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Aprillis algab Aia
tänava ehitus

Turismiettevõtted saavad
liituda tarbĳamärgisega
„Siin on turvaline“

Jalgratturi
ohutus algab
ratturist endast

 Loe lk 3

 Loe lk 5

 Loe lk 6
Kõiguste sadam on üks
ilusamaid erasadamaid Saaremaal.
Niklas Jansson on
koos elukaaslase Külli
Akkermanniga sadamat
arendanud kümmekond
aastat, süvendanud
akvatooriumit, ehitanud
uued kaid ja viimasena
saanud eelmisel aastal
valmis teenindushoone,
kus asub ka kohvik.
Sadamas on kohad
nii jahtidele, mootorpaatidele kui ka kohalike
kalurite kalapaatidele.
Tuge sadama ehitamiseks on saadud
Interreg EstLat
Harbours programmist.
FOTO: Irina Mägi

Jüri Linde: Külasadama arendamine peaks
olema eelkõige kohaliku kogukonna käes
Jüri Linde, vallavolikogu 26. veebruari istungil läbis esimese lugemise Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021–2030 eelnõu. Miks meil sadamate arengukava on vaja?
Esiteks juba seepärast, et saada ülevaadet,
kui palju ja kui tihedalt meil sadamaid on.
Arengukava annab ka võimaluse sadamaid
arendada, sest kui sadamad on arengukavas
kirjas, on võimalik nende kordategemiseks
sobivate rahastusmeetmete olemasolul raha
saada.
Lisaks määratleb arengukava sadamate arendamise eesmärgid – taristu arendamise, merekultuuri edasikandmise ja päästevõimekuse
tagamise kaudu. Teiste sõnadega on esimest
korda kirja pandud, millised ülesanded on või
võiksid tulevikus olla meie sadamatel ning kuidas minna kaasa muutustega ja nendega kohaneda ka sadamate seisukohalt.

nestusõigusega antud mittetulundusühingute
või kohalike kogukondade pidada.
Peale selle on lautrikohad, mida arengukava
ei käsitle. Mõned neist, mis on mingilgi määral
sadama tunnustega – kas on seal kanal, kai,
mõni muu ehitis või rajatis või on nad politsei- ja päästeameti nimekirjas olemas –, lisasime siiski arengukavasse, seda ka kogukondade
soovil.

Millises olukorras meie sadamad on?
Seisukord on väga kirju. On väga heas korras
sadamaid, aga on ka selliseid, mille kallal loodus on oma töö teinud, nagu näiteks eraomanduses Kaunispe sadam, mis asub mereturismi
seisukohalt väga olulise koha peal. Sõrve säärest lääne pool puudub ju praegu harrastusmeresõitjatele sobiv varjusadam. Selleks sobiva
Kaunispe sadama kai on lagunemas, faarvaater
ja sadamabassein süvendamata ning puudub
navigatsioonimärgistus.

Saaremaa valla territooriumil on 59 sadamat. On seda palju või vähe?
See on täiesti ilus arv. Meil on piisavalt sada- Millised võimalused on vallal sadamate
maid. Läänepoolne rannik on küll hõredamalt korrastamiseks?
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sadama faarvaater on kinni vajunud ja seda on
vaja kiiresti süvendada, tuli selleks täiendavat
raha leida.

Nii et sadamate renoveerimisega pole asjad
kõige paremad?
Hea näitena võiks tuua ühe erasadama, mis
on viimastel aastatel väga edukalt arenenud –
see on Kõiguste sadam, mis on Roomassaare
kõrval parim varjusadam Saaremaa lõunarannikul.
Eraomanikud arendavadki oma sadamaid
paremini, sama on ka Varese sadamaga.
Heaks näiteks on ka mittetulundusühingud
Muratsi Kalur ja Muratsi Küla Selts, kes on erinevaid projekte kirjutanud – küll mänguväljakute rajamiseks ja muuks, et sadama kasutamine oleks suurem ning ka lastel oleks sadamas
rohkem tegevust. Nii mõnigi kogukonnasadam võiks sellest eeskuju võtta.
Eelkõige näemegi, et kohalik kogukond võiks
oma piirkonna sadamat üleval pidada ja see
teenima panna. Suuremate sadamate jaoks turaha Euroopa Liidu vahendeist, nagu
1leks
7 .leida
M
Ä R TKalandusfondi
S
1 7 . meetmetest.
MÄRTS
näiteks
Euroopa
Aga
kindlasti
on
neidki
kogukondi,
17. M
ÄRTS
1 7 . EESTI
M Ä Rkes
T Son
SAARE
MAAKOND
rahul sellega,
mis sadamas olemas
on. Ja ega
1igal
7 .pool
M peagi
Ä R Tsadamasse
S
1 7hirmsasti
. EESTI
M Ä Rbetooni
TS
SAARE
44
1784
valama.MAAKOND
Ongi looduslik väike sadam.

17. MÄRTS

SAARE 275
MAAKOND
61
4
.
M
ÄRTS
SAARE
MAAKOND
SAARE 275
MAAKOND
61
4. MÄRTS
61
SAARE 275
MAAKOND
61
4 . M25
ÄRTS
SAARE 275
MAAKOND
61
4 . M25
ÄRTS
SAARE 652
MAAKOND
275
275
61
25
SAARE 652
MAAKOND
61
25
275
25
61
25
1971
275
652

SAARE
MAAKOND
44Ä
1
17
7 .. M
M
ÄR
RT
TS
S
SAARE 257
MAAKOND
44
17. M
ÄRTS
SAARE
MAAKOND
SAARE 257
MAAKOND
44
17. M
ÄRTS
44
SAARE 257
MAAKOND
44
16
17. MÄRTS
SAARE 257
MAAKOND
44Ä R T S
16
17. M
SAARE 257
MAAKOND
257
527
44
16
SAARE 527
MAAKOND
44
16
257
16
44
16
1593
257
527

59
59
59

40
40
40

17. MÄRTS
EESTI
1
M
R
17
7 .. 1784
MÄ
ÄJätkub
RT
T lkS
S2
EESTI
8606
1784
1 7 . EESTI
MÄRTS
EESTI
1784
8606
1 7 . 1784
MÄRTS
EESTI
1784
691
8606
17. MÄRTS
EESTI
1784
691
1 7 . 8606
M
ÄRTS

EESTI
8606
8606
20142
1784
691
EESTI
1784
691
8606
20142
691
1784
691
1516
8606
20142
257
8606
275
527
20142
16
691
1593
1516
652
25
1971
527
20142
652
257
8606
275
527
20142
652
16
691
25
1593
1516
1971
16
691
5171
145665
25
1593
1516
2297
527
20142
1971
652
1593
1516
1971
16
691
25
1593
1516
1971
527
20142
5171
145665
652
2297
527
20142
1034
53729
652
938
1593
1516
1971
5171
145665
2297
527
20142
652
5171
145665
1593
1516
1034
53729
2297
1971
938
5171
145665
2297
1593
1516
5171
145665
3,13%
4,04%
1971
2297
2,84%
1034
53729
938
1593
1516
1971
1034
53729
5171
145665
3,13%
4,04%
938
2297
2,84%
1034
53729
938
1034
53729
938
5171
145665
2297
3,13%
4,04%
2,84%
24 h jooksul lisandunud nakatunute
arv
Saaremaa
vallas:
5171
145665
2297
3,13%
4,04%
1034
53729
2,84%
938
24 h jooksul
lisandunud nakatunute
arv Saaremaa
vallas:
3,13%
4,04%
2,84%
5171
145665
2297
3,13%
4,04%
2,84%
1034
53729
938
24 h jooksul
arv Saaremaa
vallas:
1034
53729
938 lisandunud nakatunute
3,13%
4,04%
2,84%
24 h jooksul
lisandunud
nakatunute
arv
Saaremaa
vallas:
1034
53729
938
3,13%
4,04%
2,84%
24
Saaremaa vallas:
24 h
h jooksul
jooksul lisandunud
lisandunud nakatunute
nakatunute arv
vallas:
3,13% arv Saaremaa
4,04%
2,84%

Algab 1. klassi
taotluste vastuvõtt
Vallavalitsus alustas 15. märtsist taotluste
vastuvõttu järgmise, 2021. aasta septembrist
algava õppeaasta esimeste klasside õpilastele
elukohajärgse kooli määramiseks.
Lapsevanem saab esitada taotluse oma
lapsele elukohajärgse kooli määramiseks
elektrooniliselt valla hariduse registrite
keskkonna kaudu haridus.saaremaavald.ee/
haridus.
Juhis ja link avalduse esitamiseks on leitav
valla kodulehe avaküljel kiirviidete alt. Kui
elektroonilise avalduse esitamine ei ole võimalik, saab esitada taotluse ka paberil, blanketi ja juhise täitmiseks leiab samuti vallavalitsuse koduleheküljelt.
Vanem, kes soovib oma lapsele koolikohta Kuressaares, peab taotluses ära märkima
kaks eelistust; kui koolikohta soovitakse väljaspool Kuressaare linna, võib piirduda ühe
eelistuse märkimisega. Vastuvõttu erakooli
Luce korraldab kool ise ning vanemad ei pea
oma lapse Luce kooli panekul elukohajärgse
kooli määramist vallalt taotlema.
Elukohajärgse kooli määramise taotluste
vastuvõtt kestab 15. märtsist kuni 31. märtsini.
Kõik õigeaegselt, ka paberkandjal esitatud
taotlused registreeritakse ühtses hariduse
registrite keskkonnas ning pärast 31. märtsi
algab taotluste läbivaatamine.
Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohta
omavale lapsele, lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest,
arvestades esmajärjekorras õpilase registreeritud elukoha lähedust ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Vabade kohtade olemasolul saab arvestada ka lapsevanema soove
ning võtta kooli väljaspool Saaremaa valda
elavaid lapsi.
Lapsevanem saab vastuse lapsele määratud
elukohajärgse kooli kohta taotluses märgitud
suhtluskanali kaudu. Kui vanem on saanud
teate elukohajärgse kooli määramise kohta,
tuleb hiljemalt 30. aprilliks teate saamine ja
koolikoha vastuvõtt või sellest loobumine
veelkordselt kinnitada, et koolid saaksid teha
ettevalmistusi uueks õppeaastaks.
Elukohajärgse kooli määramise taotlusega koos saab lapsevanem esitada ka taotluse
ranitsatoetuse väljamaksmiseks. Ranitsatoetuse suurus on 200 eurot iga esmakordselt
koolimineva lapse kohta. Ranitsatoetused
makstakse välja septembrikuus, pärast seda,
kui koolid on laste õppima asumise andmed
riiklikus haridusandmete registris kinnitanud.
Loomulikult saab esimesse klassi minevale lapsele taotleda koolikohta ka pärast 31.
märtsi, kuid siis määratakse lapsele koolikoht, võttes arvesse vabade kohtade olemasolu koolis.
Rahvastikuregistri veebruarikuu andmeil
elab Saaremaa vallas 315 last, kes jõuavad
sügisel koolikohustuslikku ikka või kelle
koolikohustuse täitmise algust on eelmisel
kooliaastal pikendatud. Neist neli last on
juba koolilapsed, kuid meie valla lasteaedades käib ka lapsi, kelle elukoht on väljaspool
Saaremaa valda. Lisaks on alati ka peresid,
kes oma elukohta muudavad nii Saaremaale
kolides kui ka siit lahkudes. Lisaks on registris lapsi, kelle lasteaiakoha kasutamise kohta
andmed puuduvad ning kes võib-olla Eestis
ei elagi, ning kindlasti on ka neid lapsi, kelle
koolikohustuse täitmine lükkub ühe aasta
võrra edasi. Seega ei saa üksnes registri andmetele tuginedes uute koolilaste arvu prognoosida. Oluline on, et lapsevanem oma pere
soovidest õigeaegselt teada annab, et kõik
osapooled saaksid teha vajalikud ettevalmistused ja koolitee võiks rõõmuga alata.
Õilme Salumäe
üldharidusnõunik
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DETAILPLANEERINGUD
Kuressaare linnas Pikk tn 62 detailplaneeringu osaliselt
kehtetuks tunnistamine Pikk tn 62g katastriüksuse osas
Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/11
tunnistati osaliselt kehtetuks Pikk tn 62 detailplaneering (DP)
Pikk tn 62g katastriüksuse osas. Pikk tn 62 DP kehtestati
Kuressaare Linnavalitsuse 18.05.2004 korraldusega nr 269.
DP eesmärk oli planeeringuala jagamine kruntideks, ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihooneteks ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude asukohtade määramine.
Pikk tn 62g kinnistu omanik ja Pikk tn 62 DP huvitatud isik
esitasid 04.02.2021 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Pikk tn
62 DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Pikk tn 62g katastriüksuse (katastriüksuse katastritunnus 34901:002:0141)
osas, kuna soovitakse DP elluviimisest loobuda.
DP osaliselt kehtetuks tunnistamise otsus on kättesaadav
valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-kehtetuks-tunnistamised.
Atla külas Matise detailplaneeringu avalik väljapanek
Saaremaa vald korraldab Atla külas Matise detailplaneeringu (DP) avaliku väljapaneku. Matise DP võeti vastu Saaremaa
Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/12. DP koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks, endise talukoha
asukohale kahe eluasemekoha planeerimine, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritud
hoonestusala ja juurdepääsutee ulatuses. Kuna DP eesmärk on
ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, tehakse Matise DP-ga
ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut.
Matise DP avalik väljapanek toimub ajavahemikul 02.04–
01.05.2021. DP materjalidega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek ja Saaremaa
vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare).
DP avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada
DP lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna tn 10,
Kuressaare 93819.
DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
05.05.2021 kell 16 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10,
Kuressaare) II korruse suures saalis. Avalikul arutelul arutatakse
avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.
Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/9
lõpetati Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu (DP)
koostamine. Sõrve mnt 41a DP algatati Lääne-Saare Vallavolikogu 27.09.2017 otsusega nr 1-3/17/58 ja võeti vastu Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/46.
Planeeringuala suurus on 3,5 ha. DP eesmärk on ehitusõiguse
määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine tiigi rajamiseks, maaüksuse jagamine ning teede
ja liikluskorralduse planeerimine.
Huvitatud isik esitas vallavalitsusele 18.01.2021 taotluse
DP koostamise lõpetamiseks, kuna Keskkonnaamet ei nõustu
tiigi rajamiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega. DP
koostamise lõpetamise otsus on kättesaadav valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.
Kuressaare linnas Aia tn 78 detailplaneeringu algatamine
Kuressaare linnas Aia tn 78 detailplaneering (DP) algatati
Saaremaa Vallavalitsuse 09.03.2021 korraldusega nr 2-3/274.
DP eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete
püstitamiseks, katastriüksuste sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning teede ja tehnorajatiste
planeerimine. Planeeringuala suurus on 6500 m2.
Aia tn 78 DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma
valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna planeeringuala
asub ettevõtlusala juhtotstarbega alal. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.
saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

TEADE
Projekteerimistingimuste
andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et pikendab Lehe tn 3
projekteerimistingimuste eelnõule ettepanekute tegemise
tähtaega kuni 25. märtsini 2021 seoses lisatud täpsustatud
eskiislahendustega: Kuressaare linnas Lehe tn 3 kavandatakse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõuga lubada kahe korterelamu püstitamine.
Alates 18. märtsist kuni 25. märtsini on avalikul väljapanekul ka Kannikese tänava projekteerimistingimuste
eelnõu. Kuressaare linnas Kannikese tänaval kavandatakse laiendada tänavat ja ehitada välja sademevee trass ja
tänavavalgustus.
Eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel ja Kuressaares Tallinna tn 10 asuvas vallamajas. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare
93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Täpsem info: Piret Miller, piret.miller@saaremaavald.ee
või tel 452 5042.
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Vald toetab hoovialade heakorrastamist
Pärast mõningat pausi toetab Saaremaa
vald jälle kortermajade hoovialade heakorrastamist. Toetatakse kortermajade
hoovialade projekteerimist ja heakorrastamist ning üldkasutuses olevate rajatiste ja
haljastuse seisukorra parandamist.
Korrastada võib eelkõige laste mängualasid, pesukuivatus- või muid platse,
hoovivalgustust, jäätmekäitlus- või muid
rajatisi ning haljastust.
Toetuse taotlusi saab esitada Saaremaa
Vallavalitsusele iseteeninduskeskkonnas
alates 1. aprillist kuni 1. juunini 2021.
Tööde teostamist toetatakse kuni 50%
ulatuses töö maksumusest, maksimaalne
toetus ühe taotleja kohta on 2500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. juuniks ja tööd tuleb ellu viia käesoleva aasta jooksul. Taotluse saab esitada sel aastal
esimest korda iseteeninduskeskkonnas
iseteenindus.saaremaavald.ee.
Toetust taotletakse tööde tegemiseks
enne nende elluviimist. Toetus makstakse
välja pärast objekti valmimist hiljemalt 1.
detsembril.
Seni läbi viidud hoovialade korrastamise
voorudes on enim korrastatud prügikonteinerite hoidmise alasid, prügimajasid,
parkimisalasid ja laste mänguväljakuid.
Julgustame ühistuid rohkem toetust kasutama haljastuse korrastamiseks, näiteks
puude raideks ja hoolduslõikuseks, põõ-

Algab vastuvõtt lasteaedadesse

Lasteaiakoha taotlusi 2021/2022. õppeaastaks võetakse vastu 15. märtsist 15. aprillini.
Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab
vanem taotluse uues Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO
(arno.saaremaavald.ee) või paberil allkirjastatuna haridus- ja noorsootöö osakonnale või oma teeninduspiirkonna lasteaeda.
ARNOsse saab siseneda ID-kaardi,
Smart-ID ja mobiil-ID abil. Taotlusi ajaliselt ei järjestata, kõik 15. märtsist kuni 15.
aprillini esitatud avaldused loetakse esitatuks samaaegselt. Vabade kohtade olemasolul võetakse taotlusi vastu ka pärast 15.
aprilli ja õppeaasta kestel.
Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetak-

se lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka
väljastpoolt teeninduspiirkonda.
Vanem võib taotlusesse märkida kuni
kaks soovitud lasteaeda. Kui esimeses
eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse saanud lasteaias.
Lisaks sellele tuleb taotlejal märkida lasteaiakoha kasutamise alguse aeg ja kinnitada, et on informeerinud lapse teist vanemat taotluse esitamisest.
Kui vanem esitab lasteaiakoha taotluse
pärast 15. aprilli, määratakse lapsele koht
lasteaeda, kus on vabu kohti.
Taotlusi hakatakse menetlema pärast 15.
aprilli. Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud vanemat lasteaiakoha määramisest
ja kui taotleja on lasteaiakoha pakkumise
kinnitanud, võtab temaga ühendust selle

saste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja lillevaaside, -amplite ja muude
mahutite ostmiseks ning nende tegevuste
elluviimiseks vajalike teenuste ostmiseks.
Lisaks kaasaegsete väikevormide lisamiseks hoovialadele, nagu pingid, valgustus
ja rattaparklad.
Õuealade korrastamisest saadav kasu on
laiem kui ühe korterelamu elanike jaoks.
Korras ümbrusega anname panuse heakorrastatud avalikku ruumi.
Täiendav info: Piret Miller, tel 452 5042,
e-post: piret.miller@saaremaavald.ee
Piret Miller
arhitekt

lasteaia direktor, kuhu lapsele on broneeritud lasteaiakoht.
Hiljemalt seitsme päeva jooksul teate
saamisest on vanem kohustatud teavitama vallavalitsust lapsele määratud lasteaia
õppekoha vastuvõtmisest, sellest loobumisest või soovist jääda vaba lasteaiakoha
ootele. Vanema taotlus lapse lasteaiakoha
muutmiseks võetakse uuesti menetlusse,
kui soovitud lasteaias on tekkinud vaba
koht.
Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma pärast suvepuhkust, mis
jääb enamasti augustikuusse.
Lisainfo: Maarja Pildre, tel 452 5066,
maarja.pildre@saaremaavald.ee
Maarja Pildre
alusharidusnõunik

Jüri Linde: Külasadama arendamine peaks
olema eelkõige kohaliku kogukonna käes
Algus lk 1
Ilmselt kalapüük on vähenemas ja niisama merel käimise huvi tõusmas?
Eks paljuski sõltub see sellest, kui palju
meres kala on. Kindlasti on aga kasvav
trend lõbusõitude tegemine ehk vaba aja
veetmine merel. Paljudes väikesadamates on juba nüüd harrastajate paate rohkem kui kutseliste kalurite omi. Lisaks on
kalanduspiirkonna rannikul suur mereturismi potentsiaal. Tähtis on arendada
võimalusi maakonnale juurdepääsuks
merelt, milleks on samuti vaja taastada ja
korrastada väikesadamad.
Mis vajab eelkõige väikesadamates korrastamist?
Igas sadamas peaks olema slipp, et oleks
võimalik paati merre lasta ja veest välja tõmmata. Paljudes kohtades on slipp
küll olemas, aga see on kas liiga lühike või
vale kaldega. Ka päästevõimekuse koha
pealt peaksid slipid korralikud olema, et
uppumisohu korral vms olukorras oleks
võimalik kiiresti reageerida.
Nõuetekohane slipp on praegu kõigest
46%-l sadamatest ning 24%-l sadamatest
on esmane pääste- ja reostustõrjevarustus. Seda on väga vähe.

Mida Vene ajal ehitatud ja praeguseks
kasutuseta jäänud sadamatega teha?
Kui kasutajaid pole, ei ole mõtet vägisi sadamat elus hoida. Mitmes vanas
sadamakohas on ka probleeme liikuvate liivadega. Kui sadam ikka pidevalt
ummistub, nii et igal aastal peab seda
tühjendama ja selleks lisakulutusi tegema, kas siis on mõistlik seda sadamat
pidada?

-sadamate ja lautrite arendamine kogukonna huvi olemasolul. Tuleb tagada
püsiasustusega väikesaartega ühenduse
pidamiseks vajalikud tingimused nii sadamates kui ka veeteedel.

Arengukava on aastani 2030. Milline
pilt peaks meile Saaremaa sadamates
aastal 2030 avanema?
Selleks ajaks peaksid sadamad olema
heakorrastatud ja igal sadamal peaks olema vastutav valdaja või tegus ja toimekas
omanik.
Kogukonnad, kelle kasutusse sadamad
on antud, peavad olema elujõulised ja eks
omavalitsus toetab nii palju kui võimalik,
aga initsiatiiv peab tulema altpoolt.
2030. aastaks võiks kogu Saaremaa rannik olla kaetud varjusadamate võrguga,
sadamate maksimaalse vahekaugusega 30
meremiili, kui geograafilised olud seda
võimaldavad. Kogu ranniku ulatuses tuleb tagada otsingu- ja päästevõimekus
ning navigatsioonimärgistus.
Samuti peab jätkuma kohalike (küla)

Abivallavanem Jüri Lindet
küsitles Merike Pitk.

Sadamate arengukava eelnõu teine lugemine on 27. mail. Muudatusettepanekuid saab esitada 10. maini kl 15 aadressil
raekoda@saaremaavald.ee.

Saaremaa valla territooriumil on 59
sadamat, millest sadamate registris on 40.
Neist kuue sadama pidajaks on riik, kohalikule omavalitsusele ehk Saaremaa vallale
kuulub pidajana kuus sadamat, era- ja kolmandale sektorile pidajana 47 sadamat.
Riikliku ja maakondliku tähtsusega sadamad on Mõntu, Roomassaare, Kuressaare,
Saaremaa sadam, Triigi, Abruka, Papissaare
ja Vikati. Roomassaare, Abruka, Papissaare ja Vikati on nn „eluliini sadamad“, mis
tagavad ühenduse püsiasustusega väikesaartega.

ALANUD TAOTLUSVOORUD
Haridusvaldkonna
projektide taotlusvoor
Haridusvaldkonna projektide taotlusi
saab esitada 23.03–13.04.2021. Toetust
saavad taotleda mittetulundusühingud
(MTÜ), sihtasutused (SA) ja seltsingud
tegevuse või ürituse korraldamiseks või
mõne suurema projekti oma- või kaasfinantseeringu katmiseks. Prioriteetsed on
andekate laste/õpilaste arengupotentsiaali
toetavad ning HEV lapsi/õpilasi toetavad
tegevused ja üritused.
Maksimaalne toetus taotleja kohta on
1500 eurot.
Toetusemäär: sündmuste puhul maksimaalselt 90%; tegevuste puhul 100%; projekti oma- või kaasfinantseerimisel maksimaalselt 90% projekti peamise rahastaja

poolt nõutavast minimaalsest oma- või
kaasfinantseeringust.
Toetuse taotlemine toimub iseteenindusportaalis iseteenindus.saaremaavald.
ee.
Lisainfo vallavalitsuse kodulehel
www.saaremaavald.ee või maarja.pildre@
saaremaavald.ee, tel 452 5066.

Sotsiaalprojektide
taotlusvoor

Taotlusi saab esitada 31. märtsini iseteenindusportaalis iseteenindus.saaremaavald.ee. Taotlused peavad toetama
valdkondliku arengukava eesmärke ning
kavandatud tegevused aitama kaasa elanike toimetuleku ja heaolu parendamisele
ning toetama nii vaimset kui füüsilist ter-

vist. Osalema on oodatud kõik sotsiaalvaldkonnaga seotud MTÜ-d, sihtasutused
või seltsingud.
Rohkem infot saab iseteenindus.saaremaavald.ee või sotsiaaltöö peaspetsialistilt Karoliina Roometsalt, karoliina.roomets@saaremaavald.ee, tel 526 5520.

Pühakodade
parendamise taotlusvoor

18.03–15.04 toimub taotlusvoor pühakodade parendamise toetuseks.
Toetus on mõeldud Saaremaa sakraalehitiste renoveerimiseks ning toetusvooru
summa on 160 000.
Rohkem infot: Kristel Peel (kristel.
peel@saaremaavald.ee), tel 526 2317.

Saaremaa Teataja
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Aprillis algab Aia tänava ehitus
K
uressaare Aia tänava rekonstrueerimise
ja läbimurde ehitamise lepingu sõlmimisest on möödunud juba arvestatav
aeg. Aia tn läbimurde, Lootsi tn lõigu ning
Põduste ja Tori jõge ületavate rajatiste projekteerimisega on lõpusirgele jõutud. Täpsustamist vajavad veel mõned nüansid olemasoleva
elektrikaabli asetsemisest rekonstrueeritaval
Põduste jõe sillal ning Tori jõele paigaldatava
truubi näitajad vooluhulkade osas.
Seega suurem töö paberil saab kohe valmis
ning jääb veel vormistamine ehitustegevuse
mõttes. Kindlasti on see piirkonna elanikele ja
liiklejatele keeruline aeg. Palume varuda kannatust ja mõistmist, et kogu objekt ei valmi
paari päevaga, vaid kuudega.
Suurema ehitustegevusega planeeritakse
alustada aprillis. Ehitaja tagab juurdepääsu
tööpiirkonda jäävate kinnistute elanikele ja
ohutu läbipääsu jalakäijatele kogu ehitusperioodi vältel. Olenevalt tööfrondist ja tööde
iseloomust on juurdepääsud kohati raskendatud. Sellest teavitatakse elanikke eraldi. Tulenevalt vajadusest luuakse elanikele ja tehnika
liikumiseks ajutine läbipääs Luha tänavale
Aia tn 1 kinnistu kaudu ning võimaldatakse ajutist parkimist Aia ja Heina tn ristmiku
piirkonnas. Ajutised liikluskorralduse muu-

Sõrvest otse Aia tänavale. Klotoid OÜ

datused tehakse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemidele ning tähistatakse
tööde piirkonnas.
Põduste jõe silla rekonstrueerimisel
suletakse liikluseks üks sõidurada ning liiklust
reguleeritakse Lootsi tänaval foorjuhtimise
teel. Eelteatetahvlid paigaldatakse vähemalt
kolm päeva enne tööde algust Sõrve mnt ja
Kuressaare ringtee ristmikule ning Auriga
Keskuse juures asuva Tallinna tänava ringtee juurde soovitusega kasutada liiklemiseks

Kuressaare ringteed.
Projekti iseloomustamiseks ja tutvustamiseks on lisatud loo juurde pilt. Animeeritud
projekti vaatamiseks peab külastama valla
kodulehte. Ootame projekteeritava ala piirinaabritelt tagasisidet ja arvamusi meiliaadressil rait.pitk@saaremaavald.ee.
Rait Pitk
taristuinsener

Ootame ettepanekuid kaasavasse eelarvesse
Sel aastal saab Saaremaa valla kaasavasse
eelarvesse ettepanekuid esitada 17. märtsist
31. märtsini. Kõik valla arengust huvitatud
inimesed on oodatud kaasa lööma.
Ideede elluviimiseks on 2021. aastal 50 000
eurot. Ühe ettepaneku minimaalne suurus
on 1000 ja maksimaalne suurus 25 000 eurot. Väljapakutav idee saab olla investeeringuettepanek, mis on rakendatav avalikes huvides. Raha ei saa taotleda valla hallatavate asutuste ega valla enamusosalusega äriühingutega seotud tegevusteks.
Ettepanek peab sisaldama järgmisi põhiaspekte: ettepaneku nimetus; eesmärk ja olulisus; lühike kirjeldus (kes, kus, millal ja kuidas
ettepaneku ellu viib); sihtrühm (kes saavad
otsest kasu); hinnanguline maksumus; teave
kaasfinantseerijate kohta nende olemasolul ja
vajadusel muu oluline info.
Ettepanekuid saab teha veebikeskkonnas
volis.ee või pöörduda nende esitamiseks vallavalitsuse infolauda (Lossi 1, Kuressaare) või
kohalikku teenuskeskusesse. Esitatud ideid
hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Kõik reeglitele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele 11.–20. maini. Hääletada saavad Saaremaa valda registreeritud
elanikud alates 16. eluaastast. Hääletustule-

mused kinnitatakse maikuu lõpus. Enim toetust saanud ettepanekud viiakse ettepaneku
esitajate poolt ellu lepingute sõlmimisest ühe
aasta jooksul.
Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist

KOMMENTAAR
Kaasaval eelarvel on palju plusse
Kristiina Maripuu
abivallavanem
Nagu nimigi ütleb, on selle toetusvõimaluse puhul põhirõhk kaasamisel. Nii saavadki ellu vii-

dud just need ideed, millel on rahva kõige suurem poolehoid. Kaasav eelarve on Saaremaal
(Kuressaares) tuntud aastast 2014 ja aastate jooksul on selle rahastuse peamiste plussidena tõusnud esile arvestatav toetussumma, lennukad ettepanekud ja saarlaste aktiivne
kaasaelamine.
Kui kaasav eelarve 2019. aastal kogu vallale
laienes, sai selgeks seegi, et ka väiksed kogukonnad suudavad oma soovid ja mõtted hästi kuuldavaks teha ning rahvahääletusel edu noppida. Seega on see igati hea viis, kuidas oma suurepärast
ideed esitleda ning selle elluviimiseks toetust ja
tuntust saada. Olemuselt on kaasav eelarve lihtne ja ettepanekust teostusfaasi on võimalik jõuda
vähem kui kolme kuuga. Lisaks on kaasav eelarve
alati tekitanud toredat hasarti ja tõstnud kogukonnatunnet.

Erateede remondiks saab peagi toetust taotleda
Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud
taotlusvooru maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamiseks.
Taotlusvoor on avatud 1. maist kuni 31. maini
2021.
Taotleja saab esitada vormikohase avalduse
paberkandjal aadressile Saaremaa Vallavalitsus, Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald
93819 või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsuse e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.
Erateede remondi toetamiseks on Saaremaa valla eelarvesse sel aastal planeeritud
50 000 eurot. Toetuse määr on 50% tehtud
tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui
1500 eurot kalendriaastas ühe juurdepääsutee
kohta.
Nõuded taotlejale (mõlemad nõuded peavad
olema täidetud toetuse andmise otsustamise
ajaks):
• taotleja peab olema majapidamise, mille
juurdepääsutee remondiks toetust taotletakse,
omanik;
• taotleja majapidamine, mille juurdepääsutee remondiks toetust taotletakse, peab
rahvastikuregistri andmetel olema taotleja
elukohaks.
Toetuse eesmärk on toetada erateede omanikke juurdepääsuteede remonditööde tegemisel,
sh
• teekatte remont;
• truupide ehitus või remont;
• teeala kuivendamine;
• kruusa maksumus ja transport.

Käesoleva meetmega ei toetata:
• Kuressaare linna haldusterritooriumil
asuvate teede remonti;
• uute teede ehitamist;
• õuealade täitmist ja/või korrastamist;
• mustkatete rajamist;
• kui remonditava tee servad ei ole puittaimestikust või muudest takistustest puhtad
(vähemalt 4 m kõrguselt ja 1 m laiuselt servadest) – nõue peab olema täidetud avalduse
esitamise hetkeks;
• kui puudub teiste maaomanike kirjalik
nõusolek või taotleja kasuks seatud notariaalne kokkulepe teeservituudi seadmiseks, kui
remonditav teeosa asub kellegi teise kinnistul;
• kui taotletakse toetust elamuna mittekasutuses oleva (või elamu ehitamiseks puudub
ehitusluba) hoone juurdepääsutee remondiks.

Millest alustada?
Taotleja:
• selgitab välja juurdepääsutee remondi vajaduse ja koostab koostöös valla teespetsialistiga tööde tehnilise kirjelduse;
• selgitab välja (koos teespetsialistiga) eeldatava tööde maksumuse, arvestades oma
võimalusi 50% omaosaluse katmiseks;
• puhastab remonditava tee servad puittaimestikust või muudest takistustest;
• kooskõlastab tegevuse teiste kinnistute
omanikega, kui remonditav teeosa asub kellegi teise kinnistul;
• koostab ja esitab maikuu jooksul vormikohase taotluse koos asukoha skeemiga vallavalitsusse.
Avalduse koostamisel, sh kaardimaterjali

osas, abistab vajadusel piirkondlik teenuskeskus, kust võib saada ka avalduse vormi.

Mis edasi saab?
• taotlusi menetleb ja hindab vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna 4-liikmeline
komisjon, kes koostab taotlustest pingerea;
• vallavalitsus teeb otsuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise kohta;
• majandus- ja haldusosakond, rakendades
vallavalitsuse hankekorda, leiab tööde teostamiseks töövõtja;
• sõlmitakse kolmepoolne (vald, töövõtja,
toetuse saaja) töövõtuleping;
• tööde teostamise eeldatav aeg: suvi-sügis
2021;
• tööde teostamise eest tasuvad vald ja toetuse saaja töövõtjale oma osas.
Lisainfo kontaktid:
• Leisi, Mustjala, Kihelkonna piirkonnad –
Enno Reis, tel 452 5113 või 505 7938, e-post:
enno.reis@saaremaavald.ee
• Kaarma, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu
piirkonnad – Toomas Raun, tel 452 5112,
e-post: toomas.raun@saaremaavald.ee
• Orissaare, Pöide, Laimjala, Valjala, Pihtla piirkonnad – Raivo Kaseorg, tel 452 5134,
e-post: raivo.kaseorg@saaremaavald.ee
Meetme alusdokumendid ja avalduse vorm
on Saaremaa valla veebilehel www.saaremaavald.ee/erateede-remont.
Enno Reis
teede peaspetsialist
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KÜSIMUS
Vallavolikogu kinnitas
aleviku- ja külavanema
statuudi muutmise.
Mis on nüüd teisiti?

S

aaremaa vallavolikogu kiitis 26. veebruari
istungil heaks aleviku- ja külavanema valimise
korra muudatused ja lühidalt
öeldes on vanema valimine
nüüd senisest lihtsam ja selgem. Kindlasti tasub meeles
Kristiina Maripuu
pidada, et kehtivate volitusteabivallavanem
ga vanema olemasolu on aluseks aleviku- ja külaraha saamiseks ning selle
taotluse esitamise lõpptähtaeg on 17. mai. Seega jõuavad vanema valimise ette võtta ka need
kogukonnad, kus mõte on veel teoks tegemata.
Muudatused tulevad kasuks neile piirkondadele, kus aleviku- või külavanem on seni valimata või kus on ees ootamas uued valimised.
Juba ametis olevate vanemate volitusi muudatused ei puuduta.
Vanema valimine on lihtsam
Nüüdsest saab vanema valimise üldkoosoleku
kutsuda kokku ka ühe külaelaniku eestvedamisel – varem pidi koosoleku kokkukutsumiseks
olema teada, et seda soovib vähemalt kvoorumijagu elanikke. Küll aga peab ka edaspidi
teatama üldkoosoleku toimumisajast vähemalt
kolm nädalat ette. Tõsi, selle võrra on vanema
valimisele kuluv aeg kokkuvõttes pikk, kuid samas on kindlustatud, et info koosolekust jõuab
levida ja kõik soovijad saavad osaleda.
Ühe peamise muudatusena piisab otsustusvõimeliseks koosolekuks senisest väiksemast
osalejate arvust – vanema saab valida, kui osaleb vähemalt 10% elanikest (alates 16. eluaastast). Varem oli kvoorum seotud elanike arvuga. Toon mõned näited: 20 elanikuga küla
puhul pidi üldkoosolekust osa võtma vähemalt
viis elanikku – nüüd vähemalt kaks. 120 elaniku
puhul oli varasem nõue vähemalt 30 elanikku –
nüüd vähemalt 12. Ideaalne on muidugi see, kui
kõik elanikud soovivad oma esindaja valimisel
kaasa rääkida.
Varasema kümne päeva asemel on protokolli
koostamiseks ja esitamiseks aega 30 päeva – vanema volitused hakkavad siiski kehtima juba
valimise päevast. Lisaks saame anda ette protokolli näidise, et tulemuse vormistamine võimalikult lihtsalt sujuks.
Osavalla- ja kogukonnakogude koosolekutel
ning volikogu piirkondliku arengu ja külaelu
komisjoni koosolekul oli elav arutelu ka selle
üle, et tänastes koroonaoludes on vanema valimise koosolekut keeruline korraldada, sest
kokkusaamisi tuleks vältida. Isikuvalimiste tõttu ei saa vanema valimist viia üle virtuaalkeskkonda, kuid lahenduseks on, et koosolek viiakse
läbi välitingimustes või kasutatakse aktiivsemalt
volitamise võimalust, et vähem inimesi füüsiliselt kokku puutuks.
Saaremaa on esirinnas
Nüüd on statuudis täpsemalt kirjeldatud võimalus valida vanemale asetäitja ning juba ametis olevad vanemad saavad vajaduse korral volitada end asendama teist elanikku – näiteks on
põhjuseks pikem äraolek, haigus vms.
Lisaks on vanemad edaspidi paremini kaasatud oma piirkonna osavallakogu või kogukonnakogu tegevusse ning nad on oodatud kogu
koosolekutele, kui vanem ise seda soovib.
Külaliikumises on Saaremaa üks Eesti kõige
aktiivsemaid piirkondi ning kui võtta võrdluse
aluseks külavanemate ning külaseltside ja
-majade arv 1000 elaniku kohta, on Saaremaa
kõigist teistest mäekõrguselt üle.
Vanemate valimise kõrgaeg oli 2019. aasta
teine pool, mil uue vanema sai enam kui sada
Saaremaa küla, 2020. aastal valiti uusi vanemaid
vähe – põhjuseks kindlasti ka see, et kriisi tõttu
sai aleviku- ja külaraha valla eelarves täielikult
kärbitud.
Tänavu on vanemaid juba valima hakatud ja
teada on, et mitmel pool on valimised lähiajal
plaanis. Viimasel ajal on jälle meeldivalt tihti
küsitud nõu, kas valida vanem ühele külale või
hoopis mitme küla ühine vanem või kas valida
vanema rolli aktiivne külaselts – võimalusi on
tõesti mitmeid.
Vanema valimine ei ole kohustus, see on võimalus – olla paremas infovahetuses, saada toetust ja tuua enda kodukoht selgemalt pildile.
Täpsemat infot vanema valimise kõigi sammude kohta saab valla kodulehelt: www.saaremaavald.ee/kulavanem
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ARVAMUS
Kuidas hoida oma
vaimset tervist?

H

ea vaimne tervis on
taju, mõtlemine ja
suhtlemine viisil, mis
aitab elust rõõmu tunda ja
keeruliste olukordadega toime tulla. Hea vaimse tervisega inimene tuleb toime
elu ootamatustega ning leiab
Kaja Puck
igast olukorrast midagi head.
Saaremaa Laste ja
Perede Tugikeskuse Ta tunneb end hästi ja rahulolevana, on enesekindel ja
psühholoog
positiivse enesehinnanguga,
suudab nautida elu, hoolib endast ja teistest,
tunneb, et elus valitseb tasakaal, on eluterve
mõtlemisega.
Meil kõigil on elus olnud halbu kogemusi, ebaõnnestumisi, pingeid. Vaimselt terve inimene ei
kuku „musta auku“, vaid hakkab otsima olukorrast väljapääsu. Tuleb keskenduda tulevikule,
mitte mõelda, kui raske on antud hetkel. Siinkohal toon näiteks ühe jutu raamatust „Kuldsed lood“. Üks vana indiaanlane õpetas lapselast: „Pane tähele, igas inimeses käib võitlus,
mis sarnaneb kahe hundi võitlusega. Üks hunt
sümboliseerib kurjust (kadedus, vale, armukadedus jne), teine hunt headust (rahu, armastus jne).“
Vanaisa sõnad avaldasid väikesele indiaanipoisile sügavat muljet, ta jäi mõttesse ja küsis
siis: „Aga vanaisa, kumb hunt lõpuks võidab?“
Vanaisa naeratas: „Alati võidab see hunt, keda
sa toidad.“ Siit ka küsimus, kumba hunti teie
toidate?
Praegusel ajal on paljudel inimestel hirm.
Hirm teadmatuse ees, hirm oma ja lähedaste
tervise, töökoha kaotuse või veel millegi pärast.
Hirm on negatiivne emotsioon, mis kahjustab
tugevasti meie vaimset tervist. Kui lähedastega rääkimine ja oma hirmude analüüsimine ei
anna tulemust, on võimalik pöörduda ka spetsialistide poole.
Sel aastal kuulsin ühte väga head mõistulugu,
mille ka siinkohal ära toon.
Ühes kauges külas istub mees puu all ja teeb
aega parajaks. Mööda ratsutab Surm ise. Mees
ehmub, ütleb: „Pai Surm, jäta mind puutumata,
mine siit küll mööda.“
Surm vastab: „Ära pelga, sind ma ei puutu.
Lähen linna ja võtan sealt 500 hinge,“ ja kappab
edasi.
Mõne aja pärast tuleb Surm tagasi, aga kaasas
on tal 5000 hinge. Mees küsib, nüüd juba julgemalt: „Kuule Surm, ütlesid ju, et lähed võtad
500 hinge, aga miks sa siis nüüd 5000-ga tagasi
tuled?“
Surm vastu: „Olen sõnapidaja mees. Läksin
linna, et võtta 500 hinge, ja võtsingi. Ülejäänud
võttis Hirm.“
Martha Washington on öelnud: „Ma olen otsustanud olla rõõmus ja õnnelik mistahes olukorras, sest olen oma kogemustest õppinud, et
meie õnn või õnnetus sõltub meie meelestatusest, mitte asjaoludest.“
Mis aitab meil siis oma vaimse tervisega hakkama saada, millele peaks tähelepanu pöörama?
Hoidke suhteid oma lähedaste ja sõpradega,
küsige neilt abi ja tuge, kui on vaja. Suhtuge
kriisidesse ja muutustesse kui elu loomulikku ossa ja säilitage lootusrikas ellusuhtumine.
Kuidas see ütlemine nüüd oligi – andku issand
sulle meelekindlust leppida asjadega, mida ei
saa muuta, ja jõudu muuta asju, mida sa muuta
saad, ning tarkust nende vahel alati vahet teha!
Kindlasti tegelege sellega, mis tekitab positiivseid emotsioone. Igale oma, kas see on siis
raamatu lugemine, käsitöö tegemine, saunas
käimine, muusika kuulamine jms. Kindlasti aitab kaasa tervislik elustiil – piisav uni ja puhkus,
tervislik toitumine, liikumine, päikese käes viibimine, ebatervislikest tegevustest hoidumine.
Ja naerge, naerge nii palju kui võimalik. Huumor on kõige parem minakaitsemehhanism.
Kasvõi sundige ennast naerma, vaadates mõnda
naljakat videot või filmi, lugedes mõnda naljakat lugu või anekdooti.
Ja lõpuks retsept meile kõigile:
Võta oma mina, heida kõrvale isekus ja enesehaletsus. Kõrvalda ebasõbralike mõtete ja ebaõnne seemned. Eemalda eelarvamused ja mured.
Lisa selle asemel tugevat usku, et elu on elamist
väärt. Sega selle juurde mõte, et oled keegi. Kaunista huumori ja optimismiga, maitsesta armastusega. Lõpuks, lisa kindel soov elada täisväärtuslikult iga päeva, iga tundi – tulgu, mis tahes.
Lase sel keeda 365 päeva. Lõpuks kaunista naeratuse ja sõbralike sõnadega. Serveeri koos heatahtlikkuse ja julgusega. Peagi märkad tulemust.
(Thelma L. Martin)

Tugikeskus kasutab uut
kliendihaldussüsteemi

S

aaremaa Laste ja Perede Tugikeskus panustab oma igapäevatöös valla laste ja
perede arengu ja heaolu suurendamisse.
Sama tähtis on ka haridusasutuste juhtide ja
õpetajate toetamine. Oleme lubanud jagada
partneritele infot meie teenusemaastiku olulisematest läbimurretest. Nimelt, alates märtsikuust on tugikeskuse spetsialistidel kasutusel
uus kliendihaldussüsteem (KHS), mida soovimegi siinkohal tutvustada haridusasutustele, lapsevanematele, õpetajatele ja teistele
huvilistele.
Eriti oluline on kliendihaldusprogrammi
kasutuselevõtt tööprotsessi ülestähendamiseks laste abistamisel ja eesmärkide formuleerimisel. Samuti analüüsimisel ja infovahetusel. Laps ja pere võivad saada samaaegselt
mitmeid teenuseid, mis omakorda täiendavad
üksteist.
Senisest suurem süsteemsus
Meie jaoks on tegemist olulise verstapostiga,
sest oleme Saaremaa valla haridussüsteemi
toetamise tugisambana tugikeskuse teisel
tegutsemisaastal saavutanud haridus- ja sotsiaaltugiteenuste pakkumisel senisest suurema süsteemsuse. Sellest uuest süsteemsusest
annavad tunnistust meie asutuses valminud
üksikasjalikud teenuste kirjeldused ja teenuste osutamise juhised viies erinevas valdkonnas: eripedagoogika, logopeedia, psühholoogia, sotsiaalpedagoogika ja sotsiaaltöö.

Meie teenused on heal tasemel sõltumata
piirkonnast või konkreetsest spetsialistist.
Praegu võime käsi südamel öelda, et tugevate erialarühmade olemasolu tagab meie
töötajatele professionaalsuse ja seljataguse.
Kõige olulisem on see, et me ei plaani teenuste komplekssemaks ja vajaduspõhisemaks
muutmisel peatuda. Me tahame vajutada gaasi põhja, et saavutada kiirendus ja tõusta arvestatavaks teenusepakkujaks võrdluses Eesti
muude arenenud piirkondadega valdkondade
üleses koostöös. Tahame, et meie kogukonna
ressurss oleks jätkuvalt inimesed ning meie
elanikele ja eelkõige lastele oleksid kättesaadavad neile seadustes ette nähtud teenused.
Eelmainitud kliendihaldussüsteem ehk
KHS on olnud kasutusel Rajaleidja keskustes üle Eesti alates 2014. aastast. Tegemist on
lapsepõhise, turvalise ja turvaklassi omava
veebisüsteemiga, kuhu spetsialistid logivad
sisse isikutuvastuse kaudu. Seejärel sisestavad
nad osutatud või planeeritavad teenused ning
need teenused koonduvad ühte isikustatud
paketti.
Iga kliendilugu ehk juhtum on avatud vaid
spetsialistile, kes sellega vahetult kokku puutub. Olukorras, kus me lähtume isikuandmete töötlemisel kehtivatest õigusaktidest ning
kasutame seda andmebaasi oma juriidiliste
kohustuste täitmiseks, ei pea lugejad ega spetsialistid muretsema ka üleliigsete andmete
kogumise pärast.

KHS-i on arendajate poolt kohandatud vastavalt kohaliku omavalitsuse teenusepakkujate vajadustele ja võimalustele. Selles osas on
lähtutud eesmärkidest teenuste planeerimisel
ja kavandamisel. Sama kliendihaldussüsteemi kasutavad tugikeskused näiteks Viljandis,
Tartus ja Kuusalus.
Oluline on kliendikesksus
Olukorras, kus Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses on tööl juba ligi poolsada erinevat
spetsialisti, kellel on erinev teenuste maht,
saame kinnitada, et oleme pidanud oluliseks
just kliendikesksust ja kättesaadavust.
Lapsevanemad ei pea enam tulevikus kohtumistel igakordselt seletama või ümber jutustama, missuguse spetsialisti juures ja mis
ajal nad on lapsega käinud. See omakorda
hoiab kokku aega ja energiat ning annab võimaluse kulutada see aeg juba konkreetseks
aitamistööks.
Loodame tulevikus kliendihaldussüsteemi veelgi arendada ning kaasata koolidest
HEVKO-d ja lasteaedadest AEVKO-d, kes
koordineerivad erivajadustega lastega tööd
haridusasutuses – peaksime koos olema ühises infoväljas, et meie koostöö ja abivajajate
toetamine muutuks veelgi efektiivsemaks ja
tulemuslikumaks.
Aaro Nursi, Aile Aedma
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus

Kellele seatakse eestkoste?

K

ui psüühikahäire või intellektipuudega täisealine inimene ei suuda püsivalt
oma õiguste ja huvide eest seista, tuleb
kaaluda eestkoste seadmist. Näiteks kui inimesel on suuri raskusi ametiasutustes asjaajamisel või rahaliste tehingute korral. Alati ei
pea olema tegemist vaimuhaiguse või nõrgamõistuslikkusega, vaid mõne muu psüühikahäirega, mille tõttu on inimese psüühika siiski
kestvalt nii häiritud, et ta ei suuda oma tegudest ega nende tagajärgedest aru saada.

Abiks kontrollküsimused
Eestkoste seadmine ei ole vajalik, kui täisealise isiku huve saab kaitsta volituse andmise, teiste pereliikmete või abiliste kaudu. Et
aru saada, kas eestkostet on vaja, võiks abiks
olla mõned kontrollküsimused:
• Kas ja kuidas inimene orienteerub ajas,
kohas ja enda isikus ning igapäevastes elulistes olukordades?
• Kas ta saab iseseisvalt hakkama asjaajamisega näiteks pangas, ametiasutuses, notari
juures?
• Kas ta mõistab raha väärtust, näiteks, et
ostu sooritamisel poes tuleb selle eest tasuda?
• Kas tema osas võib tekkida ärakasutamisoht?
Saaremaa vallas on kaks eestkostespetsialisti ja üks eestkoste assistent. Praegu on kohtu
poolt määratud Saaremaa Vallavalitsuse eestkostele umbes 180 klienti, kelle igapäevaelu
korraldamisega eestkostespetsialistid koos
assistendiga tegelevad. Samuti abistame ka
eraisikuid, kes on määratud enda lähedase

eestkostjaks, nii avalduste esitamisel kohtule
eestkoste seadmise kui ka eestkoste pikendamise osas.
Eestkoste on Eesti Vabariigis reguleeritud
perekonnaseadusega. Vastavalt seadusele otsustab eestkoste seadmise kohus – seda kas
omal algatusel või valla- või linnavalitsuse või
huvitatud isiku avalduse alusel. Kohus võib
pöörduda valla- või linnavalitsuse poole eestkostjaks sobiva isiku leidmiseks.
Eestkoste seadmiseks vajalikud dokumendid on eriarsti paber, et isik vajab eestkostet (psühhiaater, perearst, e-tervis, digilugu,
epikriis), eestkostja kandidaadi nõusolek,
lähedaste nõusolek (isa, ema, täisealine õde
või vend, täisealised lapsed jne), puude otsus,
töövõime otsus jne.
Eestkoste seadmise eeldus vastavalt seadusele on, kui täisealine ei suuda vaimuhaiguse,
nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või
neid juhtida ja kohus määrab tema enda, tema
vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal
algatusel talle eestkostja.

Õiguste ja vara kaitse
Eestkostja kohustused fikseeritakse kohtumääruses, kuid kõige olulisem kohustus on,
et eestkostja kaitseb eestkostetava varalisi ja
isiklikke õigusi ning huve. Muu hulgas peab
eestkostja hoolitsema selle eest, et eestkostetav saaks vajalikul määral ravi- ja sotsiaalteenuseid.
Perekonnaseaduse kohaselt peab eestkost-

ja esitama eestkostetava vara valitsemise ja
muude ülesannete täitmise kohta kord aastas
kohtule kirjaliku aruande.
Eestkostja ei või eestkostetava nimel kohtu
eelneva nõusolekuta teha tehingut, millega
eestkostetav võtab kohustuse käsutada kogu
oma vara, pärandit, tulevast seaduslikku pärandiosa või tulevast sundosa. Näiteks kui on
soov müüa eestkostetava nimel olevat kinnisvara, siis peab selleks esmalt küsima kohtu
luba (PKS § 187).
Kui näed, et sinu täiskasvanud laps, abikaasa või vanem vajab eestkostjat või vajad ise
eestkostjat, pöördu vabas vormis avaldusega kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või
eestkostetava elukohajärgse kohtu (Saaremaal
Pärnu maakohtu Kuressaare kohtumaja, Lossi
2) poole.
Kodanike vastuvõtt toimub eelneva kokkuleppe alusel, julgelt võib helistada ja oleme
nõus jagama informatsiooni vastava teema
kohta ja vastama küsimustele.
Saaremaa Vallavalitsuses tegelevad eestkostetöö korraldusega
eestkostespetsialist Ervin Raudsik, tel
5198 8173, ervin.raudsik@saaremaavald.ee;
eestkostespetsialist Helbe Saksakulm, tel
521 0328, helbe.saksakulm@saaremaavald.ee;
eestkoste assistent Kersti Etverk, tel 454
2212, kersti.etverk@saaremaavald.ee.
Ervin Raudsik
Helbe Saksakulm
eestkostespetsialistid
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Turismiettevõtted saavad liituda
tarbĳamärgisega „Siin on turvaline“

T

änases olukorras vajame
kõik kindlustunnet, et
oleme hoitud! Kus on
turvaline näiteks ööbida või
söömas käia? Selleks otsi majutusasutuses, spaas, söögikohas, muuseumis või atraktsioonil silti „Siin on turvaline“.
Märgise saavad taotleda kõik
vastutustundlikud kohvikud, restoranid, hotellid, spaad, baarid ja
atraktsioonid. Ettevõtte juht kinnitab, et
on teinud omalt poolt kõik, et kaitsta külalisi
võimaliku nakkusohu eest ja teenuse pakkumisel on külastaja tervis hoitud.
Märgisega liitunud asutustes võid olla kindel, et
• nende töötajad ei tule haigustunnustega
tööle;
• töötajad desinfitseerivad järjepidevalt
käsi ja hoiavad puhtust;
• töötajad informeerivad kõiki külastajaid
COVID-19 käitumisjuhistest;
• siseruumides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi;
• desinfitseerimisvahendid on kõigile
kättesaadavad;
• töötajad jälgivad külalisi ning vajadusel
saadavad haigustunnustega inimese koju;
• pinnad, millega haigussümptomitega
inimene kokku puutus, puhastatakse hoolikalt;
• seal ei müüda joobetunnustega inimestele alkoholi ning liigjoobes isikul palutakse
lahkuda;
• siseruume õhutatakse pidevalt.
Tunnustuse hoidmine tähendab järje-

pidevat tööd, sest reeglite rikkumise korral kaotab teenusepakkuja õiguse silti kasutada. Kuna
märgise annab välja piirkonda esindav turismiarendamise ühendus, võivad sildid
üle Eesti visuaalselt erineda,
sõnum nendel on aga ühtne:
„Siin on turvaline“. Seega, kui
märkad Eestis reisides
kohta, mis on tähistatud märgisega „Siin on
turvaline“, võid olla kindel, et selles kohas neid reegleid järgitakse ja seda kohta
on turvaline külastada.
Märgis on oluline ka välisturistide jaoks. Kui piirid
avanevad ja turistide huvi
Saare maakonna vastu kasvab,
on väga tähtis kõigile puhkama

tulijatele tõestada, et siinsed ettevõtted on
võtnud oma südameasjaks kõigi külastajate
turvalisuse. Mitmed uuringud kinnitavad,
et välisturistid on vastavast informatsioonist
väga huvitatud ning see on reisisihtkoha valikul kindlasti konkurentsieeliseks.
Saare maakonna ettevõtjad saavad märgisega liituda Visit Saaremaa kodulehel: visitsaaremaa.ee/siin-on-turvaline/
Liitumine on ettevõtetele tasuta
ning neid turundatakse sel kevadel eraldi ka Eesti turismiveebis
„Visit Estonia / Puhka Eestis“.
Samuti tõstetakse neid esile
Visit Saaremaa turunduses.
Puhka turvaliselt!
Egle Puhk
turismi- ja turundusteenistuse
arendusspetsialist

Praeguseks on Saare maakonnas liitunud märgisega „Siin on turvaline“ 45 turismiettevõtet:
Anni Turismitalu, Angla tuulikumägi ja pärandkultuurikeskus, Arens rent apartments, Arensburg Boutique Hotel & Spa, Arina, Asva Viikingiküla, Castello Resto, Classic Kohvik & Pizza,
Ekesparre Butiikhotell, Georg Ots Spa hotel, Hotell Saaremaa, Järve turismitalu, Johan Spa
Hotell, John Bull Pub, Kadakasuitsu B & B, Kaju puhkemajad, Kalamaja hostel, Kapteni Kõrts &
Resto, Kipi-Koovi Matkakeskus/ Kapa Kantri Kohvik, Kuressaare Romantic Apartment, Külalistemaja „Pärna”, Laasi-Jaani puhkemajad, Laugu Turismitalu, Mereline Kalda, Mosaiik kohvik,
Ö Suites, Ohessaare Tuulik ja Kohvik, Orbu Talu Kadakakoda, Pidula Forell, Pub Vaekoda, Repo
hotell, Roomassaare Kohvik, Saaremaa Golf & Country Club, Saaremaa seikluspark Hallikivi,
Saaremaa Sõjavara Muuseum, Spaa Hotell Rüütli, Sõrve Külastuskeskus, Tihuse Hobuturismitalu, Tuule kodumajutus, Uueõue puhkemaja, Vanalinna Kohvik, Villa Kuus Sõlme, Villa Verde,
Värava talu, WOW elamuskeskus.

Saare maakonna tantsupeo „Tuules“
ja laulupeo „Teel“ saatus otsustatud
Saare maakonna 47. tantsupeo korraldaja
MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts otsustas
3. märtsil toimunud koosolekul, et Saaremaa
tantsupidu suunab suure peo asemel tantsutuuled üle kogu kodusaare.
Tantsutuulte keerutused neljas piirkonnas
Tantsutuulte keerutused toimuvad 6. juunil
2021 neljas Saaremaa piirkonnas: Kuressaares, Leisis (Kesk-Saaremaa), Kihelkonnal
(Lääne-Saaremaa) ja Orissaares (Ida-Saaremaa ja Muhu). Pidude algus kõigis neljas
kohas on kell 18.
Pidades meeles nii tantsijate kui ka publiku hajutamisvõimalusi ja muid vajalikke
meetmeid, toimuvad neli pidu kontserdivormis ja avarates välitingimustes. Suurele
peole omased joonised ning nendest tulenevad tantsude muudatused jäävad sel korral ära, kuna tantsude õppimisperiood jääb
kasinaks. Tantsurühmad jaotuvad pidudele
piirkondade alusel.
„Saarlastele omase väikese kangekaelsusega ei soovi me loobuda tervendavast tantsulustist ning paneme oma tuule jutustuse juhendajate ja tantsijate abiga puhuma lausa
neljast ilmakaarest korraga,“ ütles Saaremaa tantsupeo kunstiline juht Eena Mark.
„Me näeme, et tantsijate tahe on tugev ning
juhendajate soov tantsulise väljundi järele
suur. Anname praegustes oludes toimkonnaga endast parima, et seda kõigile pakkuda,“
lisas ta.
„Saame tähistada saarlaseks olemise uhkust ja olemust eraldi, kuid siiski üheskoos.
Iga pidu saab oma tuulesuuna kandjaks, et
6. juunil saaksid saaremaised tantsutuuled
puhuda üle kogu kodusaare,“ sõnas peo stsenarist Eve Tuisk.
Tantsupeo toimkond jätkab pidude planeerimist sellisel kujul, kuid kindlasti oleneb
veel palju ka riiklikest piirangutest. Siiski on
praegu vajalik liikuda edasi positiivsete mõtete ning lootusrikka tegutsemisega.
Laulupidu lükkub 2023. aastasse
Saare maakonna 52. laulupeo korralduskomisjon arutas laulupeo toimumisega seotud küsimusi 5. märtsil toimunud koosolekul
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repertuaari lihvimiseks juuni lõpuks.
Kaalumisel oli ka peo edasilükkamine selle aasta augustikuusse, kuid kahjuks olime
komisjonis sunnitud tõdema, et suvekuudel
lauljaid proovi saada on erinevatel põhjustel ülimalt keeruline ja ka sellele küsimusele andis küsitlus selge vastuse, et valmisolek
puudub.
2023. aastal toimuva laulupeo kontseptsioon jääb samaks, mis oli kavandatud juba
2020. aastaks, ja ka korraldusliku poolega
minnakse samast seisust edasi.

Hetk eelmiselt, 2016. aasta laulupeolt „Merel on
sada südant“. FOTO: Irina Mägi

ja otsustas laulupeo lükata aastasse 2023.
Korralduskomisjoni esimehena tõin komisjoni ette nädala jooksul läbi viidud küsitluse tulemused, millest selgus, et valdavalt on laulupeo repertuaar seoses erinevate
piirangutega omandamisjärgus ja jätkuvate
piirangute valguses puudub ka valmisolek

Vahepidu tuleb siiski sel suvel
Ka laulupeo komisjoni sooviks oli kogu loo
valguses edasi liikuda siiski positiivse noodiga ja otsustati suvel püüda ära pidada kindlasti rahvamuusikapidu ja ka üheslaulmise
võimalusega pidu, kus oleks repertuaar lihtsatest lauludest, mille noodid ja sõnad saaks
laiali jagada peo käigus või vahetult enne
pidu. Nii pillimehed/naised kui ka lauljad on
pidu oodanud juba kaks aastat ja selle nimel
ka palju pingutanud, mistõttu peame ühise mõtte tulemusena oluliseks ühe vahepeo
organiseerimist, mis ei nõua väga pikka ettevalmistusperioodi, kuid annaks muusikainimestele võimaluse eneseväljenduseks.
Juba aasta aega oleme enestes harjutanud
illusioonide purunemist, kogenud kaotust
ja kurbust. Oleme harjutanud iseendaga olemises, ebamugavuses ja kriipivas vajaduses
põgeneda. Oleme aru saanud, et ainus, mida
me teha saame, on jääda kohale. Iseenda eest
ei ole võimalik põgeneda. Püüame üheskoos
üles leida praeguste hetkede ilu ja võimalused. Kõik meie kaotused hajuvad kord ja saabuvad uued võimalused.
Kahjuks viiruse vastu oleme võimetud,
tema käib oma piirangutega oma rada ja
meie peame nendes tingimustes kohanema.
Küll tuleb taas meie suurte maakondlike
pidude aeg. Oleme hoitud, rahus ja armastuses! Nii loome me ühiselt just sellist olevikku, millest varem unistadagi ei julgenud.
Aarne Põlluäär
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

LUGEJA KÜSIB
Miks saavad koroonanakkusega ja isolatsiooni määratud inimesed vabalt ringi liikuda, käia
poodides ja mujal? Miks ei kontrollita, kas nad
ka tegelikult isolatsioonis on?
Kirsi Pruudel
Terviseameti kommunikatsioonitalitus

Kui inimese koroonaviiruse test osutub positiivseks, on tal keelatud lahkuda oma elukohast alates
koroonaviiruse diagnoosimisest kuni tervenemiseni. Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on inimese elu või tervis.
Positiivse diagnoosi saanud inimese perele kehtib
samasugune liikumisvabaduse piirang. Isolatsioonis peavad viibima ka kõik haige lähikontaktsed.
Erandina võib haigustunnuste puudumisel lahkuda oma elukohast juhul, kui
• pereliige on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutav inimene.
• ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses
igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku ja see
ei ole muul viisil võimalik. Seejuures tuleb järgida
kõiki avalikus ruumis liikumise piiranguid.
• elukohas on välistatud igasugune kontakt
koroonaviiruse diagnoosi saanud isikuga.
• õues viibimiseks, kui järgitakse kõiki varem
kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid avalikus
kohas.
Eestis on esinenud karantiininõuete rikkumist
inimeste poolt, kes on ise COVID-19 haigusega.
Kui 34 juhtumil jõudis selline rikkumine menetluseni, siis palju suurem osa lõppes kirjaliku või
suusõnalise juhendamisega, kuidas on õige. Nõustamistööd tehti lausa 162 inimesele, kes said oma
rikkumisest aru ja täitsid edaspidi Terviseameti
korraldusi.
Karantiininõudeid on eiranud ka haigega koos
elavad inimesed või lähikontaktsed. Vestlusega
piirduti 88 juhul ja väärteomenetlus algatati 10
korral. Kui inimene teab kedagi, kes rikub või on
rikkunud isolatsiooninõudeid, siis palume sellest
teada anda politseile.

Korduma kippuvad küsimused
Mida teha koroonaviiruse testimisele pääsemiseks? Kui kiiresti pääseb Saaremaal testi tegema?
Testimise vajalikkuse otsustab perearst. Helistada võib ka perearsti nõuandeliinile 1220. Peale
perearsti saatekirja laekumist testimise süsteemi
saadetakse täisealisele testitavale märgitud telefoninumbrile SMS, mis annab võimaluse broneerida
proovi andmise aeg broneerimissüsteemi kaudu.
Inimesele, kes veebibroneeringu teenust ei kasuta või kelleni SMS ei jõua, helistatakse ühe päeva
jooksul (esmaspäevast laupäevani).
Testima minnes võta kaasa isikut tõendav
dokument ja mine õigeks ajaks kokkulepitud kohta. Peale proovi andmist oota vastust: positiivse
proovi andnud inimestele helistatakse kahe tööpäeva jooksul, vastused kantakse ka digilugu.ee
keskkonda. Negatiivse proovi korral sisestatakse
analüüsi vastus inimese www.digilugu.ee lehele,
sest kõiki inimesi läbi helistada ei jõuta.
Kuressaare Haigla jälgib regulaarselt vabu testimisaegu ja lisab neid vajadusel – seega järjekorrad
ei ole pikad ning kel näidustus olemas ja peiteaeg
läbi, pääseb testile kiirelt.
Millal saan ennast vaktsineerida? Kas koroona
vastu vaktsineerimine on tasuta?
Täpset aega pole praegu võimalik öelda. Vaktsineerimise aeg sõltub sellest, kas ja millisesse
riskirühma inimene kuulub ning kui suur hulk
doose ja kui kiiresti Eestisse jõuab. Riskirühmadesse kuulujad saavad võimaluse vaktsineerida
esmajärjekorras. Vaktsineeritav saab teavituse oma
perearstilt ja riigiportaali www.eesti.ee kaudu, et
kuulub vaktsineerimise sihtrühma ja tal on võimalus end vaktsineerida lasta.
Valitsuse plaani kohaselt on 2021. aasta lõpuni
koroonaviiruse vastane vaktsineerimine kõigile
Eesti inimestele tasuta, sh ravikindlustamata inimestele.
Siseruumides ei tohi korraldada avalikke üritusi, aga kas õues tohib?
Välitingimustes on lubatud läbi viia vaid avalikke koosolekuid ja jumalateenistusi, mille osavõtjate piirarvuks on kuni 10-inimeselised rühmad.
Muuseumide välialadel tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti. Üritusi ei tohi korraldada ajavahemikus kell
21.00–6.00.
Rohkem küsimusi ja vastuseid
www.saaremaavald.ee/koroonaviirus
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JALGRATTURILE

Jalgratturi ohutus algab ratturist endast
K
evad on saabumas, varsti
võetakse jalgrattad keldritest-kuuridest välja ja
algab taas aktiivne jalgrattahooaeg.
Lähematel kuudel käsitleme
Saaremaa Teatajas jalgrattateemasid: alustame jalgratta
komplekteeritusest, hooldusest, mõistetest ja jätkame liiklusreeglite ülekordamisega. Iga
artikli lõpus esitame lugejatele
ühe küsimuse, millele õigesti
vastanute vahel loosime välja
Transpordiameti ennetustöö
osakonna poolt välja pandud
auhindu.

Kas jalgrattur
on juht või jalakäĳa?
Jalgratas on sõiduk ja jalgrattur on sõidukijuht! Ja Eestis on
parempoolne liiklus!
Tee selgeks, kas ratas on Sulle
sobiva suurusega? Jalgratas on paras siis, kui seisad harkisjalu, tallad
maas, rattapulga kohal ning rattapulgani jääb vähemalt paar sentimeetrit
ruumi.
Tuletame meelde, mida oma kaherattalise sõbraga enne sõiduhooaega
teha, millele tähelepanu pöörata.
Tee jalgratas sõidukorda ja nähtavaks!
Selleks, et jalgratas oleks pikka aega
heas sõidukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada ja hooldada. On
palju asju, mis tasub jätta spetsialistidele, kuid kõige esmase ja lihtsama
saab iga rattaomanik ise ära teha.
1. Hoia oma jalgratas puhas – merevesi, liiv ja pori mõjuvad jalgrattale
halvasti. Jalgratast tuleb regulaarselt
pesta. Pesemiseks sobib hästi soe vesi
ja svamm. Survepesuriga jalgratast
pesta ei soovita.
2. Sisekummi parandamine/
vahetamine.
3. Keti õlitamine.
Keerulisemad hooldustööd tasub
teha koos täiskasvanuga või viia jalgratas hooldusesse.
Alati on kasulik jalgratas enne tal-

osad ikka kenasti kinni keeratud ja kas rattal töötavad korralikult pidurid.
Kiiresti sõita on lihtsam, kuid
kiiresti seisma jääda, kui olukord seda nõuab, on kindlasti
keerulisem.
Rattal peavad olema päevasel
ajal küljes nõuetekohased helkurid ja pimedal ajal tuled.
Ära unusta ka rattakella!
Hoolitse ja hoia oma ratast,
sest ta on Sinu liiklusvahend
ning alati särava ja töökorras
rattaga liigelda on lust ja lõbu.

vekorterisse panekut pesta ja hooldada. Siis saab kevadel alustada vaid
rehvide pumpamisega ning sõit võib
alata. Kuid paraku nii käituvad rattaomanikud harva.
Enne rattaga sõidu alustamist:
1. Kett peab olema rattal puhas
mustusest ja õlitatud (musta ja pesemata ketti pole mõtet õlitada,
samuti tuleks enne keti õlitamist
kontrollida keti kulumisastet).
Reeglina on jalgrattaketid õlitamata ja teevad häält ning laulavad nagu
kevadised linnud.
Teine äärmus on, et ketil on liigselt
vana õli ja mustust ning kett ise on
täiesti kulunud. Kulunud ja hooldamata kett hakkab kiirelt kulutama ka
hammasrattaid ja probleeme lisandub kiiresti.
Sellest tulenevalt võiks enne hooaja algust lasta ka keti kulumist mõõta. Kindlasti ei sobi kõik õlid jalgrattaketi määrimiseks. On näiteid, kus
on kasutatud selleks isegi toiduõli.
Õige õli kohta saad küsida alati nõu
rattapoodidest.
2. Lisaks keti õlitusele on kevadel kindlasti oluline üle kontrollida
käiguvahetaja ja piduritrosside olukord. Kuna meid ümbritseb mereline kliima ja õhuniiskus on suur, siis

sellest tulenevalt vajaksid ka kõik
trossid määrimist – need võivad olla
kinni pahkunud.
3. Rattapesule lisaks võib kasutada pärast pesemist ka värvivahasid.
Need annavad rattale läike ja kaitsevad värvi päikese eest. Samuti on
vahatatud ratast pärast lihtsam puhastada.
4.Täiesti normaalne on see, et talvega on rehvid veidi tühjenenud ja
vajavad pumpamist.
On täiesti normaalne pumbata rehve kord nädalas või vähemalt
kord kuus.
Vahel inimestelt küsides, millal viimati rattarehve pumpasite, tuleb vastus: eelmisel aastal või et pole kunagi
pärast ratta ostu seda teinud.
Alati on enne pumpamist vaja üle
kontrollida, et rehvid ei oleks liiga
kulunud ja et neil ei oleks mõrasid
ega lõhesid.
Kummi rõhud erinevatel ratastel
on väga erinevad. Alati tuleb vaadata
ratta välisrehvil olevaid tehase rehvirõhu soovitusi, seal on nii miinimum- kui ka maksimumrõhud.
Rehvirõhu valik sõltub ka sõitja
kehakaalust. Laste ratastel on see
madalam ja täiskasvanutel kõrgem.
5.Enne sõidu algust on kindlasti
vaja kontrollida, kas rattal on kõik

Jalgratta kohustuslik
ohutusvarustus ja korras
pidurid – kontrolli, kas sinu
rattal pidurid töötavad ja
ohutusvarustus on olemas?
Lisaks kohustuslikule ohutusvarustusele on väga vajalik ka ketikaitse,
mis takistab laia püksisääre või pika
seeliku takerdumist hammasratta ja
keti vahele.
Kui ketikaitset pole, siis laia püksisääre võib pista soki vahele ning
pika seeliku saab hõlpsalt kinnitada
pesulõksuga.
„Kange kaelaga“ jalgratturid võik-

sid kaaluda tahavaatepeegli paigaldamist, et jälgida enne vasakpööret
tagant lähenevaid liiklejaid ja vältida
väga ohtlikku ootamatut ettekeeramist.
Turvalisemaks rattasõiduks soovitame kanda
• kinniseid jalanõusid, mis haakuvad hästi pedaalidega;
• erksavärvilisi või heledaid riideid või ohutusvesti;
• jalgratturikiivrit (alla 16 a lastele kohustuslik).
KÜSIMUS LUGEJALE: Kas pimedal
ajal või halva nähtavuse korral
peavad jalgrattal põlema ees
valge ja taga punane tuli? Jah/Ei.
Vastus saada 25. märtsiks e-mailile
ratas@saaremaavald.ee. Vastusele lisa
oma nimi, vanus ja kontakttelefon.
Jalgratturitele suunatud
artiklitesarja panevad kokku
Transpordiamet (Marika Luik),
Saaremaa Vallavalitsus (Riina Allik),
Prokuratuur (Rainer Amur),
Kuressaare Politseĳaoskond
(Meelis Juhandi ja Ahto Aulik),
Bivarix rattapood (Riho Räim).

Mis on mis?
JALGRATAS on vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese
või inimeste lihasjõul pedaalide või käsiväntade-hoobade abil. Jalgratas võib olla
varustatud ka elektrimootoriga, mille maksimaalne püsi-nimivõimsus ei ületa
0,25 kilovatti. Jalgrattaks ei loeta ratastooli, mis on ette nähtud liikumiseks
puudega isikule. Kaherattalise jalgratta suurim lubatud laius on 0,8 meetrit ning
kolme ja enama rataste arvuga jalgratta suurim lubatud laius on 1,25 meetrit.
PISIMOPEED on vähemalt kaherattaline sõiduk, mille suurim kasulik võimsus
sisepõlemismootori korral, või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori
korral, ei ületa ühte kilovatti ja valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis.
Pisimopeediks loetakse 01.01.2021 jõustunud liiklusseaduse järgi ka enamikku
müügil olevaid elektrilisi jalgrattaid – selle võimsuse tõttu.
JUHT on isik, kes juhib sõidukit või maastikusõidukit, juhib või ajab teel loomi.
Õppesõidu või sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukĳuhi õpetajat
või juhendajat, eksamisõidul loetakse juhiks eksamineeritav.

SAAME TUTTAVAKS
Arendusspetsialist
Egle Puhk
Egle töötab
turismi- ja turundusteenistuse arendusspetsialistina
1. märtsist.
Lapsena olid ta
mängumaaks
n i i Ta l l i n n a
vanalinna tänavad kui ka Järvamaal
asuva Kagavere külakese metsad ja
põllud. Koolis käis Egle Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kus lõpetas rootsi
keele süvaõppeklassi.
Tallinna Ülikooli magistrantuuri
lõpetas ta sotsiaaltöö erialal, spetsialiseerumisega lastekaitsele. Ülikooli
ajal töötas Egle aasta noorsootöötajana, kuni kutsuti loodava Arigato
spordiklubi meeskonda. Vahepeal
elas kolm aastat Kanadas, kust naastes hakkas restoranis Olde Hansa
keskaegseid elamussündmusi arendama. Kõrgkultuuri ja karismaatilisi
persoone tulvil aasta Rahvusooperis
Estonia päädis aga uusi arenguvõimalusi täis kannapöördega ehitussektori suunas, kus Egle töötas paar
aastat projektijuhina.
Tallinnas jõudis ta tegutseda veel
ka kogupere meelelahutuskeskuse Super Skypark ning vaateratta
Skywheel of Tallinn arendamise, ehi-

tamise, avamise ja juhtimisega.
„Siis aga kinkis elu mulle võimaluse ühe imetoreda saare poisi emaks
saamiseks ning ka I Land Soundi
tiimis toimetamine oli juba sobiva
pinnase loonud – nii olengi oma teekonnal siia ägedale saarele jõudnud
ja nüüd on justkui mulle loodud töökoht, mille kaudu siinsele kogukonnale oma panus anda.“
Siin on Eglel ainult üks mure: „Nii
väga tahaks ruumikamas kodus mönuleda! Nii et hea inimene, kui sa
tead kedagi, kes tahab Orissaares
oma vähemalt 3-toalist elamist välja
üürida, olen juba ette megatänulik!“

Alusharidusnõunik
Maarja Pildre

Maarja on
haridus- ja
noorsoot ö ö o s a k on n a
alusharidusnõuni k a l ates 8.
märtsist. Vallavalitsuse tööle tuli ta aga
1. veebruaril – sama osakonna peaspetsialistiks. Kirjutasimegi Maarjast
pikemalt siis, 4. veebruari Saaremaa
Teatajas.
Maarja sõnul tuli ettepanek alusharidusnõuniku ametikohale kandideerimiseks sisekonkursi teel talle

üllatusena, kuid seda igati positiivses
mõttes. „Loodan, et suudan nii varasematele kogemustele tuginedes kui
ka meie osakonna meeskonna toel
mulle usaldatud väljakutse väärikalt
vastu võtta ning üheskoos meie alusharidusasutustega Saaremaa mitmekülgset haridusmaastikku arendada,“ ütleb ta.
Enne vallavalitsust oli Maarja ametis Haridus- ja Noorteametis noortevaldkonna kvaliteedi- ja arenguseire osakonna peaeksperdina. Ta
on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise
Seminari noorsootöö erialal, keskhariduse on ta saanud Kuressaare
Gümnaasiumist.

Teespetsialist
Raivo Kaseorg

8. märtsist
töötab majandus- ja haldusosakonna teespetsialistina
Raivo Kaseorg,
kelle vastutada
on L aimja la,
Orissaare, Pihtla, Pöide ja Valjala piirkondade teede heakord. Konkurss sellele kohale
kuulutati välja pärast seda, kui senine teespetsialist Raivo Kahm asus
tööle vallavaranõunikuna.
Raivo Kaseorg on lõpetanud toona-

se Kingissepa I keskkooli (praegune
Saaremaa Ühisgümnaasium). Edasi
läks ta õppima Tallinna Polütehnilisse
Instituuti (Tallinna Tehnikaülikool)
tsiviil- ja tööstusehituse eriala, mille
lõpetas 1989. aastal ehitusinsenerina.
Pärast kõrgkooli suundus Raivo
erialasele tööle Saare KEKi, millele järgnes töö Kuressaare Kommunaalprojektis ja seejärel mitmes
projekteerimisfirmas.
„Kuna olen tänu oma eelnevatele
töökohustustele kokku puutunud nii
teede projekteerimise kui ka teede
omandi küsimustega, siis ongi nüüd
huvitav läheneda neile probleemidele n-ö teiselt poolt lauda – rakendada
oma teadmisi vallavalitsuse poolelt
lahenduste leidjana,“ ütleb Raivo.

Salme teenuskeskuse juhataja
Kaia Kuul
15. märtsist töötab
Salme teenusk e s k u s e
juhatajana senine sotsiaaltööspetsialist
Kaia Kuul.
Kaia on pärit
Orissaarest ja lõpetanud Orissaare
Gümnaasiumi. Pärast Tallinna Üli-

koolis kasvatusteaduste teaduskonnas eripedagoog-nõustaja eriala
lõpetamist 2006. aastal kandideeris
ta endises Salme vallas sotsiaaltöötaja ametikohale, sest nagu ta ütleb:
„Viis aastat pealinnas oli minu jaoks
piisav aeg, et mõista – oma tuleviku
soovin siduda Saaremaaga.“
Kaia taipas oma sõnul, et võttis
toona vastu suure väljakutse: „Õppisin sotsiaalvaldkonda tundma läbi
igapäevatöö ja muutuva seadusandluse. Saavutasime esmavajaliku toetuste ja teenuste süsteemi, mis pakkus tuge kohalikele inimestele.“
Hiljem, Saaremaa vallavalitsuse
sotsiaaltööspetsialistina lõi ta samuti
kaasa uute teenuste ja toetuste loomises. „Salme piirkond ja sealsed
elanikud on nende aastatega mulle
väga omaks saanud. On olnud palju
rõõmu kui ka muresid,“ ütleb ta.
„Teenuskeskuse juhataja ametikohale ajendas mind kandideerima
asjaolu, et olen tegevusvaldkonnaga
hästi kursis ja tean, mida see töö endast kujutab. Usun, et suudan anda
oma panuse piirkonna arendamisele
kaasa aidates ja kodanikke vajaduspõhiselt toetades.“
Salme sotsiaaltööspetsialisti kohustused võttis alates 15. märtsist üle
Torgu teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist Juta Sepp, hakates seda tööd
tegema mõlemas piirkonnas.
Saaremaa Teataja
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KÜLAVANEMAD

SPORT

Tunnustati Saare maakonna parimaid sportlasi
Traditsiooniline Saare maakonna 2020.
aasta sportlaste tunnustusüritus toimus 19.
veebruaril Kuressaare lossipargis. Pandeemiast tulenevalt peeti tänupidu õues. Tulede ja küünaldega kaunistatud lossipark
lõi imelise meeleolu ja kaunid muusikapalad, mille esitasid Martti ja Karolina Nõu,
muutsid olemise veelgi pidulikumaks.
Esmalt andis õhtujuht Tõnis Kipper
sõna abivallavanemale Helle Kahmile ja
Saaremaa Spordiliidu esimehele Kalev
Kütile ning seejärel jätkus parimate tunnustamine. Varasemalt välja kuulutatud
parimad sportlased, treenerid ja võistkonnad said kätte karikad, Saaremaa
ekspertgrupi preemiad ja Saaremaa valla
preemiad.
Esmakordselt tehti teatavaks Saaremaa Spordiliidu eripreemiad 2020:
Aasta Spordiperekond 2020 – perekond
Puiestee: Kent, Meelika, Kennet, Ron
Sebastian ja Joonas.
Aasta Spordihing 2020 – Taivu Uljas.

Aasta Spordisõber 2020 – Silveston OÜ.
Aasta Spordiõps 2020 – Endel Tustit.
Aasta Klubijuht 2020 – Mati Mäetalu.

Vallavalitsuse 9. märtsi istungil kinnitati alates 20. veebruarist viieks aastaks Lümanda piirkonna Kipi ja Koovi
külade külavanemaks Taivi Väli ning alates 28. veebruarist
Lümanda külavanemaks Anni Roost.

Eesti Olümpiakomitee auhind:
Aasta klubi 2020 – MTÜ Orissaare Sport.

Kihelkonna aleviku koosolek
Kihelkonna aleviku koosolek toimub 10. aprillil kell 12 Kihelkonna laululaval. Päevakorras alevikuvanema valimine.

Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustused:
Aasta noortetreener – Mati Rüütel.
Piirkondlik spordiedendaja – Tarvo Pihlas.
Piirkondlik spordisündmus – Rähnide
nädalamängud.

Koki küla üldkoosolek
Hea Koki küla elanik ja majaomanik! Saame kokku esimesel Koki küla koosolekul, mis toimub 11. aprillil kell 11
Kotlandi mõisa õues (Koki küla Rehe).
Päevakorras: külavanema valimine, külavanema asetäitja valimine, külaraha kasutamine.
Koosolekule palun tule tervena. Arvesta, et koosolek
toimub õues ja jälgime COVID-19 viiruse tõkestamise
reegleid ehk kanname maski ja hoiame vahekaugust.
Lisainfo: Kätlin Kallas, katlin.kallas@gmail.com, tel 522
8180.

Eesti Kultuurkapitali Saaremaa
ekspertgrupi aastapreemiad:
Alver Kivi ja Urmas Randma.
Saaremaa Spordiliit tänab abistajaid:
Saaremaa vald, Kuursaali meeskond, ABC
Kompuuter, Saar Music OÜ, Graveer OÜ,
Allan Mehik ja Tõnis Kipper.
Kaie Järvelaid
Saaremaa Spordiliidu peasekretär

Aasta parim nais- ja noorsportlane 2020
Karola Soe. FOTO: Allan Mehik

Kuressaare Bussĳaam annab üürile kohviku
Kuressaare Bussijaam OÜ korraldab kirjaliku enampakkumise Kuressaare Bussijaamas (Pihtla tee 3, Kuressaare) asuva kohviku üürile andmiseks tähtajaga viis aastat
alates 01.05.2021. Ruumi suurus on 77,2
m², see on varustatud vee- ja elektriarvestitega ning osalise sisustuse ja seadmetega. Kasutamise otstarve on toitlustamine,
soovitavalt kiirtoidu pakkumine või muud
toitlustamisega seotud tegevused; lubatud
on lahja alkohol kuni 22 mahuprotsenti.
Üürnikul on kohustus viia renditavad
pinnad vastavusse kauplemis- ja töötervishoiu nõuetega ning varustada vajalike seadmetega, lisaks tagada kohviku siseruumide korrashoid ning hoida kohvik
avatuna aastaringselt.

Riigivara
põllumajanduslikuks
kasutamiseks andmine
Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis olevate
kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise.
Saaremaa vallas tuleb enampakkumisele
Himmiste külas Liivapõllu katastriüksus
(44001:002:0404) suurusega 29,32 ha, alghind 2147 eurot, tagatisraha 536 eurot.
Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada
riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee kuni 31.03.2021 kella 10-ni.
Täpsem info www.maaamet.ee.

Üüri tasutakse aastaringselt, lisaks tasub
üürnik üürileandjale tasu tarbitud kommunaalteenuste eest (vesi, elekter, küte);
valveteenuse ja prügiveo teenuse tellimiseks sõlmib üürnik eraldi lepingud teenuse pakkujaga. Üüri algsuurus enampakkumisel on 4 eurot/m² kohta kuus, üüri
enampakkumuse hinnale lisandub kehtiv
käibemaksumäär. Enampakkumise osavõtu tasu on 30 eurot, mis on tagastamatu,
ja tagatisraha 100 eurot, mis võitja puhul
arvestatakse tasutud üüriks ja teistele isikutele tagastatakse viie tööpäeva jooksul.
Tag at is r a ha tu l eb t asu d a e el ne valt Kuressaare Bussijaam OÜ-le (a/a
EE49220001120269092). Enampakkumisest ei või osa võtta riiklike maksude võlg-

lased. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 08.04.2021 märgusõnaga
„Kohvik“ aadressile Kuressaare Bussijaam,
Pihtla tee 3, Kuressaare (kohale tulles tuua
ümbrik juhataja kabinetti). Pakkumine
peab sisaldama järgmisi dokumente:
dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta,
pakkuja avaldus enampakkumisest osavõtuks, milles on välja toodud pakkuja
nimi, asu- või elukoht, kontaktandmed
(telefon ja e-posti aadress), pakkuja soov
enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel, tegevuse üldine kirjeldus, pakutav üürihind ja pakkuja allkiri.
Täiendav info: aare@saarebussijaam.
ee, tel 453 1663, 521 1017.

Piirangud 11. märtsist
2+2 reeglit
tuleb järgida igal pool avalikus ruumis liikumisel

Kohustus kanda maski
kehtib avalikes siseruumides,
sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades

Distantsõppele
peavad jääma ka 1.–4. klassi õpilased

Poed ja kaubandusettevõtted

Saaremaa Teataja

peavad olema suletud, lubatud luugimüük,
drive-in ning müük välialadel

Esmavajalikud kauplused

Saaremaa Vallavalitsus on välja
kuulutanud järgmised avalikud konkursid:
Arhitekt (pikendatud tähtaeg: 22.03)
Vallaarhitekt (pikendatud tähtaeg: 22.03)
Planeeringuspetsialist (tähtaeg: 5.04)

avatuks jäävad toidukauplused, apteegid, abivahendeid
ja meditsiiniseadmeid müüvad kauplused, telekommunikatsiooniettevõtete esindused, prillipoed, lemmikloomapoed, tanklad

Toitlustusettevõtted
peavad olema suletud, lubatud toidu kaasamüük

Samuti on välja kuulutatud avalik konkurss
Lääne-Saare Avatud Noortekeskused
juhataja
tähtajalisele ametikohale
(kandideerimise tähtaeg: 25.03)
Kandideerimisavaldus esitada
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1,
93819 Kuressaare linn.
Kandideerimise täpsete tingimuste ning
ametĳuhenditega saab tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

Külavanemad ja
vanemate valimised

MUUDATUSED RAAMATUKOGUDES
11. märtsist kuni 11. aprillini
Saare Maakonna Keskraamatukogu töötab tavapärastel
kellaaegadel: E–R 10–19 ja L 10–16.
KOJULAENUTUS
• Võimalik on ainult kontaktivaba laenutus ja tagastus.
• Ise riiulite vahele raamatuid valima minna ei ole võimalik.
• Raamatud saab eelnevalt välja valida ning nende saadavust kontrollida saaremaa.raamatukogud.ee.
• Soovitud raamatud saab tellida raamatukappi või
fuajeesse riiulile e-maili aadressil skr@saare.ee ning telefonidel 452 0734 või 452 0735.
• Loe lähemalt raamatukapi kasutamisest: skr.lib.ee/
raamatukapp.
• Raamatukapist raamatu välja võtmiseks on aega 24
tundi. Kui raamatule ei ole järele tuldud ööpäeva jooksul,
siis tellimus tühistatakse. Raamatukapp asub maja taga,
parkla pool seina ääres.
• Tellitud raamatuid saab kätte ka raamatukogu fuajeest
riiulilt.
• Kõik reserveeritud raamatud lähevad raamatukappi.
• Raamatud saab tagastada tagastuskasti, mis asub parklapoolse välisukse ees. Loe lähemalt tagastuskastist: skr.lib.ee/
tagastuskast.
TÄISKASVANUTE LUGEMISSAAL
• Külastamine hädavajadusel.
• Kohapeal on võimalik perioodikat lugeda ja tööd teha
piiratud arvul kohtadel.
• Avariiulite kasutamine on keelatud. Vajalikku teavikut
küsige töötajalt.
• Paljundusteenust pakume.
• Rohkem infot 452 0727 või lugemissaal@saare.ee.
LASTE LUGEMISSAAL
Külastamine hädavajadusel õppetöö tarvis. Telefon 452
0728.
INTERNETIPUNKT töötab tavapäraselt. Telefon 452
0726.
Lisainfo skr.lib.ee.
MAARAAMATUKOGUD 11.03 kuni 11.04:
• Kõik maaraamatukogud pakuvad kontaktivaba laenutust ja tagastust oma tavapärastel lahtiolekuaegadel.
• Maaraamatukogudes on võimalik perioodikat lugeda
ja internetti kasutada eelnevalt kokkulepitud ajal.
• Aja kokkuleppimiseks ja muude küsimustega helistage
vastava raamatukogu telefonil.
Raamatukogudes asuvad postipunktid toimivad, kuid eelistage võimalusel kontaktivaba suhtlemist ja pakiautomaate.
Kui tuleb info mõne postipunktiga raamatukogu sulgemisest, on suletud ka postipunkt.
Kõigi maaraamatukogude kontaktid leiate Saare
Maakonna Keskraamatukogu kodulehelt skr.lib.ee/
kontakt/#tab2.

Teenindusettevõtted
ruumitäitumuse nõue 25% ning järgida tuleb kõiki
koroonaviiruse leviku tõrje reegleid

Huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe,
noorsootöö, sportimine, treenimine
on siseruumides keelatud.
Lubatud välitingimustes 2+2 reeglit arvestades

kriis.ee

hoia.me

1247

22. märts

12. aprill

Aiajutud
Kauaõitsevad
püsililled (veebis)
Haridusjutud
Rahatargalt investeerimise ja
pensionini (veebis)

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

Kai Ellart

Tarvo
Vaarmets

Kontakt: Krista Hallik, 526 9690
rahvaylikool@ktg.edu.ee
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Oleme AVATUD! Kaup kätte
müügiluugist või TASUTA koju!*

Telli www.electro.ee, kauplus@electro.ee, 554 7890
*Kuressaares kogu kaup,
Saare- ja Muhumaal tellimused alates 100 EUR

ML VEOAUTO- JA
VÄRVIKESKUS

Veoautode remont, hooldus ja varuosad.
Sõidu- ja veoautode kindlustusjuhtumite käsitlus.
Pleki- ja värvitööd.

Remont, hooldus ja varuosad
kõikidele automarkidele.

OLEME ERIOLUKORRA
AJAL AVATUD

E-R 8-17

Jälgime kõiki eriolukorra nõudeid!

Oleme eriolukorra ajal avatud E-R 08-17

+372 4522550
www.mlauto.ee

www.mlauto.ee | +372 45 21 929 | veoauto@mlauto.ee
Üürnikel sisehoovi kasutamise võimalus!

POSTIMAJA

VOOLU 4

Rendile anda erineva suurusega
äri- ja laopinnad 10-300m2
Torni tn 1, Kuressaare | maidu.lempu@gmail.com

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKĲA:
Printall

Soodsalt üürida erineva suurusega
lao-, tootmis- ja äripinnad
Voolu tn 4, Kuressaare | maidu.lempu@gmail.com

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

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

