
suviseks turismi tipphooajaks on tõenäoliselt
vaktsineeritud küll riskirühmad (kes ei pruugi olla väga suured reisisellid), aga mitte laiem
üldsus.
Minu praktika ütleb, et alalhoidlikud eurooplased ebastabiilses olukorras veel reisida ei julge.
Küll aga on keskmise eurooplasega võrreldes
riskialtim eestlane suures „reisinäljas“ valmis
Eestist kaugemale rändama. Isegi, kui sellega
kaasnevad riskid ja ebakindlus. On tõenäosus,
et olukorra leevenedes põrutavad eestlased juba
välisreisidele, aga välismaalased Eestisse veel
mitte. Seetõttu ei maksa välisturistidele sel aastal veel väga panustada. Põhilisteks reisijateks
on endiselt eestlased.
Üksinda või üheskoos? Hulga inimestega
koos millegi tegemisest on tänapäeval saanud
negatiivse alatooniga ettevõtmine. Eraldatult, distantsilt, vahemaad hoides – see on uus
normaalsus. Sama kehtib ka reisimise kohta.
Neljakümne inimesega turismibusse sel suvel
tõenäoliselt väga palju veel näha ei ole. Pigem
reisitakse perekonna või väiksema sõpruskonnaga. See asjaolu dikteerib ka reisimiseks valitava transpordivahendi.
Arusaadavalt vähenes mullu praami üleveostatistikas märgatavalt busside arv. Küll aga suurenes näiteks karavanautode oma. Kuuldavasti
on haagissuvilate müük Lääne-Euroopas tegemas müügirekordeid. Mitmes Saare maakonna
väikesadamas kasvas mullu ka meritsi saabujate
arv. Nii karavanide kui jahtide puhul liigutakse väikestes seltskondades ja teiste turistidega
ei puututa kokku isegi majutusasutustes. Seega
saab väita, et reisida eelistatakse väikestes seltskondades ja võimalikult sõltumatult. Nii on see
ilmselt ka tänavu.
Planeeritud või spontaanne? Mäletan
oma esimestest aastatest Turismiinfokeskuses,
et üsna tavaline oli olukord, kus majutusasutuste broneeringuid tehti aasta ette. Seda eriti gruppide puhul, sest bussitäit inimesi mahutavaid majutusasutusi oli vähe. Seega tuli
olla nobe. Nüüd ei ole majutusasutuste puudust, aga ei ole ka gruppe. Seevastu on palju
ebakindlust pidevalt muutuvate piirangute ja
reeglite tõttu.
Broneeringute tegemine on viimastel aastatel tänu ajakohase info kergele kättesaadavusele
(Booking.com broneerimissüsteem jne) muutunud palju lühemaks. Reisimisest on saanud
emotsiooniost. Tänapäeva kiirelt muutuvad
piirangud ja reeglid on reisiplaanide tegemise
muutnud ebakindlaks. Seetõttu tehakse otsuseid väga viimasel minutil. Turismiettevõtjate
elu teeb see keerulisemaks, kuna tegevusi on
raske ette planeerida. See on tinginud olukorra,
kus ettevõtjad peavad olema paindlikumad kui
kunagi varem (pakkuma paremaid tühistamistingimusi jne).
Internet või inimene? Kõige tähtsam
märksõna nii selle aasta kui tuleviku reisimise
puhul on turvalisus. Hügieen, nii külastatavate
kohtade kui külaliste osas. Võimalus asju
teha distantsilt ja eraldatult. Tänapäeval saab
väga paljusid teenuseid tarbida ilma teenusepakkujaga näost näkku kohtumata. Laevapiletid
osta internetist, majutusse siseneda telefonile
saadetud koodiga, külastatavate paikade kohta
kuulata juttu äpist, mitte giidi suust.
Aga kas see on ikka see Saaremaa, mida meie
külalised ootavad? Saaremaa on ju toredad
saarlased, vahetud kogemused, isiklikud
elamused. Kuidas seda kõike pakkuda ilma
muhedate kohtumiste ja silmast silma
vaatamiseta? Sellest saab tõeline väljakutse.
Aga saarlased on kange viikingirahvas, kes
alla ei vannu. Leiame lahenduse ka praeguses
keerulises olukorras. Kindlasti leiame.
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Kuidas Saaremaa vald toetab
toimetulekuraskustes peresid
Käesolevas artiklis
anname ülevaate,
millist sotsiaalhoolekandelist abi saab
S a a re m a a v a l l a Reelika Murd
v a l i t s u s p a k ku d a
sotsiaalhoolekandeteenistuse
leibkondadele, kes on
juhataja
sattunud majanduslikult raskesse olukorda.
Toimetulekuraskustesse sattunud leibkondadele on oluline pakkuda abimeetmeid, mis
on suunatud võimaluste leidmisele ja inimese
suutlikkuse suurendamisele korraldada oma
elu võimalikult iseseisvalt ning mitte suurendada inimese abitust ja pikaajalist sõltuvust
abist.
Majanduslikesse raskustesse sattunud inimeste abistamiseks korraldab vallavalitsus
sotsiaalteenuseid ja maksab sotsiaaltoetusi.
Abi osutatakse sotsiaaltööspetsialisti poolt
hinnatud abivajadusest lähtuvalt koostöös
abivajajaga. Abi andmine otsustatakse kümne
tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest, kui muude õigusaktidega ei ole sätestatud teistsugust tähtaega.
SOTSIAALTOETUSED
Toimetulekuraskustes leibkondadele makstakse kolme liiki sotsiaaltoetusi:
TOIMETULEKUTOETUSE eesmärk on
ajutise meetmena leevendada leibkondade
materiaalset puudust, tagades minimaalsed
vahendid esmavajaduste (eluase, toit, riietus
jms) rahuldamiseks. Toimetulekutoetust on
õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri.
Toimetulekutoetuse määramisel loetakse
perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad inimesed, kel on ühine majapidamine:
abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad
inimesed, esimese ja teise astme alanejad ja
ülenejad sugulased ja muud inimesed, keda
seob ühine kodune majapidamine.
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks
võetakse kõigi pereliikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad
eluasemekulud ning toimetulekupiir.
2021. aastal on toimetulekupiir üksi elavale
inimesele või perekonna esimesele liikmele
150 eurot kuus. Iga alaealise liikme
toimetulekupiir on 2021. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järg-

mise täisealise liikme toimetulekupiir on 120
eurot kuus.
Järgnevalt näide toimetulekutoetuse maksmise arvestusliku käigu kohta:
Taotleja elab koos abikaasa ja kolme alaealise lapsega (vanuses 9, 10 ja 13). Kuna vanemad ei tööta, on pere ainsaks sissetulekuks
lapsetoetused ja lasterikka pere toetus, mis on
kokku 520 € (esimese ja teise lapse lapsetoetus 60 € , kolmanda lapse lapsetoetus 100 €,
lasterikka pere toetus 300 €). Pere elab 3-toalises korteris üldpinnaga 70 m² ning eluruumi
kulud kokku on kuus 180 €.
Perekonnale arvestatav toimetulekutoetuse
summa kujuneb järgmiselt: toimetulekupiir
810 € (150 + 120 + 180 + 180 + 180) + eluasemekulud 180 € – sissetulek 520 € = toimetulekutoetus 470 €. Perekonna lõplikuks sissetulekuks kujuneb 990 € (lapsetoetused 220 € +
lasterikka pere toetus 300 € + toimetulekutoetus 470 €).
SISSETULEKUST SÕLTUV SOTSIAALTOETUS on mõeldud toimetuleku tagamiseks leibkonnale, kelle eelmise kolme kuu
keskmine netosissetulek pärast kolme kuu
eluaseme kulude, ülalpidamiskohustuse täitmiseks makstud elatise ja eluasemelaenu
kulude mahaarvamist on väiksem kui 300
eurot pereliikme kohta. Toetust makstakse
kuludokumendi alusel. Puudest tingitud lisakulud hüvitatakse juhul, kui kulud ravimitele ja abivahenditele ühes kuus on suuremad
puuetega inimeste riiklikust sotsiaaltoetusest.
ERAKORRALIST TOETUST makstakse
õnnetusjuhtumi korral raskesse majanduslikku olukorda sattunud leibkonnale konkreetse
olukorra leevendamiseks.
Kuigi toetuste maksmisel on oluline roll
materiaalse toimetuleku tagamisel, on toetavad teenused samuti väga tähtsad.

SOTSIAALTEENUSED
VÕLANÕUSTAMISTEENUSE raames abistatakse inimest tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajatega läbirääkimiste
pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida
uute võlgnevuste tekkimist, parandada inimese toimetulekuvõimet ning lahendada
muid võlgnevusega seotud probleeme.
Esmatähtis laenudega raskustesse sattumisel on kohe ja kiiresti tegutseda, mitte jääda
ootama või tegevusetult kohustusi eirata.
Praegu osutab vallas võlanõustamisteenust
MTÜ Pesapuu.
TUGIISIKUTEENUSE raames toetatakse
leibkonna iseseisvat toimetulekut olukordades, kus vajatakse kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku
suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Tugiisik julgustab

eluruumi
tagamine

toimetulekuraskus

leidma ja kasutama inimese enda olemasolevaid oskusi, teadmisi ja isikuomadusi, samuti juhendab asjaajamisel või kontaktide loomisel. Tugiisik võib raskes olukorras inimest
aidata oma sarnaseid elukogemusi jagades.
Teenust osutavad Kuressaare Hoolekanne
ja Kuressaare Perekodu.
ELURUUMI TAGAMISE TEENUSE raames abistatakse leibkonda, kes tulenevalt oma
sotsiaalmajanduslikust olukorrast ei ole võimeline endale vajadustele vastavat eluruumi
tagama. Sotsiaalmajandusliku olukorra all on
mõeldud olukorda, kus sotsiaalsete ja majanduslike tegurite koosmõju tõttu ei ole inimene suuteline ise eluaset ostma või vabaturult
üürima.
Vallas on täna võimalik eraldada toimetulekuraskustes leibkondadele nii sotsiaalkortereid kui ka sotsiaalmajades olevaid tube.
Ajutise ööbimiskoha kindlustamiseks on
tagatud VARJUPAIGATEENUS.
TOIDUPANGATEENUSE kaudu pakutakse toiduainetega varustamist eelkõige neile
leibkondadele, kellele on määratud toimetulekutoetus, või erandkorras leibkonnale,
kellel on toimetulekuraskused.
Toidupangateenust osutab MTÜ Kaks Kala,
kes koordineerib ka vallas Euroopa Liidu
toiduabi jagamist. 2021. aastal jagatakse
Euroopa Liidu toiduabi neli korda aastas, eelnevatel aastatel on abi jagatud kaks
korda.
Koostöös abi korraldamine
Heameel on, et koostöös mitmete MTÜde ja organisatsioonidega oleme saanud samuti toimetulekuraskustes leibkondadele
abi pakkuda. Näiteks Saaremaa Punane Rist
paneb mitu korda aastas kokku abipakid, mis
sisaldavad nii toiduaineid, hügieenitooteid
kui ka koolitarbeid, just eesmärgiga toetada
majanduslikes raskustes leibkondi. Samuti
on toimetulekuraskustes leibkondadele abi
pakkunud MTÜd, näiteks MTÜ Meelespea ja
MTÜ Koos Laste Heaks jt, varustades peresid
nii riiete, toidu, arvutite või muu vajalikuga.
Julgustan kõiki valla elanikke, kellel on
tekkinud raskused enda ja oma pere toimetuleku tagamisel või reaalne oht edaspidi sattuda raskustesse, pöörduma oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialisti poole. Kui sa ei tea, kes
on sinu piirkonna sotsiaaltööspetsialist, siis
sellekohase info leiad valla kodulehelt www.
saaremaavald.ee/ametnike-toopiirkonnad või
helistades telefonile 452 5000.
Seoses tänaste piirangutega soovitame
sotsiaaltööspetsialistiga ühendust võtta
esmalt telefoni või e-posti teel.

toiduabi

piirkonna
sotsiaaltööspetsialist
sotsiaaltoetused

tugiisik

võlanõustaja
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Mida tähendab lähisuhtevägivald?

K

oostöös prokuratuuri, Politsei
ja Piirivalveameti ning Sotsiaalkindlustusametiga alustame tänasest lehest lähisuhtevägivalla teemade käsitlemist.
Inimestel on kujunenud arvamus,
et lähisuhtevägivald tähendab seda,
et mees peksab kodus naist. Aga
tegelikult?
Lähisuhtevägivald (kasutatakse
ka sõna perevägivald) on igasugune
vaimne, füüsiline ja seksuaalne vägivald inimeste vahel, kes on parasjagu
või kunagi olnud lähedases suhtes,
sõltumata sellest, kas nad jagavad
või on jaganud ühist elukohta. Peale praeguste ja endiste abikaasade
ja elukaaslaste mahuvad siia alla ka
(kasu)vanemate ja (kasu)laste, vanavanemate ja õdede-vendade vahelised konfliktid ning nende vastu suunatud vägivald.
Kodu – kõige ebaturvalisem
Lähisuhtevägivalla all võivad kannatada nii naised, mehed kui lapsed.
Tõsi on, et kõige sagedamini esineb lähisuhtevägivalla vorm, kus mees kasutab vägivalda oma naissoost perekonnaliikme, eelkõige abikaasa või
elukaaslase vastu. Statistika põhjal on
kodu naise jaoks kõige ebaturvalisem
koht. Igasugune füüsiline rünnak
nii kodus kui ka väljaspool seda on
kriminaalkuritegu.
Iga teine vägivallakuritegu Eestis
on perevägivallakuritegu ja iga kolmanda perevägivallakuriteo ohvriks
on lapsed või siis on lapsed vanemate
vahelist vägivalda pealt näinud.
Perevägivald on naistevastase vägivalla nägu: 2020. aastal oli toimepanijatest 88% mehed ja ohvritest
81% naised. Samas võib eeldada, et
paljud lähisuhtevägivalla juhtumid,
milles on ohvriteks mehed, jäävad
registreerimata, kuna mehed häbenevad tunnistada, et abikaasa või
elukaaslane on nende suhtes kasutanud vägivalda.
2020. aastal hukkus perevägivalla
tõttu esialgsetel andmetel 16 ja 2019.
aastal viis inimest.
2020. aastal registreeriti Saare
maakonnas 208 lähisuhtevägivalla
juhtumit, neist 59 olid kuriteojuhtumid (18 kuritegu 10 000 elaniku kohta) ja neist omakorda 14 juhul oli(d)
perevägivallas kannatanu(te)ks
laps(ed).
Perevägivallakuritegude arv on
aasta-aastalt kasvanud. Eelmisel
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aastal langes registreeritud kuritegude arv esimest korda üle
mitme aasta. Oma osa on siin
kindlasti koroonapandeemial ja kevadisel eriolukorral, mil vägivald
võis jääda senisest enam koduseinte vahele. Samas suurenes
karantiiniperioodil just alaealiste vastu toime pandud perevägivallajuhtumite arv – Saaremaa 14-st laste vastu
suunatud perevägivallakuriteost seitse
pandi toime just kevadise eriolukorra
ajal, mil lapsed olid distantsõppel ja
vanematega koos kodus.
Ligemale 4000
perevägivallakuritegu
2020. aastal registreeriti Eestis 3987 perevägivallakuritegu, mis võrreldes 2019. aastaga,
mil registreeriti 4119 perevägivallakuritegu, on 3% vähem.
Maakondades registreeriti perevägivallakuritegusid 10 000
elaniku kohta kõige rohkem IdaVirumaal (61), Valgamaal (39) ja
Lääne-Virumaal (34).

Milles väljendub vägivald?
Füüsiline vägivald on teise isiku tervise kahjustamine või valu tekitamine
sõltumata sellest, kas sellega põhjustati tervisekahjustus või mitte. Füüsiline vägivald võib avalduda juustest
tirimise, tutistamise, näpistamise,
löömise, peksmise, kägistamise, lämmatamise või muul moel füüsilise

valu tekitamisena, samuti agressiivse kehalise kontaktina (trügimine, lükkamine jmt) või liikumise takistamise ja füüsilise vabaduse
võtmisena relva, relvana kasutatava
muu eseme kasutamisega või ilma.
Füüsilist vägivalda on kõige lihtsam ära tunda. Mida kauem füüsiline vägivald ilma sekkumiseta kestab,
seda tõenäolisemalt muutub see tõsisemaks ja võib viia üha raskemate
tagajärgedeni.
Vaimset vägivalda iseloomustab
hirm vägivallatseja ees. Selle juurde kuulub ka emotsionaalne väärkohtlemine, millega kaasneb teise
inimese väärikuse õõnestamine.
Psühholoogilised mõjud on sageli
pikaajalised ja paljud ohvrid tunnevad, et nendega on isegi keerulisem
toime tulla kui füüsiliste vigastustega. Psühholoogilisteks tagajärgedeks
võivad olla kurnatus, unehäired, peavalud, keskendumisraskused ja mäluhäired. Ohvrid võivad kannatada
ka õudusunenägude, ärevuse ja depressiooni all.
Vägivallaga kaasneb sagedasti ka
tugev hirm, mis takistab ohvril igapäevaelus toime tulemist. Lisaks
kalduvad ohvrid sageli süüdistama
iseennast ja häbitunne sunnib neid
vaikima. Vägivalla jätkudes hävineb
aina enam enesehinnang ja usk endasse. See kõik vähendab ohvri suutlikkust võtta vastu otsuseid.
Vägivald võib viia ka tõsiste sotsiaalsete probleemideni, mis takistavad ohvril vägivaldse suhte ajal ja

pärast seda inimestega sidemeid loomast. Vaimne vägivald on verbaalne
või mitteverbaalne väärkohtlemine
eesmärgiga teist isikut alandada ja/
või õigusvastaselt oma kontrollile allutada.
Vaimne vägivald võib avalduda ähvardamise (sh tapmisega), jälitamise,
ahistamise, jälgimise, hirmutamise,
sõimamise, laimamise, alandamise, süüdistamise, manipuleerimise,
asjade lõhkumise, isoleerimise (nt
sõprade, sugulastega suhtlemise või
vaba aja veetmise ja hobidega tegelemise piiramine või keelamine) või
ekstreemse armukadedusena, samuti
laste kasutamisena vägivallavahendina (süütunde äratamiseks, sõnumitoojatena, informaatoritena jms);
ähvardamine enesetapuga või kannatanu igapäeva elu kontrollimine (nt
pidev kontroll ja üksikasjaliku aruandmise nõudmine telefonikõnede
ja aja kasutamise kohta).
Seksuaalse vägivalla korral sunnib inimene teisele vastu tahtmist
peale seksuaalseid tegevusi. Siia kuulub igasugune seksuaalvahekord või
seksuaalvahekorda astumise katse,
soovimatud seksuaalse alatooniga
märkused või lähenemiskatsed või
teod, mille üks isik paneb sunni abil
või muul moel toime teise isiku seksuaalsuse vastu, sh sellise teoga ähvardamine ning kui isik oli seisundis,
milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama (tundis hirmu, oli uimastatud,
joobes).
Majanduslik vägivald on see, kui
üks inimene muudab teise endast
rahaliselt sõltuvaks, näiteks kontrollib pangakontot või keelab käia
tööl või koolis. Võib juhtuda, et
manipuleerimise tagajärjel pärast
vägivaldse suhte lõppu jagatakse
ühine vara ohvri suhtes ebaõiglaselt ja ohver peab toime tulema
kas vähese või olematu elatisrahaga. Vägivaldsest suhtest lahkudes
võivad ohvril puududa tööoskused
enda ülalpidamiseks ja ta võib seista silmitsi suurte võlgade või muude
rahaliste raskustega. Selle kõige tõttu
võib ohver sattuda vaesusesse.
Vägivallatseja kontrollib kannatanu raha ja materiaalsete vahendite
kasutamist eesmärgiga raskendada
kannatanu iseseisvat majanduslikku
toimetulekut ning muuta kannatanu endast sõltuvaks. Majanduslik
vägivald võib avalduda raha ära-

võtmises või sellega ähvardamises,
pangaparoolide/-kaartide omastamises, tööl käimise keelamises, teise
isiku nimel laenude võtmises jms.
Lastevastane vägivald – mistahes käitumine alla 18-aastase lapse suhtes, mis alandab tema füüsilist
ja psüühilist heaolu, seades ohtu eakohase arengu ja tervisliku seisundi.
Ära jää oma murega üksi! Kui
tundsid artiklit lugedes ära iseenda
või oma lähedase, keda soovid aidata, pöördu kindlasti abi saamiseks
politsei või ohvriabi poole. Vägivallast on väljapääs – lähisuhtevägivallast teatamine on esimene samm
lahenduseni.
Palun hoia silm peal ka oma
lähedastel ja naabritel, vajadusel pea nõu Ohvriabi kriisitelefonil 116 006. Kõikidele tugiliinidele
hel i st a d e s on või m a l i k j ä ä d a
anonüümseks.
Vägivallast teavita politseid hädaabinumbril 112.
Karin Talviste, riigiprokurör
Rainer Amur, ringkonnaprokurör
Riina Allik, Saaremaa Vallavalitsuse
tervisedenduse peaspetsialist

*Artiklite kirjutamisel on kasutatud
Sotsiaalkindlustusameti, PPA ja prokuratuuri infotekste, Justiitsministeeriumi poolt välja antud 2020. a kuritegevuse statistikat.

Abi perevägivalla puhul
Abi vajades helista ööpäevaringsele kriisitelefonile 116 006 või
pöördu www.palunabi.ee.
 Naiste tugikeskused abistavad
kõikides maakondades. Saaremaa
Naiste Tugikeskusega saad ühendust telefonil 5309 8919 või
e-posti teel saaremaanaistetugikeskus@gmail.com.
 Abivajavast lapsest teata Lasteabi telefonile 116 111 või pöördu www.lasteabi.ee.
Kui oled mures, et võid ise kellegi suhtes vägivaldselt käituda,
saad nõu tugiliinilt 660 60 77
või e-posti teel tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee.

LUGEJA KÜSIB
Paljud inimesed on avaldanud koroonavastase vaktsineerimise suhtes kartust. On see kartus õigustatud?
Vaktsineerimine
on Eestis vabatahtlik ja üldiselt
on Eesti inimeste usaldus olnud
vaktsineerimise
suhtes kõrge, mida
näitavad ka meie
Kärt Sõber
suhteliselt kõrged
sotsiaalhõlmatuse numbministeeriumi
rid vaktsineerirahvatervise
osakonna nõunik mistega. Samas
on uute vaktsiinide puhul, nagu COVID-19 vaktsiinid, inimeste esialgne ettevaatlikkus
mõistetav. Kuid tuleb rõhutada, et
olemasolevad andmed uuringutest ja
praktilisest kogemusest näitavad, et
vaktsineerimisest saadav kasu ületab
võimalikud riskid.
Enda vaktsineerimise osas soovitame ennekõike pidada nõu perearsti
või pereõega ning lugeda ametlikku
informatsiooni COVID-19 vaktsineerimise kohta. Vaktsineerija aitab
inimesel hinnata vaktsineerimisest
tulenevat kasu ja riske ning teavitab
inimest kaasneda võivatest kõrvaltoimetest. Ühtegi inimest ei vaktsineerita ilma eelneva võimalike ajutiste

või püsivate vastunäidustuste tuvastamiseta.
Vaktsiiniuuringutes on osalenud
kümned tuhanded inimesed ja praeguseks on üle maailma COVID-19
vastu vaktsineeritud juba miljoneid
inimesi. Vaktsineerimise sagedasemate kõrvaltoimetena on esinenud
süstekoha valulikkust, lihasvalu,
palavikku ja paaripäevast enesetunde
mõningast halvenemist. Kõik need
kõrvaltoimed on olnud kerged või
mõõduka raskusega ja iseparanevad.
Vajadusel on need leevendatavad
paratsetamooli, ibuprofeeni või külma kompressiga.
Uuringutes teatati ka mittetõsistest
allergilistest reaktsioonidest, tõsiseid
allergilisi reaktsioone (anafülaksia)
uuringutes vaktsiiniga ei seostatud.
Tõsiste allergiliste reaktsioonide
raviks on vaktsineerijatel olemas vajalikud esmaabivahendid, et vajaduse
korral kiirelt abi anda.
COVID-19 haiguse kulg võib inimeseti olla erinev ja keegi meist ei
või ette teada, kui raskelt see haigus
võib meid tabada. COVID-19 läbipõdemise järgne immuunkaitse võib
olla varieeruv ega pruugi olla võrreldav vaktsineerimisega ning seetõttu
on ka läbipõdenuid soovitav vaktsineerida ühe vaktsiinidoosiga.
Kuigi COVID-19 vaktsiinide välja-

töötamisega tegeletakse kogu maailmas kiires tempos, ei ole vaktsiinide kvaliteedis ega ohutuses mingeid
järeleandmisi tehtud. Selleks on
Euroopa Liidus kehtestatud ranged
nõuded, millele peavad vastama ka
COVID-19 vaktsiinid ja protsessid, mis tuleb läbida enne vaktsiini
turule jõudmist. Euroopa Komisjon
annab vaktsiinile müügiloa alles pärast seda, kui Euroopa Ravimiamet
on veendunud vaktsiini ohutuses ja
tõhususes. Nii nagu kõigi ravimite
puhul, jälgitakse kogu maailmas
väga tähelepanelikult vaktsiini ohutuse ja tõhususe kohta kogunevaid
andmeid, et tagada inimeste tervise
kaitse.
Vaktsineerima peaks ennekõike
soovist kaitsta ennast ja teisi, soovist vältida rasket haigestumist. Kõik
EL müügiloa saanud COVID-19
vaktsiinid on väga tõhusad raske
COVID-19 haiguse vastu ning pakuvad kaitset ka kergemate COVID-19
haigusjuhtude puhul.
Kui vaktsineeritud inimene siiski haigestub, sest ükski vaktsineerimine ei taga 100% kaitset, siis
põeb ta COVID-19 haigust läbi
palju kergemalt ning väldib haiglaravile sattumist. Lisaks kaitsele
raske haigestumise eest on vaktsineeritud inimene vabastatud isolat-

sioonikohustusest nii lähikontaktsena kui ka kõrge haigestumusega
riigist Eestisse naastes. Sellegipoolest tuleb nii enda kui teiste maksimaalse kaitse ja ohutuse tagamiseks järgida kehtestatud piiranguid
(kanda maski, pesta käsi jne), kuni
COVID-19 pandeemia on kuulutatud
lõppenuks.
Kas poes ja mujal avalikus siseruumis peab kandma maski?
Avalikes siseruumides on kohustus
kanda maski. Maskina on käsitatavad nii visiirid, meditsiinilised maskid kui ka poest ostetavad korduvkasutatavad maskid või ise valmistatud maskid, nende puudumisel võib
näokattena kasutada ka nt kaelussalle, mis püsivad nina ja suu ees, kui
need ette tõmmata. Kui avalikus siseruumis viibija ei ole valmis kaitsemaski kandma või suud ja nina katma, siis on teenindajal või võõrustajal õigus selle inimese teenindamisest keelduda.
Maski kandmise kohustus ei kehti alla 12-aastastele lastele ning kui
maski kandmine ei ole võimalik
tervislikel põhjustel (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete,
allergiate, erivajaduse või puude
tõttu).

Kas ühistransport ja buss on käsitletav avaliku ruumina ning kas seal
peab kandma maski?
Korrakaitseseaduse kohaselt on avalik
koht muu hulgas ka ühissõiduk, mistõttu on bussijuhil õigus nõuda sõitjatelt maskide kandmist ning keelata
bussi sisenemist ilma maskita. See kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele ning teistele erandgruppidele.
Kas vallavalitsus on avatud ning
kodanikke võetakse vastu?
Vallavalitsus on jätkuvalt tavapärastel aegadel avatud (tühistatud või
edasi lükatud on avalikud arutelud).
Küll on aga suur osa teenistujaid suunatud kodukontorisse, seega palume
ennekõike kontakteeruda spetsialistiga telefoni või e-posti teel, et leida
vastus oma küsimusele või leppida
aeg kokku. Kontaktid leiab Saaremaa
valla kodulehelt www.saaremaavald.
ee/kontakt, samuti võib helistada
üldnumbrile 452 5000. Vallavalitsusse tulles palume kõigil kanda maski.
Lisainfo ning vastused teistele
korduma kippuvatele
küsimustele leiate aadressilt
www.saaremaavald.ee/
koroonaviirus.
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Maasilinn kutsub suvel
lustimängu vaatama

4. märts 2021

SAAREMAA KANDID

2009. aastal saime Orissaare gümnaasiumis
õpetajatega kokku, et arutada Maasilinna kui
ajaloolise ja kultuurilugu hõlmava ehitise
kasutamisvõimalusi teadmiste edastamisel.
Kuna Eesti koolisüsteemis oli hoogustumas
õuesõppe idee, viisid mitmed õpetajad oma
ainetunde läbi Maasilinnal.
Õpetaja Ene Kööts juhatas aastaid giidide õpet ja asutas mittetulundusühingu
Maasilinna Selts, mida möödunud aastast
alates juhib Raimu Aardam, kellele oleme
tänulikud, et see paik valla omanduses on.
Kogukonna keskus ja turismiobjekt
Ajalugu kuulub kõigile ning kohalike elanike soov on arendada Maasilinn kogukonna
tegemiste keskuseks, etenduste paigaks ja
huvipakkuvaks turistidele. On ju Maasi
orduloss siin piirkonnas üks suuremaid
vaatamisväärsusi.
Maasilinnal toimuvaga on kaasas kogukonna liikmed, see koht on meie kõigi
ühine vara ja ka uhkus. Üks teemadest on
Maasilinnal 5.–8. augustini etenduva lustimängu „Kena keik!“ ettevalmistused.
Alustasime möödunud aastal, kuid etendusteni ei jõudnud eriolukorra tõttu, sest proovide aeg katkes. Kuna meile on oluline kogukonna kaasamine, on etenduse lavaletoojad
ja ka näitlejad-lauljad-tantsijad kohaliku
Pöide ja Jaani kihelkonna andekad inimesed,
ka vahvad muhulased tulevad kaasa.
Smuuli muhulaste juhtumiste ainetel
Saarerahvale on laulu- ja tantsupidu
olnud alati tähtis ning pidusse minek aasta
suursündmus.
Etenduse värvikad tegelased panevad end
piduriide, võtavad kaasa oma unistused ja
lähevad osa saama ühislaulmise rõõmust.
Tallinna tuled on säravad ning vahel ka
petlikud, mis maalt tulnud noore inimese
segadusse ajavad. Kuid iga asi saab lõpuks
korda, seda toredate kaaslaste seltsis ja lustlike sündmuste keerises. Nõnda areneb lugu,
mille libreto on Juhan Smuuli „Muhulaste
imelikud juhtumised“ ainetel kirjutanud
Maasi külast pärit Piia Bergstein.
Lustimängu toomine Maasilinna nõlvadele on suur ettevõtmine, kutsume teid,
lugejad, seda augusti esimesel nädalalõpul
nautima.
Arheoloogilised väljakaevamised
MTÜ Maasilinna Selts tegutseb kahes suunas – augustikuus etendused ning arheoloogilised ja muinsuskaitselised tööd.
Koos panustame ja koos vastutame, samas
tunneme rõõmu ühistest tegemistest. Praegu
on ligi nelikümmend tublit inimest etenduse ettevalmistustööga hõivatud, kuid abikäsi
läheb veel vaja. Maikuus plaanime Maasilinna etenduse paiga nõlvu trimmerdada
suurest rohust ning võsa maha võtta.
Maasilinna muinsuskaitselised tööd on
jälle hoogu saanud ning tänavu kolmandat suve toimuvad väljakaevamised, millele
kaasa elame.
Tulge meie ettevõtmisi ise kaema!
Silvi Teesalu
Orissaare osavallakogu esimees

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 23. veebruari istungil kinnitati viieks aastaks Valjala piirkonna Vanalõve
küla külavanemaks Triin Laul.
Karala küla koosolek toimub 3. aprillil kell
11 külamaja õuel. Päevakorras külavanema
valimine ja muu info. Lisainfo Kaja Juulik,
tel 5662 7840.

VALD ARVUDES
Elanike arv kahanes
14 inimese võrra
Veebruaris sündis Saaremaa vallas 24 last ja
suri 44 inimest. Valda tuli elama 53 ja vallast
lahkus 47 inimest, seega vähenes elanikkond
14 inimese võrra (loomulik iive – 20, rändesaldo +6).
Elanike arv 1. märtsil oli 31414 (1. veebruaril 31 428).
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

Pidu ilma külalisteta. Rõõmustasime end sünnipäeval ise nagu Muhv „Naksitrallides“, tõime tordi ja lilled. Fotol osa teenuse saajaid koos tegevusjuhendajate ja vabatahtlikega. FOTO: Margit Seli

MTÜ Randvere Tööõppekeskusel täitus 15 aastat
2005. aasta kevadel lõpetati Randvere Algkooli majas õppetöö. Kohalikele elanikele oli
see kurb uudis. Mis saab edasi? Mis tehakse
hoonega, mida oli alles mõne aasta eest remonditud?
Kaarma valla sotsiaalosakonna juhataja Liida
Kaare idee oli kasutada maja sotsiaaltöökeskusena ja selleks loodigi 2. veebruaril 2006 MTÜ
Randvere Tööõppekeskus. Kuid juba sügisel
2005 organiseeriti majja esimesed tegevused.
Alustas õmblustöö õpituba, kus huvilistele sai
juhendajaks Sirje Kiier, kes on õppinud rätsep ja võttis oma võimalust teisi õpetada väga
tõsiselt.
Esimesed teenused ja projektid tulid Tööhõiveameti kaudu. Töötud, kes olid aastaid
kodus olnud, said projektide kaudu kaasatud
tegevustesse ja võimaluse kodust välja tulla.
Organiseeriti transport sõiduks Randverre,
inimeste toitlustamine ja erinevad jõukohased
töötegevused. Tehti küttepuid, võeti ette pargi heakorratööd, lapiti kiviaeda. Õmmeldi ja
kooti kangast. Mehisemaid töid juhendas Jüri
Heinlaid, kes on ka ühingu üks asutajaliige.
Tema käe all alustasid Tööhõiveameti kaudu
suunatud töötud puidutöö õpinguid. Tänasel
päeval toimetab Jüri osaühinguga Sakadak
Randvere koolimajja sisse seatud puidutöökojas. Mitmetest tolleaegsetest töötutest on

saanud OÜ Sakadak töötajad. Firma pakub
tööd ainult erivajadustega inimestele.
Maja heakorra ja sooja eest hakkas hoolitsema ja vastutama kütja – majahoidja Anton
Jürisson, kes tegi seda tööd 11 aastat. Nüüd
töötab majahoidjana Toivo Metsmaa, kes hoolitseb, et ruumid on köetud, hoone ja ümbrus
hoitud. Ta on suurepärane peremees. Kolm
aastat tegi seda rasket tööd temaga koos maja
kass nimega Jussi. See on ääretult vahva, kui
kass on meeskonna liige ja seltskonna hing.
Seda õnne oli meil pea kolm aastat.
MTÜ Randvere Tööõppekeskuse esimene
töölepinguga töötaja oli Kati Aru, kes alustas töötamist raamatupidajana. Töötame ka
praegu koos, ta on juhatuse liige ning tegeleb
lisaks kõigega, mis ühe asutuse toimimiseks
vajalik.
2006. aasta juulist alustas MTÜ Randvere
Tööõppekeskuses esimene grupp inimesi igapäevaelu toetamise teenusel tegevusjuhendaja
allakirjutanu juhendamisel.
2012. aastal tuli Töötukassa tööharjutuse
teenuse kaudu meie majja Marin Heinmets,
kelle klaverimänguoskus andis idee palgata ta
muusikaliseks juhendajaks. Hea on muusika
saatel laulda, tantsida, võimelda. Juhtus nii,
et ka eakamad daamid leidsid meie majja tee.
Marini juhendamisel sai hoo sisse naisansam-

bel Ergud. Tegevusjuhendajana töötas Marin
meil 2013. aastast. Kahjuks Marinit enam
pole, ta lahkus just enne vabariigi aastapäeva
ootamatu haiguse tõttu.
Veel töötab meil tegevusjuhendaja Ellen
Puujalg, kes jäi meile pärast ametikooli lõpetamist algul vabatahtlikuna. Alati, kui oli
mõni üritus või väljasõit ja temalt abi palusime, oli ta nõus oma jõu ja energiaga maja
tegevustesse panustama.
Majas on tegevusjuhendajana töötanud ka
Marina Skljarenko, tuues endaga kaasa infotehnoloogilisi teadmisi ja noortepärast energiat.
MTÜ Randvere Tööõppekeskus pakub erinevaid sotsiaalkindlustusameti teenuseid erivajadusega inimestele: igapäevaelu toetamise
teenus, toetatud elamise teenus, toetatud töötamise teenus, nendele lisaks paaril viimasel
aastal päeva- ja nädalahoiu teenus.
Saaremaa Puuetega Inimeste Koja kaudu
pakume pikaajalise kaitstud töö teenust, seda
meie õmblus-, kangastelgede-, paberitöö- ja
puidutöötoas. Lisaks toimetame päevakeskusena, mis annab abivajajale rohkem võimalusi
olla koos kaaslastega ja olla hoitud.
Ludmilla Siplane
tegevusjuhendaja

Saare maakonna aasta küla 2021 on Nasva alevik
18. veebruaril kuulutati Nasva Klubi sisehoovis
välja Saare maakonna aasta küla 2021, milleks
osutus Nasva alevik – 392 inimesega rõõmus
kaluriküla. Nasval toimuvad paljud meeleolukad üritused, näiteks Nõiaralli, Oktoberfest,
kirbukad, helkurikõnd, avatud kalasadamate
päev, iga-aastane Teeme Ära talgupäev.
Ülemaakondlikku tähelepanu on saavutanud nasvalased Saaremaa kalurite päeva ja
Nasva lestakohvikute päevaga. Nasva südameks on valgusküllane rahvamaja Nasva Klubi,
kus treenib rahvatantsurühm Pööris, klubil on
oma bänd Sakkar, toimetavad mitmed käsitööringid, tegeldakse palju lastega, treenitakse nii
vaimu kui füüsist.
Nasval on tegusad ettevõtted Baltic Workboats, Saare Frydendahl, Ösel Fish, Saare
Fishexport jne. Paljud pered tegelevad ka turismi ja kodumajutusega. Majutatakse ligi 150
turisti.
Nasva sümbol on Nasva lest.
Lemmikküla Paadla kandi piirkonna külad
Aasta küla valimise käigus valitakse ka rahva lemmikküla, kus iga kodanik saab hääletada oma lemmiku poolt. Seekord said
Saare maakonna rahva lemmikküladeks 2021
33,7% häälte enamusega Paadla kandi piirkonna külad.
Paadla Kandi Selts koondab ja kaasab
Hirmuste, Kõrkküla, Kogula, Paevere,
Vennati ja Karida külade inimesed. Elanikke
on piirkonnas kokku 307, neis külades elab
palju hakkajaid noori ja teotahtelisi peresid.
Paadla kanti ehitatakse palju maju ja sünnib
lapsi. Tuntakse rõõmu ühistest tegemistest.
Saare maakonna aasta küla 2021 konkursi
nominendid olid Muhust Nõmmküla ja Saaremaalt Ratla küla, Paadla kandi piirkond,

Nasva alevikule aasta küla tiitli üleandmine. Fotol vasakult: tunnustust vastu võtma tulnud nasvalane Kalle
Kesküla (laternaga), abivallavanem Kristiina Maripuu, Saaremaa Kodukant juhatuse liige Reet Viira ja Nasva
küla elanik Hillar Lipp. FOTO: Irina Mägi

Kaunispe küla ja Nasva alevik.
Saare maakonnas valib aasta küla Saaremaa
Kodukant MTÜ koostöös Saaremaa vallaga.
Suur tänu kõigile mõtte- ja teokaaslastele:
Saaremaa vald, Muhu vald, Saarte Koostöökogu, Coop Saaremaa, Meie Maa, Saarte Hääl,
raadio Kadi, Navicup, Asko Berens ja Maris
Rebel.
Maamessil Tartus aasta küla kandidaadid
Üle-eestiliselt kõigi aasta küla kandidaatidega
on võimalik tutvuda 10.–12. juunil Tartus toi-

muval maamessil, kus avatakse esmakordselt
maakondlik ala. Juba praegu on kõigi konkureerivate külade tutvustused üleval Liikumine
Kodukant kodulehel.
Kodukant korraldab aasta küla valimist üheksandat korda. Valimised toimuvad üle aasta ning iga maakond esitab
kandidaadiks ühe küla, aleviku või külade
piirkonna.
Reet Viira
Saaremaa Kodukant juhatuse liige

Olulised muutused Kuressaare Haigla erakorralise meditsiini osakonnas
Seoses Kuressaare Haigla uuenenud erakorralise meditsiini osakonna avamisega
on EMO töös toimunud mõned olulised
muudatused. Näiteks tuleb nüüd arvestada, et võtta tuleb järjekorranumber, ning
muutunud on sisse- ja väljapääsude logistika.
EMO peamine sissepääs toimub Aia
tänava poolsete peauste kaudu. Luha
tänava poolne sissepääs haigla taga on vaid
kriitilisteks juhtudeks. Kui kellelgi on vaja
patsiendi transportimiseks ratastooli, siis
fuajees on ratastoolid saadaval. Registratuuri jõudes tuleb võtta järjekorranumber.
Järjekorranumbri masinas on kolm valikut: erakorraline, registratuur, vereanalüüsid. NB! Järjekorranumbri peavad võtma
ka vereanalüüsi andma tulnud patsiendid,
kes saavad omakorda oodata labori ooteruumis.
Kui sinu number ilmub ekraanile, mine
klienditeenindaja juurde, kes võtab kõik
olulised andmed ning kontrollib üle patsiendi kontaktisikud. Seejärel kannab
klienditeenindaja patsiendi haigla infosüsteemi. Triaažiõde kutsub sind triaaži-

tuppa ja vaatab üle elulised näidud ja määrab vastavalt terviseseisundi raskusele
triaažikategooria. See näitab, kui aegkriitiline on patsiendi arstiabi vajadus.
Keskööl lähevad peauksed lukku ning
on suletud kella kuueni hommikul –
öisel ajal tuleb sisse saamiseks kasutada
uste kõrval olevat fonolukku.
Rõhutame, et tagumine sissepääs on
vaid kriitilistele haigetele! Seda kasutatakse, kui inimesel on ekstreemne vigastus
ja tal ei ole võimalik peauksest EMOsse
pöörduda, vaid on vaja autoga otse treppi
sõita. Palume väga pöörata tähelepanu, et

Alustava ettevõtja baaskoolitus 2021
Potentsiaalsetele, alustavatele ja vast a lust anu d e tte võtj atel e suu natu d
programm aitab omandada baasteadmised ja -oskused oma ettevõttega
alustamiseks.

16. märtsist 22. aprillini kestev tasuta
koolitusprogramm sisaldab 7 päeval
toimuvaid veebikoolitusi.
Kohtade arv on piiratud ning vajalik on
eelregistreerimine 10. märtsini.

Soojustorustike renoveerimine jätkub
2020. aasta jaanuari algul tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsuse rahuldada AS-i Kuressaare Soojus taotlus
toetuse saamiseks projektile „Kuressaare
soojustorustike renoveerimine“. Projekti
kogumaksumus on 749 681 eurot, millest
Ühtekuuluvusfondi vahenditest rahastatakse 222 000 euroga, mis on ca 30% projekti maksumusest. Projekti käigus lähevad väljavahetamisele eelkõige suurema
soojuskao ja avariiriskiga torustiku lõigud.
Suured soojuskaod on tingitud isolatsiooni halvast tehnilisest seisukorrast või torude liiga suurtest läbimõõtudest. Rajatakse
ca 1,1 km uusi torustikke.

Renoveerimistööd toimuvad neljal erineval lõigul: Pika ja Körberi tänavate ristmikust Aia tn 56 elamuni, Körberi tänaval
kuni Körberi 12 elamuni, Tehnika tn 3
elamu otsast kuni SÜG-i staadioni piirdeaiani ja Torni tänaval Rohu tänavast kuni
Garnisoni tänava ristmikuni. Viimasel lõigul läheb taastamisele ka asfaltkate koos
äärekividega kogu tänavalõigu laiuses.
Esimesel kahel nimetatud lõigul on hanked läbi viidud ja tööd kas juba käimas või
lähipäevil algamas.
Renoveerimistööde tulemusel väheneb
soojuskadu nendes lõikudes 76% võrra
ehk ligikaudu 732 MWh aastas. Tänu soo-

tagumist sissepääsu kasutab kiirabi, kellele
ei tohi ette jääda. Seetõttu tuleb auto parkida vaid hetkeks selleks ette nähtud kohta ning sõiduk tuleks esimesel võimalusel
sealt ära liigutada ja ümber parkida.
Kui ka juhtub, et autoga tuleb sõita
kiirabilüüsi, ootab enne kaldteest üles sõitmist ees tõkkepuu, mille juures on fonotelefon ja kaamera. Sisse pääsemiseks tuleb
nupule vajutada, sealt läheb kõne klienditeenindajale. Helistamiseks autost väljuma
ei pea, klienditeenindaja avab tõkkepuu ja
lüüsi ukse. Tagumist väljapääsu võib kasutada ka juhul, kui EMO-st väljudes on inimesel vaja saada otse auto peale: näiteks
kui patsient on saanud jalale kipsi ning
eelnevalt sisenenud peaustest, saab talle
järele tulla Luha tänava poolse väljapääsu
juurde. Tuleb aga meeles pidada, et lüüs
on ainult patsiendi sõidukist väljumiseks
ja sinna sisenemiseks, autot lüüsi parkida
EI TOHI!
Irina Viirmäe, EMO vanemõde
Mihkel Laidna, Kuressaare Haigla SA
Kiirabi juhataja

Täp s e m i n fo j a re g i s t re e r i m i n e
www.sasak.ee või info@sasak.ee
Baaskoolitust korraldab Saare Arenduskeskus ning rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

juskadude vähenemisele väheneb katlamajades kütuste põletamisel keskkonda
paisatavate saasteainete kogus ning pidurdub soojuse hinnatõus, vaatamata kulude
kasvule pea igas valdkonnas.
Soojustorustike ehitus võib põhjustada
elukeskkonda häirivat müra, sellega kaasnevad lühiajalised katkestused soojusenergiaga varustamises ja liikluse ümberkorraldused. Loodame elanikkonna
mõistvale suhtumisele ja üritame koos
ehitajaga leida tekkivatele probleemidele
toimivad lahendused.
AS Kuressaare Soojus

Ürituste veebiplatvorm saare.events – märtsis meitel!
Käes on teine kevad, millele läheme vastu
COVID-19 piirangutega, millest on tugevalt puudutatud ka meie kultuurielu. Siseruumides ei ole 3.–28. märtsini lubatud
korraldada avalikke koosolekuid ja üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi,
kontserte ja kinoseansse ning avalikke jumalateenistusi. Pausi järel, mil taas saab
üritusi korraldada, on ootamas uuendatud
ürituste veebiplatvorm saare.events.
Saare tähistab, et keskkond kajastab
terves maakonnas toimuvat, sh Muhu ja
Ruhnu valla üritusi ja huvitegevusi. Soovides, et nimes oleks viide üritustele ja huvitegevusele, sai valitud rahvusvaheliselt
mõistetav events.
Keskkonna värvilahenduses annab tooni tumesinine, mis viitab nii meie valla kui
ka maakonna vapile, ning violetne värv,
mida tihti seostatakse loomingulisuse,
intuitiivsuse ja hea meeleoluga. Ka kõik
tegevused, mida kalendris kajastatakse,
võiksid kantud olla eelmainitud märksõnadest.
Uuendatud on info sisestusvormid,
kaardirakendus, otsingusüsteem ja keskkonna üldine ülesehitus koos võimalusega

jagada infot teistele platvormidele. Sündmused Piletilevi, Apollo Kino ja Thule
Kino platvormidelt kajastuvad portaalis
automaatselt. Uut on, kuid platvormi toimimise loogika on sarnane praegusele.
Tagamaks, et informatsioon on kõige ajaning asjakohasem, loovad värske sisu korraldajad ise ning seda tasuta.
Oluline muudatus toimub kasutajakontodes. Muudatuse käigus hakkavad
kehtima uued kasutus- ja andmekaitsetingimused. Andmekaitse ja muutunud
sisselogimisloogika tõttu ei saa me kasutajakontosid koos infoga automaatselt üle

tõsta. Kõikidel kasutajatel tuleb konto taas
registreerida.
Tänane portaal on korraldajatele kättesaadav olemasoleval veebiaadressil
syndmused.saaremaavald.ee kuni uue
platvormi avalikustamiseni, hiljem suunatakse juba kõik automaatselt veebilehele
saare.events.
Küsimuste korral ühenduge – maria.
ruubas@saaremaavald.ee; tel 452 5076.
Aitan hea meelega.
Maria Ruubas
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Põllumajandus- ja
Toiduameti pöördumine
Tänasel väga nakkava lindude gripi leviku ajal on äärmiselt oluline olla veel hoolsam ja tähelepanelikum võrreldes
sellega, mida Eestimaa linnupidajad juba seni teinud on.
Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka
ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa
arvatud hobilinnupidajad, järgiksid bioohutusmeetmeid
enda lindude kaitseks.
Ainult teadlikult tegutsedes on võimalik, et lindude
gripi levik ei muutuks laialdaseks ega peaks tegelema kurbade tagajärgedega.
Põllumajandus- ja Toiduamet kehtestab kõrge patogeensusega lindude gripi leviku tõkestamiseks alates
01.03.21 üle-eestilise lindude väljas pidamise piirangud.
Põllumajandus- ja Toiduameti otsusega keelustatakse:
• Eesti Vabariigi territooriumil põllumajanduslindude
ja teiste tehistingimustes peetavate lindude pidamise välitingimustes;
• partide ja hanede pidamise koos teiste peetavate
lindudega, välja arvatud juhul, kui viiruse sissetoomise
ohtu on võimalik hinnata väheseks sõltuvalt kasvanduse
erijoontele ja rakendatavatele riskivähendusmeetmetele,
mida Põllumajandus- ja Toiduamet peab piisavaks;
• looduses vabalt elavate lindude toomise kohtadesse,
kus samal ajal peetakse põllumajanduslinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.
Lindude väljaspidamine on lubatud erandolukorras
PTA loal juhul, kui seespidamine seab vääramatult ohtu
lindude elu ja tervise. Sel juhul peab olema välistatud lindude kokkupuude looduses vabalt elavate lindudega.
Linnugripi peamised sümptomid:
• harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
• isutus, uimasus, kõhulahtisus;
• linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad
siniseks;
• munatoodangu järsk langus.
Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
• hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
• ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
• enne lindude juurde minemist ja nende toitmist pese
käed ning vaheta riided ja jalanõud.
• juhul, kui märkad ebatavalist suremust, teavita sellest
veterinaararsti.
• välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.
Mida teha, kui leiate surnud linnu:
• Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged),
hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, palume sellest teavitada, helistades
infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde
kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka
proovid.
• Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt
saate edasised suunised.
Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuletab kõikidele põllumajanduslindude omanikele meelde kohustust
registreerida oma lindude pidamise koht PRIA põllumajandusloomade registris. Registreerima on oodatud ka
mõne kana pidajad. Ainult niimoodi saab amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal
linnupidajale toeks.
Juhendi, kuidas põllumajanduslinde registreerida, leiate
pta.agri.ee/lindude-gripp-joudis-eestisse#kuidas-registreerida.
Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab
ameti veebilehelt pta.agri.ee ja ameti Facebooki kontolt.
Põllumajandus- ja Toiduamet
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Meie käsitööpärand – Saaremaa suurrätt
Kuressaare Ametikooli lõpetanud kangakudujatest välja kasvanud seltsing
Lõimik kutsub koguma meie käsitööpärandit – Saaremaal möödunud sajandil kantud suurrätte. Kaunimad neist on
kavas uuesti kududa, et traditsioon ei katkeks. Projekti osaks on ka näitus.
Suur nelinurkne villane narmastega rätik
sai saartel naiste rõivastuse lahutamatuks
osaks juba 19. sajandi keskel. Suurrätt võeti kodust välja minnes ikka kaasa. Olenevalt ilmast kanti seda kas ümber pea või
õlgadel, ilusa ilmaga kokkupandult käsivarrel. Enamasti olid suurrätid ruudulised,
tumedamates toonides. Paikkondlikke
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mustreid ei ole teada.
Suurrätte kooti kodus kitsastel telgedel.
Sellistel rättidel on keskel õmblus. 19.–20.
sajandi vahetusel tulid laiemad teljed,
Eesti Vabariigi algul kangakudumiskoolitused. Rätte kudusid mõisa- ja külakangrud. Neid telliti või osteti kingitusteks
tütrele, pruudile või ämmale.
Suurrätt oli mitmeotstarbeline rõivaese
ja sellisena ta säilis. Paljudel meist on mälestusi sellest, kuidas vanaema suurrätt oli
veel kaua toolikatteks, leivanõu soojendajaks, lapsele varjuks vihma või tuule eest.
Rätist sai omamoodi turvalisuse ja kodu
sümbol.

Saaremaa Vallavalitsus on välja
kuulutanud järgmised avalikud konkursid:
Järelevalve peaspetsialist (tähtaeg: 17.03)
Arhitekt (pikendatud tähtaeg: 22.03)
Vallaarhitekt (pikendatud tähtaeg: 22.03)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega
saab tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Kui Sul on kodus suurrätt eelmisest sajandist, tuleta meelde ja pane kirja: kellele
see kuulus, kes kudus, millal või kuidas rätt
teie perre sattus. Eriti oodatud on suurräti
kasutamisega seotud isiklikud mälestused.
Kui vähegi võimalik, tuleks teha foto rätist
(ka siis, kui see on kahjustada saanud). See
kõik on meie lähiajalugu ja sellisena tähtis.
Palun saada oma kirjeldused ja fotod
15. märtsiks kaie.keskula@ametikool.ee.
Kõigi saatjatega võtame ühendust ja hoiame teid projekti tegevustega kursis.
Kaie Kesküla
Kuressaare Ametikooli kutseõpetaja

15. märts

19. märts

Aiajutud
Dekoratiivsed põõsad
koduaias (veebis)

Kai Ellart

Aiajutud
Kauaõitsevad
püsililled (veebis)

Kai Ellart

Lisainfo ja registreerimine
www.ktg.edu.ee/rahvaylikool

Kontakt: Krista Hallik, 526 9690
rahvaylikool@ktg.edu.ee
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SOODSAIMA HINNAGA
PRÜGI VASTUVÕTT Saaremaal
VANAMETALLI kokkuost
LAMMUTUS tööd
Lõhutud KÜTTEPUUDE müük
METSAMAA, k.a raiutud metsamaa ost
PÕLLUMAA OST

5+ KAMPAANIA
REMONDITÖÖDE TUNNIHINNE
Kõigile 5a ja
vanematele
autodele.

-20%
TUTVU LÄHEMALT
www.mlauto.ee või 45 22 553

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

TOIMETAJA: Merike Pitk
Tel 452 5022, 521 6653; merike.pitk@saaremaavald.ee

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

