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Vana tehnohoone asemele kerkib Sõrve säärde multifunktsionaalne maja. FOTO: Renate Pihl

H
Sõrve tehnohoone uus tulemine
Juba mõnda aega käib Sõrves vilgas ehitustegevus. Ösel Projekt OÜ
eestvedamisel rekonstrueeritakse
Sõrve tehnohoonet.
Sõrve säärel asuv endine tuletorni tehnohoone muudetakse multifunktsionaalseks
hooneks, kuhu rajatakse
mitmeotstarbeliselt kasutatavale kogukonnaruumile
lisaks avalikud tualettruumid, sh invatualett. EsialgRenate Pihl
sete plaanide järgi valmib
arenduse ja
kommunikatsiooni hoone tänavu juunis.
Sõrve säär on üks Saare
peaspetsialist
maakonna olulisemaid vaatamisväärsusi, mida külastab igal aastal kümneid tuhandeid turiste. Võttes arvesse sealse
avaliku turismitaristu amortiseerumist (kuivkäimla, kätepesuvõimaluse puudumine jmt)
ning mittevastavust tänapäeva nõuetele, oli
vajadus avalikus kasutuses oleva turismitugitaristu loomise järele ilmne.
Energiatõhus hoone
Ennekõike on uue hoone puhul tegemist avaliku objektiga, mida Saaremaa vald soovib arendada avaliku ruumi (hea)korrastamise mõistes
ning mille rajamisest on kasu ka juba Sõrve
säärel turismi- ja külastusvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Ehitustööd algasid veebruari keskel ja nüüdseks on töövõtja objektil toimetanud juba
kaheksa nädalat. Rajatud on juurdeehituse
vundament, laotud kandeseinad, paigaldatud
vahelaepaneelid. Veel sel kuul püstitatakse
juurdeehituse välisseinad ja katusekonstruktsioon ning edasi toimub juba raudbetoonpõrandate valamine, katusekatte, akende-uste paigaldus jne. Loodavast saab huvitava
arhitektuurse väljanägemisega energiatõhus
hoone.
Rajatava hoone juurde on projekteeritud ka
müügikioskid suveniiride, käsitöötoodangu
jmt pakkumiseks säärt külastavatele turistidele. Müügikioskid on lisarahastuse olemasolul
võimalik välja ehitada tulevikus.
Tuulevari külastajatele
Lisaks avalikule tualettruumile ja kätepesuvõimalusele saavad maja kasutada tuulevarjuna
ka need külastajad, kes sääre tippu või tuletorni külastada ei soovi või tervislikel põhjustel ei
saa. Seesama nn ootesaal võimaldab lisaks istumis- ja ajaveetmispaigale ka ruumi kohaliku
kogukonna kasutuseks, näiteks koostöös teenuskeskuse juhiga, kelle tööülesannete üks osa
on kultuuri korraldamine piirkonnas rahvamaja põhimõttel.
Olulise lisandväärtusena tekib majja interaktiivsete ekraanilahenduste kaudu võimalus
vahendada külastajatele informatsiooni piirkonna (turismi)teenuste ja atraktsioonide
ning sündmuste kohta. Valla vaatest on praegu
aastaringses töös vaid üks ametlik (mehitatud)

turismiinfopunkt asukohaga Kuressaares, millele Sõrve lisanduv interaktiivne võimalus on
suurepäraseks toeks.
Multifunktsionaalne hoone parkla-alaga
tagab parema külastuskogemuse, pikendab
võimalikku külastushooaega, parandab võimalusi kohapeal korraldatavate (hooajaliste)
sündmuste toetamisel, mis omakorda kõik
sümbioosis aitavad kaasa maakonna majanduse elavdamisele.
Loodame, et maakonna ühe peamise turismisihtpunkti külastatavus suureneb veelgi, interaktiivse turismiinfopunktiga tekib juurde
väärtuslik võimalus selle piirkonna erinevate ettevõtete, tegevuste ja sündmuste teabe
levitamiseks ning uue hoone valmides saavad
nii külastajad kui ka kogukond juurde ühe
toreda ajaveetmiskoha.
Rekonstrueerimise ehituslik maksumus on
329 644 eurot, millele lisandub omanikujärelevalveteenus 10 500 eurot. Maakondlike
arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA) kaetakse kahe etapi kaudu
kokku 225 000 eurot. Omafinantseeringu
katteks on valla kinnitatud eelarves ja lisaeelarves kokku ette nähtud 119 144 eurot.
Lisaks hoonele rajatakse lähiajal ka parkla
20 sõiduautole ja neljale bussile ning pinnatud kattega juurdepääsutee Sõrve külastuskeskuse hooneni. Töid teostab OÜ Klotoid,
maksumuseks ca 50 000 eurot, ning need
viiakse ellu Saaremaa valla eelarvelistest
vahenditest.

ajaasustuse programmi 2021. aasta
taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist
kuni 1. aprillini. Saaremaa vallas esitati tähtaegselt 243 taotlust. Võrdluseks: 2020.
aastal laekus 184 ning 2019. aastal 178 taotlust.
Kogu taotlusvooru ajal oli soovijatele tagatud ka kohapealne nõustamine vallavalitsuse
Lossi tänav 1 majas kolmapäeviti ja reedeti ning Orissaare teenuskeskuses ülejäänud
tööpäevadel.
Valdkondade lõikes esitati enim taotlusi kanalisatsioonisüsteemidele – 140. Veevarustussüsteemidele esitati 88, juurdepääsutee parandamiseks 14 ja autonoomse
elektrisüsteemi parandamiseks üks taotlus.
Programmist taotletava toetuse suuruseks
saab olla kuni 67% projekti üldmaksumusest ning oma- ja kaasfinantseeringu summa
peab olema vähemalt 33% projekti üldmaksumusest.
Esitatud 243 projektitaotluse esialgne
kogumaksumus on 1 276 880,69 eurot, millest taotletav toetuse summa on 824 653,17
eurot ning oma- ja kaasfinantseeringu
summa 452 227,52 eurot.
Tähtaegselt esitatud taotluste kohta tehakse otsus 60 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast alates. Valla ülesandeks on
teha esitatud taotluste osas kontroll (tuleb
täita kontroll-leht), mille käigus tuleb arvesse võtta taotleja vastavust esitatud nõuetele,
taotluse vastavust valdkondade sisule, projekti tegevuste ja kulude vastavust ja seda,
kas projekti tegevustega on võimalik saavutada kavandatud tulemus.
Kui taotluste kontrollimisel avastatakse
ebatäpsusi, teavitatakse sellest viivitamata taotlejat ja määratakse tähtaeg puuduste
kõrvaldamiseks.
Enne taotluste hindamist on hindajatel
õigus tutvuda kohapeal nõuetele vastavate
taotluste majapidamiste olukorra ja kitsaskohtadega, mida soovitakse projektiga lahendada. Majapidamiste külastamine ei ole
kohustuslik, kuid on soovituslik juhtudel,
kui hindajatel ei ole ülevaadet kitsaskoha
tõsidusest.
Kõiki nõuetele vastavaid projektitaotlusi
hinnatakse vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse koostatud hindamismetoodikale.
Kohalikest vajadustest lähtudes määras
Saaremaa Vallavalitsus 19. jaanuari 2021
korraldusega toetuse andmisel eelistatud
sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse: eelistatud sihtrühmaks on lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega
isik(ud).
Valdkondade prioriteetsuse järjestus on:
veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid,
juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid. Sel moel on vallal võimalik suunata
toetust sihtrühmadele ja tegevustele, mis vajavad kohalikul tasandil kõige enam toetust.
Otsused taotluste rahuldamise kohta teeb
vald pärast rahandusministeeriumi poolt
omavalitsuste vahelise rahajaotuse kinnitamist, kui on selgunud lõplik summa, mille
ulatuses on võimalik projekte toetada.
Projekti ajalist kestust hakatakse arvestama toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks
2022. Töid on lubatud alustada pärast seda,
kui on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga sõlmitud toetusleping. Uuringud,
projekteerimine, riigilõivud, notaritasud,
veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Maire Käärid
keskkonnataristu peaspetsialist
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Enamik teehoiurahast kulub tänavu vallale olulistele arendustele

T

eede investeeringuteks on tänavuses
eelarves ette nähtud ligemale 3,8 miljonit
eurot, millest lõviosa on kavandatud Kuressaare linna Aia tänava läbimurdele (umbes
1,96 mln eurot) ja riigigümnaasiumi piirkonna
arenduseks ehk Rohu ja Väljaku tänavate ehitustöödele (u 480 000 eurot).
Teehoiurahast on uute tolmuvabade katete
rajamiseks ning mustkatete korduspindamiseks ja kruuskatete uuendamiseks kavandatud ligemale 1,55 mln eurot, millele lisandub
muu teehoiuraha (hööveldamiseks, tolmutõrjeks, mustkatte aukude parandamiseks jms) –
umbes 226 000 eurot. See raha jagatakse
sarnaselt varasematele aastatele piirkonniti
(ühinenud valdade järgi) piirkonnas asuvate

avalike teede pikkuste järgi.
Kuigi raamatupidamislikult lähevad investeeringute alla teede remondid maksumusega alates 5000 eurost, oleme tänavuse teehoiu
investeeringute nimekirja koondanud üle
1000-eurose prognoosmaksumusega objektid.
Nimekiri ei ole veel lõplik, sinna võib remondiobjekte lisanduda või neid sealt välja arvata,
kui see on põhjendatud, näiteks, kui hanked
ei lähe oodatult, kui on probleeme erateede
avalikku kasutusse jätmisega või muudel asjaoludel.
Antud nimekirjas ongi ka mitmed sellised
erateed, kus avaliku kasutuse vormistamise
menetlus on veel pooleli ning selles osas võib
n-ö tagasilööke tulla. Teatavasti saab valla raha

kasutada üksnes valla omandis olevate teede
või avalikus kasutuses olevate erateede remondiks.
Märkimist väärib, et praegu on vallavolikogus menetluses lisaeelarve, millega kavandatakse eraldada teedele täiendavalt 1,74 mln
eurot, millest 1,27 mln on sihtotstarbeline
riigipoolne lisaeraldus Papissaare tee ja Lagenõmme kruusakarjääri tee rekonstrueerimiseks ning Kuressaare linna Raudtee tänava
koos ringristmikuga ümberehituseks. Lisaeelarvega kavandatakse ka täiendavalt üle 318 000
euro eraldamist riigigümnaasiumi piirkonna
arenduseks ja 150 000 euro lisamist valla teede
investeeringuteks.
Kokku plaanime teha sel aastal viis teede

remondi riigihanget. Kõigepealt, aprillikuu
lõpus avatakse mustkatete korduspindamise ja
mustkatete rajamise hanked. Seejärel läheme
välja kolme erineva kruusateede remondi hangetega: valla ida- ja lääneosa eraldi ning kõige
lõpuks jääb vallaülene kruusateede remondi
hange.
Kokkuvõttes peaks Saaremaa valda olema
aasta lõpuks lisandunud umbes 50 km tolmuvabu katteid ja umbes sama palju uuendatud
kruuskatteid. Mustkatete säilitusremonti ehk
korduspindamist on planeeritud teha ligi 16
km.
Enno Reis
teede peaspetsialist

Saaremaa teede remondid 2021. aastal
Tee nimi

Küla

Pikkus meetrites

MUSTKATETE EHITUS
KAARMA PIIRKOND
Kaisvere-Lao tee (2 lõiku)
Kaisvere
Aste-Lao tee
Laoküla
Kaisvere-Sepa tee
Laoküla
Rahu tn 10
Aste alevik
(kortermajade mahasõidud)
Ohaka tee
Mändjala
Eikla-Piila tee
Piila
Õha-Piila tee
Õha
Laskebaasi tee
Laheküla
Eliste tee
Praakli
Liigundi talutee
Muratsi
Loigu talutee
Muratsi
Mihkli tee T1
Upa
Ametikooli tee laiendus
Upa
KIHELKONNA PIIRKOND
Onni-Abula
Kallaste
Merise-Kalasma
Abula
Abula külatee
Abula
Kallaste külatee
Kallaste
Undva külatee
Undva
Vedruka küla tee
Vedruka, Rootsiküla
KÄRLA PIIRKOND
Jõe tänav
Kärla alevik
Kuuri tee
Sauvere
Ritsu tee
Sauvere
Kandla tee
Kandla
Kandlametsa tee
Kandla
Karida tee
Karida
Kabja tee
Mätasselja
Metsa tänav
Kärla alevik
Kase põik
Kärla alevik (Sõmera)
LAIMJALA PIIRKOND
Laheküla tee
Allikalahe
Peetri tee
Ruhve
Üüvere küla tee
Üüvere
Õunaaia tee
Käo
Luhina tee
Saareküla
Pahavalla - Vana-Saareküla tee
Pahavalla
LEISI PIIRKOND
Pamma-Purtsa tee
Tiitsuotsa, Purtsa,
Linnuse
Leisi-Parasmetsa
Parasmetsa
Kopli tee
Kopli
Laugu tee
Laugu
Lõpi-Koikla
Lõpi
MUSTJALA PIIRKOND
Paatsa-Tuiu
Paatsa
Paatsa külatee
Paatsa
Küdema kool-Pargi tee
Küdema
ORISSAARE PIIRKOND
Kevade tänav
Orissaare
Suur-Rahula - Liiva
Suur-Rahula
Nurga tee
Suur-Rahula
Mõisa tee
Tumala
Maasi tee
Maasi
PIHTLA PIIRKOND
Ennu Ranso tee
Vanamõisa
Saare tee
Reo
PÖIDE PIIRKOND
Ula tee
Ula
Tillikna tee
Nenu
Mui tee
Mui
Kanissaare tee
Kanissaare
Parkla, Kiriku ringtee
Tornimäe
Kiriku ringtee
Tornimäe
SALME PIIRKOND
Mõisaküla tee
Kaugatoma

TORGU PIIRKOND
Tammuna
422
VALJALA PIIRKOND
Rahu tee
Rahu
668
Ariste tee
Valjala-Ariste
440
Kaljuküla (2 lõiku)
Kaljuküla
1534
Vanalõve tee
Vanalõve
1509
Kõnnu-Lõõne
Jööri
250
MUSTKATETE KORDUSPINDAMINE
KAARMA PIIRKOND
Laiaselja tee
Mändjala
673
Tööstuse tänav
Kudjape alevik
335
Tahula külatee
Tahula
448
Rahula tee
Kudjape alevik
430
Kalmistu tee
Kudjape alevik
665
KIHELKONNA PIIRKOND
Kiriku tn
Kihelkonna alevik
280
Oja tn
Kihelkonna alevik
412
KURESSAARE
Kitzbergi tänav
Pärna tänav - Liiva
338
(parem pool 1,0 m laiemaks)
tänav
Kitzbergi tänav
Lossi tänav - Liiva tänav510
Kaevu tänav
Uus tänav - Nooruse 653
tänav
Raekoja tänav
Uus tänav - Kitsas
116
tänav
Raudtee tänav
Raudtee 16 - Pihtla tee 173
Raja tänav
Niidu tänav - Õie tänav 165
Kalevi põik tänav
Kalevi tänav - Tallinna 333
tänav
Rehe tänav
Spordikeskuse sisse- 215
sõit - Smuuli tänav
Vahtra tänav
Aia tänav - Paju tänav 277
Ravila tänav
Luha tänav - Vahtra
305
tänav
Luha tänav
Ravila tänav - Heina
207
tänav
Kastani tänav
Vahtra tänav - Valsi
219
sissesõit
Aia tänav
1003
(mõlemad pooled 1,5 m laiemaks)
Kalevi tänav
619
(parem pool 1,0 m laiemaks)
KÄRLA PIIRKOND
Metsa põik
Kärla alevik (Sõmera) 70
Lille tänav
Kärla alevik (Sõmera) 153
Metsa tänav
Kärla alevik (Sõmera) 45
Kärla lasteaia parkla
Kärla alevik
Kooli tänav
Kärla alevik
810
Jõe tänav
Kärla alevik
790
Paadla tee
Kogula/Paevere
1508
LAIMJALA PIIRKOND
Õunaaia tee
Käo
95
Postimäe-Kingli tee
Audla
1400
Kabja tee
Audla
567
MUSTJALA PIIRKOND
Sillavälja tee
Silla
600
Ringe-Miku talutee
Panga
510
Tagaranna-Jaha-Merise
Tagaranna
170
ORISSAARE PIIRKOND
Pargi tänav
Orissaare
570
Ranna pst
Orissaare
285
Pärna tn
Orissaare
358
Laulu tn
Orissaare
435
PÖIDE PIIRKOND
Kooli ümbruse pindamine
Tornimäe
Peetri tee
Veere
110
SALME PIIRKOND
Aia tänav
Salme alevik
290
Salme Põhikooli
Salme alevik
parklad/hooviala
Agaselja-Kopli tee
Tehumardi
1024

Tammuna külatee

1259
420
780
150
613
1024
1100
220
486
80
472
150
300
2060
260
160
1680
780
1370
40
325
280
810
200
1415
170
304
190
629
484
540
57
1620
717
3560
1910
930
1030
720
1440
1240
770
224
400
70
110
885
652
924
1270
830
505
640
40
45
2616

TORGU PIIRKOND
Jämaja
VALJALA PIIRKOND
Undimäe tee
Undimäe
Jööri tee
Jööri
KRUUSKATETE EHITUS
KAARMA PIIRKOND
Kiratsi sootee
Kiratsi
Õha-Koidula tee
Koidula
Tõrise-Linnuse
Tõrise
Kuumi-Jaani talutee
Irase
Põllumaa talutee
Muratsi
KIHELKONNA PIIRKOND
Kurevere-Läägi-Kehila-Tammese
Läägi
Kõruse-Tagamõisa
Kõruse
Tagamõisa-Kalmu-Tohku tee
Kalmu
Kalmu-Kuralase-Neeme
Kuralase, Tohku
Kurevere-Harila
Kurevere, Kõruse
KÄRLA PIIRKOND
Raudtee tee
Kärla-Kirikuküla
Nõmme tee
Ulje küla
Paadla mõisa tee
Paevere
Riidu tee
Arandi
LAIMJALA PIIRKOND
Käo küla tee
Käo
Lilleoja tee
Kõiguste
Laave tee
Saareküla
Niidi tee
Viltina
Küüni tee
Kõiguste
LEISI PIIRKOND
Luulupe-Haeska tee
Luulupe
Seljasoo tee
Selja
Pädasoo tee
Karja
Roobaka-Pahila
Roobaka
Pöitse-Pikassoo tee
Pöitse
Kaisa tee
Kaisa
Austri tee
Roobaka
Pikamäe tee
Veske
LÜMANDA PIIRKOND
Nõmme tee
Mõisaküla
Meelu tee
Koimla
MUSTJALA PIIRKOND
Ninase külatee
Ninase
Mustjala-Rahtla
Rahtla
Jauni-Rahtla tee
Jauni
ORISSAARE PIIRKOND
Põllu tee
Orissaare
Tamme tee
Pulli
Järveküla tee
Järveküla
Salu tee
Tagavere
Tooma-Jaani tee
Tagavere
PIHTLA PIIRKOND
Anni tee
Eiste küla
Sandla-Sungli tee
Sandla
Laheküla-Tirbi tee
Tirbi
PÖIDE PIIRKOND
Unguma sadama tee
Unguma
Sundimetsa tee
Sundimetsa
SALME PIIRKOND
Anseküla raudteetamm
Anseküla
Üüdibe raudteetamm
Üüdibe
TORGU PIIRKOND
Kaunispe sadamatee
Kaunispe
Stebeli tee
Sääre
Mäeberanna tee
Mäebe
Kaavi-Kaaviranna tee
Kaavi
VALJALA PIIRKOND
Vanalõve II
Vanalõve
Vilidu
Vilidu
Mõisaaru
Väljaküla
Türgiküla
Vanalõve
Jämaja surnuaiatee

749
600
600

471
332
590
185
386
300
2780
875
150
840
484
720
475
166
340
543
462
228
432
2380
1680
2250
1380
3260
590
280
300
891
1439
650
1960
1560
188
474
1850
454
231
466
343
998
775
1360
995
320
920
577
1430
1130
3314
1530
1057
500
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Päikese puhkemaja – Saare
maakonna ainuke Green Key
ökomärgise kandja. Tunnustus
on saadud keskkonnahoidliku
ja kestliku tegutsemise eest.
FOTO: Mari Pukk
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KÜSIMUS
Mida tähele panna
kevadtöid tehes?

Roheline Saaremaa toetab
looduse ja inimeste kooskõla
Saare maakond ühines eelmisel
aastal ülemaailmse säästvat turismi arendava roheliste sihtkohtade
(Green Destinations) pilootprogrammiga, et kahe aasta jooksul
taotleda vastavat kvaliteedimärgist.
Saaremaa turismi jätkusuutlikku iseloomu tunnustati Top100 rohelise sihtkoha nominatsiooniga ning
sel aastal püüdleme rohelise sihtkoha kvaliteedimärgise poole. Projekti toetab EAS-i turismiEgle Puhk
arenduskeskus.
turismi- ja
Roheliste sihtkohtade
turundusteenisvõrgustikus väärtustataktuse arendusse kohalikke traditsioone
spetsialist
ja pärandkultuuri, ollakse
lugupidav kohaliku kogukonna suhtes ning välditakse massiturismi.
Kõigis oma tegevustes ja valikutes ollakse võimalikult keskkonna-, kliima- ja loodussõbralik. Turismi edendatakse kohalike ettevõtjate
kaudu ning soodustatakse uute töökohtade
teket.
Roheliseks sihtkohaks saamise nõuded ei
hõlma üksnes turistidele pakutavaid teenuseid, vaid kogu eluolu terviklikult: näiteks kui
keskkonnasäästlik on kohalik energia tootmine, kuidas on lahendatud jäätmekäitlus, millise pinnakattega on matkarajad ning kuidas
neid hooldatakse.
Keskkonnateemad on üha teravamalt päevakorda tõusnud ning neile pööratakse palju tähelepanu. Ka reisisihiks valitakse üha enam

vaid neid paiku, kus tõesti arendatakse turismi
loodussõbralikult ning vastutustundlikult.
Teadliku külalise jaoks on elementaarne, et
puhkuse ajal nauditavad elamused on nii kvaliteetsed kui ka pakutud loodusest hoolivalt.
Jätkusuutlikkus kui tuleviku trend
Visit Saaremaa turismispetsialisti Kristina
Mägi sõnul on kaalukas näide jätkusuutliku
arengu tähtsusest mitmed online-ärikohtumised (B2B workshop’id), millel Visit Saaremaa
viimastel kuudel osalenud on.
„Maailma reisikorraldajatega kohtumiste
kokkuleppimiseks peab sihtkoha esindaja sageli eelnevalt „ette näitama“ teod ja plaanid
säästva turismi valdkonnas. Piirkondi, kes selles vallas ei tegutse, jutule ei võetagi. Õnneks
on Saaremaa selles osas väga tubli,“ selgitas
Kristina Mägi ja jätkas: „Meil on keskkonnasäästlikud transpordilahendused (nt hübriidpraam, CNG-gaasil sõitvad bussid), puhas
ja puutumata loodus, ainulaadne kultuuripärand. Kuigi reisiettevõtete esindajad ütlevad, et klientide teadlikkus ja nõudlus jätkusuutlike reisitoodete vastu ei ole veel valdav,
siis kõik kinnitavad kui ühest suust, et see on
tuleviku trend, millega kõik peavad arvestama. Tublimad sihtkohad teevad selle nimel
juba praegu aktiivset tööd.“
Lihtsad soovitused turismiettevõtjale
Kuidas saab aga iga ettevõte juba täna rakendada kestliku turismi printsiipe? Kombineerides Green Key ja EHE kvaliteedimärgiste
nõudeid, on Järvamaa Arenduskeskus loonud
mõned lihtsad soovitused.
Keskkonnasõbralikult tegutsev turismiettevõtja:
• pakub külastajale ehedaid elamusi ja ausat kaupa;

• lähtub oma teenuste loomisel kohalikust
kultuuri- ja looduspärandist;
• sobitab oma teenused ümbritsevasse
keskkonda parimal võimalikul moel;
• arendab oma majandustegevust keskkonnateadlikult ja loodust säästvalt;
• tutvustab oma tegevust ja teenuseid
atraktiivselt, ausalt ja asjakohaselt;
• väärtustab külalislahkust ja püüdleb teenuse kvaliteedi pideva parendamise suunas.
Säästva turismi edendamine on praegu töös
oleva Saare maakonna turismi arendusstrateegia üks alustalasid. Me soovime olla kõigile
oma turismiga seotud ettevõtetele tugevaks
partneriks vastavas valdkonnas, seega oleme
loomas ka kestliku turismi rakendamise praktilist abimeest.
Rahvusvahelises võrgustikus osaledes saame võimaluse õppida teiste sihtkohtade kogemustest, et parimal viisil arendada külastajateekonda rohelisi põhimõtteid järgides ning
aidata kaasa, et elukeskkond oleks järjest puhtam ja meeldivam ka meie oma inimestele.
Mis on EHE?
Ökoturismi kvaliteedimärgis EHE (Ehtne
ja Huvitav Eesti) ühendab ettevõtted, kes
mõtlevad kõik oma tegevused keskkonna
seisukohast läbi, kasutades loodussõbralikke puhastus- ja pesuvahendeid, olles
eeskujuks prügi sorteerimises, vältides
ühekordseid nõusid jmt. See on tunnustus
kohalikku loodust ja kultuuripärandit väärtustavatele teenustele. Saare maakonnas
on EHE märgis Lalli Tooma talu teenusel
Majutus Lalli-Tooma talus.
Rohkem infot märgisega liitumiseks
leiab Eesti Maaturismi lehelt või
ehe@maaturism.ee.

DETAILPLANEERINGUD
Kaugatoma külas Reinu detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
Kaugatoma külas Reinu detailplaneeringu (DP)
koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse
23.03.2021 korraldusega nr 2-3/331. Reinu DP
algatati Salme Vallavalitsuse 18.08.2003 korraldusega nr 199.
DP eesmärk oli Reinu kinnistule (katastriüksuse
katastritunnus 72101:002:0445) ehitusõiguse
määramine puhkemaja ja abihoonete püstitamiseks ning katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
Huvitatud isik esitas 17.02.2021 vallavalitsusele
taotluse DP koostamise lõpetamiseks, kuna soovib DP koostamisest ja selle elluviimisest loobuda.
DP koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/lopetatud.
Läätsa külas Kala detailplaneeringu osaliselt
kehtetuks tunnistamine Kala katastriüksuse
osas
Läätsa küla Kala detailplaneering (DP) tunnistati
osaliselt kehtetuks Kala katastriüksuse (katastritunnus 72101:002:0854) osas Saaremaa Vallavolikogu 26.03.2021 otsusega nr 1-3/22.
Kala DP kehtestati Salme Vallavolikogu
27.06.2011 otsusega nr 7. DP eesmärk on olemasoleva katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa, üheks ärimaa ja üheks transpordimaa krundiks, ehitusõiguse ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude asukohtade määramine.

Vastavalt DP-le moodustati kaks elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega katastriüksust (lähiaadressidega Mäeranna ja Metsaveere), ärimaa
sihtotstarbega katastriüksus (lähiaadress Kala) ja
transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus (Kala
tee).
Käesolevaks hetkeks on ehitusõigus realiseeritud Kala katastriüksusel, elamumaa kruntidel vaid
osaliselt. Kala kinnistu ja hoonestusõiguse omaniku esindaja esitas 17.02.2021 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Kala DP osaliselt kehtetuks
tunnistamiseks Kala katastriüksuse osas, kuna
DP-d ei soovita edaspidi ellu viia. DP osaliselt
kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik
tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/
detailplaneeringud/kehtetud.
Atla külas Elda vaatluspunkti detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Atla külas Elda vaatluspunkti detailplaneering
(DP) algatati Saaremaa Vallavolikogu 26.03.2021
otsusega nr 1-3/24. Sama otsusega jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.
DP eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine ärimaaks, ehitusõiguse määramine olemasolevate operaatorihoone ja vaatlustorni ümberehitamiseks ning lisaks kahe
hoone püstitamiseks, keskkonnatingimuste
seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse la-

hendamine ning Lümanda valla üldplaneeringu
muutmine maakasutuse juhtotstarbe ja ranna
ehituskeeluvööndi osas.
Planeeringuala hõlmab Elda vaatluspunkti
katastriüksust (katastritunnus 44001:002:0235)
ja suuruseks on arvestatud 4130 m². Planeeringuala asub Vilsandi rahvuspargis ja 100% ranna
ehituskeeluvööndis. Lähtudes planeeringu eesmärkidest, planeeringuala keskkonnatingimustest ja koostatud keskkonnamõju strateegilise
hindamise eelhinnangust, ei kaasne planeeritava
tegevusega eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning seetõttu ei ole keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine vajalik.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
osapooled:
koostamise algataja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@
saaremaavald.ee, tel 452 5002).
Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Katrin Kuusk, katrin.kuusk@
saaremaavald.ee, tel 452 5093).
Koostaja on Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek
Himmist, indrek@klotoid.ee, tel 508 4489).
Kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel
452 5002).
DP algatamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.
ee/detailplaneeringud/algatatud.

Millal on õige aeg puid lõigata?
Kevadilmade soojenedes
tekib soov koduõue korrastada, uuendada ja algavaks
suviseks hooajaks ette valmistada. Töid puittaimedega tasub alati hoolikalt planeerida ja teostada lähtuvalt
konkreetsest liigist ja sooviMarii Prii-Pärn
maastikuarhitekt tud eesmärgist.
Kevadiste tööde hulka
kuuluvate õunapuude lõikuse ja ilupõõsaste
uuendamisega ei tasu minna liiga hoogu. Õunapuude kujundamisel tasub hoida loomulikku
võrakuju ja vältida suuremate lõigete tegemist.
Kui pungad on puhkenud ja õunapuudelt vesivõsud lõikamata, võib selle töö ette võtta ka
pärast jaanipäeva.
Nüüdseks on ka varakevadine suurte puude
hoolduslõikuste periood vaikselt lõpule jõudmas. Seda tööd saab samuti teha kuni pungade
puhkemiseni – päikeselises asukohas toimub
see varem, varjulisemas hiljem. Kindlasti ei
tohiks praegusel perioodil oksi lõigata kevadise
mahlajooksuga puudelt, sealhulgas näiteks kased, vahtrad, hobukastanid, pähklipuud, viinapuud jt.
Kui alanud on lehtimisperiood, tuleks seda
aega lihtsalt imetleda ning mitte sekkuda. Kesksuvel, kui on näha, missugused oksad puuvõras
ei ole lehtinud või viivad puuvõra tasakaalust
välja, saab need eemaldada. Nii tiheasustusalal
kui taluõuel tuleks suuremate puude seisundit
lasta hinnata ja hooldustöid teha kutsetunnistusega arboristil. Kuressaare linnas ja alevikes
tuleb meeles pidada, et puu raieks tuleb eelnevalt taotleda ka raieluba. Kuressaare linnas
vajab raieluba ka hoolduslõikuse soov.
Kuna ka lindudel on alanud usin pesapunumine, tasub sedagi tähele panna, et raiutavale
oksale või puule keegi oma eluaset ehitama ei
oleks hakanud.
Uusi puid-põõsaid võib aga istutada kohe, kui
maapind on sulanud ja tahkemaks muutunud.
Mida tohib lõkkes põletada?
Koduaias on lubatud lõket
teha vaid tuulevaikse ilmaga
ja tuleohutusnõuetest kinni
pidades. Põletada võib puhast puitu, kiletamata paberit ja pappi ning oksi ja
lehti. Värvitud, lakitud, immutatud või liimitud puidu
Katrin Koppel
põletamine ei ole lubatud ja
jäätmete
see tuleb viia jäätmekäitluspeaspetsialist
kohta.
Pappi ja paberit on võimalik ümber töödelda,
seetõttu papp-pakendid võiks pigem viia
pakendikonteinerisse. Vanapaberi kodust äraveo saab tellida oma jäätmevedajalt. Kui majapidamises veel vanapaberi konteinerit pole, on
võimalik seda üle anda kilekotis või pappkastis.
Puulehti soovitame põletamise asemel pigem
kompostida.
Kas kulu ja lehti tohib põletada?
Tuleohutuse seaduse kohaselt on kuluheina ja roostiku
põletamine aasta ringi keelatud. Kevadtöid tehes tuleks
silmas pidada, et kokku riisutud sügisesed puulehed on
mõistlik komposteerida. Süttinud lehed võivad lõkkest
Bert Holm
lendu minna ja põhjustada
keskkonna
maastikupõlengu.
osakonna
Tiheasustusalal nörritab
juhataja
lehtede põletamise toss märkimisväärselt naabreid. Sügisel kokku riisutud
lehehunnikuid kevadel põletada on halb, kuna
need on seest märjad ja tossavad veelgi kauem.
Teiseks, pärast lehtede langemist kokku riisutud
lehehunnikutesse on läinud talvituma erinevaid
putukaid, neist leiavad varju närilised, vahel ka
siilid. Seega, enne kui ilmad pole soojaks läinud, selliseid lehehunnikuid kindlasti põletada
ei tohiks.
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ARVAMUS
Haridus –
distantsilt kevadesse
2021. aasta kevad Saaremaa hariduses on
avatud vaatega tulevikku ja muudatusterohke,
lisaks peotäis koroonaviirust ja erinevaid õppevorme.
Kaks vägevat pikaHelle Kahm
ealiste traditsioonidega
abivallavanem
gümnaasiumi valmistuvad saama tugevateks põhikoolideks.
Saaremaa Gümnaasium riigikoolina jätkab sügisest gümnaasiumihariduse andmist uues, tänapäevases õpikeskkonnas.
Õpetajad on oma valikud teinud ning kui
seni valitses kahe suure kooli pedagoogide vahel nähtamatu, kuid kõrvalseisjale
selgelt tajutav piir, siis nüüd valmistutakse koos uut kooli üles ehitama. Muidugi
mahuvad meeskonda paljud uued tegijad
erinevatest asutustest nii saarelt kui mandrilt. Nii kujuneb nooruslikust uuendusmeelsusest ja pikemast hariduslikust kogemusest lõpuks sümbioos, mis nii meie
noortele gümnasistidele kui õpetajatele
sügavaid ja värvikaid väljakutseid pakub.
Senised gümnaasiumid, tulevased suured põhikoolid, mõistavad aga kiirelt, et
põhikooli lõpuklassid on omandanud
ühtäkki väärikuse ja teatud doosi täiskasvanulikkust, mis täidab kiirelt gümnasistidest tühjaks jäänud ruumi. Muutusteks
valmisolek lubab teekonda nautida ja üles
ehitada teistlaadi, põnevad vormid ning
uued suhted, millest kasvavad välja ajastust tingitult teistlaadi tugevad isiksused ja
toimetulevad põlvkonnad.
Koroonaga oleme elanud nüüd aasta ja
veidi pealegi. Vähesel määral on jõutud
teha uuringuid, kuidas olukorraga toime
tuleme, milline on meie vaimne ja füüsiline tervis. Kontaktõpe vaheldub variatsioonides distantsõppega, huviharidus
ja noorsootöö on kolinud e-tubadesse.
Töö- ja pereelu ühendamine, lastehoiu,
hariduse ja töiste tegevuste liikumine
ühisesse ruumi on paras pusle. Lisaks on
fookuses tegevused ja tööd, mida ei saa
kodus teha ning millest sealjuures oleneb
paljude teiste elu kvaliteet ja harjumuspärane toimetulek. Rahulik meel, paindlikud toimetulekuoskused, lihtsad lahendused aitavad meid erakordsetest aegadest
välja. See ei pruugi alati teoorias ja uuringutes parimate lahendustena välja paista,
aga praktikas aitab see raskel ajal toime
tulla.
Kuidas tulla toime veebi kolinud kooliga? Keeruline on tajuda, mida iga üksik koolilaps teisel pool ekraani mõtleb.
Kuidas mõjutab õpetaja hääl kuulajat, kas
mõju on uinutav või motiveeriv? Harjumuspäraselt on ju õpetaja kehakeel ning
silmavaade sõnadele tähendust aidanud
lisada. Ebaselge on täna veel seegi, millisele vanuseastmele uued õppevormid kõige
enam probleeme tekitavad.
Kui aasta tagasi leidus vähesel määral koolitusi, mis distantsõppe võimalusi
avardasid, siis nüüd tuleb rohkete koolituste keskelt aega leida uute oskuste
praktikas katsetamiseks. Aasta on liiga
lühike aeg, et osata anda lõpuni toimivaid ja põhjani läbi analüüsitud lahendusi, mida ja kuidas õpetajad ja õpilased
heade tulemuste saavutamiseks tegema
peaksid.
Praegu on olukord viiruse levimise
osas taas paranenud ja ootus, et kool mais
uksed avab, kõrge. Lisaks küsimustele,
mis puudutavad tavapärast koolitööd ja
eksameid, oodatakse vastuseid ka kooli
lõpuaktuste ja -ürituste osas. Arvata on,
et saame abiks võtta kogemused eelmisest
aastast, sest kardetavasti ei lahene kõik nii
kiirelt, et põhjendatud oleks hetkega tavapärase elu juurde naasmine. Valmisolek
muudatusteks on olemas, see võimaldab
haridusasutustel võimalusel töö kiirelt
ümber korraldada, et kooliaasta taas väärikal moel lõpetatud saaks.
Vähe on asju, milles täna päriselt
kindlad olla saame. Ometi on kevad
taaskord kohale jõudnud ja kogu selles
segaduses on sinilillgi oma veatu õienupu rohu seest välja pistnud. Ka särg näkkab sama hästi kui igal eelneval kevadel.
#mesaamehakkama.

17.03 – 31.03
Ettepanekute esitamine
VOLISe kaudu

1.04 – 10.05
Ettepanekute hindamine
komisjoni poolt

11.05 – 20.05
Vallaelanike hääletus
VOLISe kaudu

25.05
Hääletustulemuste kinnitamine
valitsuse korraldusega

15.06
Ettepanekute elluviijatega
lepingute sõlmimine,
toetussummade väljamaksmine

Kaasava eelarve kaudu 700 000 euro eest ideid
31. märtsil lõppes ettepanekute esitamine Saaremaa valla kaasavasse
eelarvesse. Kahe nädala jooksul
esitati 34 eriilmelist ideed. Ideede
elluviimiseks on sel aastal ette nähtud 50 000 eurot.
Tänavu esitatud ettepanekute hulgas on nii väiksemaid kui
ka mastaapsemaid ettevõtmisi.
Enamik esitatutest, täpsemalt 25,
küündivad oma maksumuselt maksimumsummani, mis annab tõestust sellest, et kaasava eelarve näitel
on tegemist vägagi oodatud toetusvõimalusega. 34 ettepaneku hinnanguline kogumaksumus küündib sel aastal pea 700 000 euroni,
ületades mahtu seega 14-kordselt
ja lennutades esitatud ettepanekute
kaudu kaardile 20 erinevat asukoh-

ta Saaremaal. Lisaks on kaasatuselt
ka paar üle-saaremaalist ideed,
mis annab seekordsele protsessile
mõnes mõttes uue mõõtme.
Esitatud ettepanekuid on nüüdseks juba hindama asunud vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Komisjoni roll on kontrollida ettepanekute vastavust kehtivale korrale ning anda hinnang lähtuvalt
järgmistest kriteeriumitest:
• vajalikkus ja olulisus vallale;
• teostatavus 12 kuu jooksul
ettepaneku esitamise tähtpäevast;
• jätkusuutlikkus;
• rahastamisvajaduse põhjendatus kaasava eelarve osast ning rahastuse suuruse ja vallas kasusaajate arvu suhte optimaalsus;
• kulutuste põhjendatus ja eel-

arve läbipaistvus;
• teostaja varasem edukus sarnaste ettepanekute elluviimisel.
Nn tehnilise hindamiskomisjoni roll on seega sõeluda välja need
ideed, mis reeglitele ei vasta. See
aga ei tähenda, et kõik mittevastavad ideed kohe unustataks – esitatu
saab muu hulgas olla sisendiks ka
järgmiste aastate vallaeelarvete kavandamisel.
Lisaks on komisjonil õigus sarnased ettepanekud liita ning paluda ettepanekute esitajatel oma
ideed täpsustada. Kõikidele esitajatele antaksegi sel aastal personaalne tagasiside ning hääletusvooru
suunatud saavad võimaluse oma
ettepanekute täiendamiseks.
Kõik reeglitele vastavad ette-

panekud pannakse rahvahääletusele 11.–20. maini. Hääletusel saab
osaleda iga vähemalt 16-aastane
isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald.
Hääletustulemused kinnitatakse
maikuu lõpus ning enim toetust
saanud ettepanekud viiakse nende
esitajate poolt ellu lepingute sõlmimisest ühe aasta jooksul.
Esitatud ideedega saab tutvuda
kohalike omavalitsuste istungite
infosüsteemis VOLIS: saaremaa.
volis.ee. Lisainfo Saaremaa valla
kodulehelt: www.saaremaavald.ee/
kaasav-eelarve.
Renate Pihl
arenduse ja kommunikatsiooni
peaspetsialist

Mais avaneb maaperedele veel üks taotlusvoor
Hajaasustuse programmist ei saa
elutingimuste parandamiseks
taotleda toetust pered, kelle majapidamised asuvad küll hajaasustuse
piirkonnas, kuid jäävad tiheasustusalale (kehtestatud planeeringutes tiheasustusalad või kompaktse
asustusega alad ja elanikke on üle
50); kus on toimiv ühisveevärk või
kanalisatsioonisüsteem või asuvad
need reoveekogumisalal.
Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste
parandamiseks“ alusel toetatakse
veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks
ning parendamiseks läbiviidavaid
tegevusi.
Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee
kättesaadavuse või elamus tekkiva
reovee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi. Projektil
võib olla kaastaotleja(id), 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.
Saaremaa Vallavalitsuse 13. aprilli
2021. a istungil otsustati kuulutada
välja taotlusvoor maapiirkondades
elavate perede elutingimuste parandamiseks toetuse taotlemiseks.
Taotlusvoor avatakse 3. maist ning
taotluste esitamise tähtpäevaks on
3. juuni 2021. Eelistatud sihtrühmaks on lastega pered.
Maksimaalse toetuse suuruseks
ühele majapidamisele on 3500 eurot. Korterelamute maksimaalse
toetuse summa arvestamisel maja-
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pidamise kohta võetakse majapidamistena arvesse need leibkonnad,
kes vastavad taotlejale ja kaastaotlejatele esitatud nõuetele.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus koos nõutud lisadokumentidega. Taotlus esitatakse
eraldi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonna kohta. Mitme
taotluse esitamisel on oluline jälgida, et taotletava toetuse summa
ei ületa lubatud toetuse summat
(3500 eurot). Ületamise korral teha
otsuseid, kas ühe taotluse puhul
omafinantseeringut suurendada ja
taotletava toetuse summat vähendada või mõlema taotluse omafinantseeringut suurendada ja taotletavat toetust vähendada.
Taotlus koosneb taotlusvormist
ja alljärgnevatest kohustuslikest
dokumentidest:
1) vormikohane projekti eelarve;

2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti
valdkonnast;
3) oma- ja kaasfinantseeringut
tõendav garantiikiri;
4) kaks võrreldavat hinnapakkumust;
5) vastavalt projekti tegevustele
ehitusluba või ehitusteatis;
6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses,
mida peab vajalikuks Terviseamet,
kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist
saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine
olemasolevast kaevust või sinna
pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine
põhjusel, et olemasoleva kaevu vee
kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
7) veevarustussüsteemide vald-

konna projekti korral, kui projekti
elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu
veekasutuskord;
8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud
taluma tema kinnistut läbivat veevarustus- või kanalisatsioonisüsteemi, kui rajatav või parendatav
veevarustus- või kanalisatsioonisüsteem läbib mitut kinnistut;
9) korterelamute puhul teiste
korteriomanike kirjalik nõusolek.
Toetuse taotlusvorm ja lisadokumendid on avalikustatud valla veebilehel www.saaremaavald.
ee/elutingimuste-parandamine.
Taotlus esitatakse allkirjastatuna
paberil või digitaalselt.
Maire Käärid
keskkonnataristu peaspetsialist

Esimesse klassi astumiseks on avaldused esitatud
Märtsikuus esitati Saaremaa vallas
1. klassi õppima asuvatele lastele
elukohajärgse kooli määramiseks
kokku 277 avaldust. Sellele lisandub 10 last, kes alustavad õpinguid
erakoolis Luce.
Valdav enamik lapsevanemaid
sai kinnituse esimese eelistusena
valitud kooli. Siiski oli Kuressaare
Nooruse Kooli soovijaid rohkem
kui koolis õppekohti ning viiele
lapsele määrati kool teise eelistuse

alusel. Lapsevanematelt oodatakse
määratud koolikoha vastuvõtu kinnitamist hiljemalt 30. aprilliks, et
koolid saaksid teha vajalikud ettevalmistused uueks õppeaastaks.
Ehkki avaldusi võib tulla veel
juurde, on näha, et uue õppeaasta
esimene klass on varasemate aastakäikudega võrreldes üks väiksemaid. Praegu on sama suur veel
vaid käesoleva õppeaasta 6. klassis
õppivate laste arv. Kõik teised põhi-

kooliõpilaste aastakäigud on üle
300 õpilasega.
2021. aastal esimesse klassi minevale lapsele saab koolikohta
taotleda ka pärast 31. märtsi, kuid
sel juhul määratakse lapsele koolikoht, võttes arvesse vabade kohtade olemasolu koolis.
Koos kooli määramise taotlusega sai esitada ka taotluse 200-eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks. Juhul, kui ranitsatoetuse

taotlust ei esitata kohe koos kooli määramise taotlusega või kui
laps asub õppima erakooli Luce
Kool, on palutud taotleda ranitsatoetust eraldi. Lisainfo aadressil
www.saaremaavald.ee/esimesseklassi-astumine.
Ranitsatoetused makstakse välja
septembrikuus.
Õilme Salumäe
üldharidusnõunik
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Üksikvanemast hoolduspere ema: kõik kiruvad
koroona-aastat, aga minu jaoks on see olnud elu parim

O

liver* oli kuueaastane, kui ta Pärnust
Tallinnasse Astridi*
juurde elama kolis. Oma isa
juures väike nukitsamees,
nagu lastekaitsespetsialist
teda tulevasele emale kirjeldas, enam elada ei saanud.
Silja Oja
„Juristitöös puutun palju
sotsiaalkokku erinevate perede ja
kindlustusameti
asendushoolduse lastega, mind on raske ültalituse
latada. Aga Oliveri puhul
peaspetsialist
mind siiski puhtus ja hügieen üllatasid, täpsemalt
nende puudumine. Kogu koolieelse aja, mil
teised lapsed ilmselt tähti õppisid, õppisime
meie hambapesu,“ kirjeldab Astrid esimeste
kuude raskusi. „Aga issi juures mul ei olnudki
hambaharja!“ vaidles Oliver toona.

KOMMENTAAR:

I

Astrid, räägi palun oma perest!
Mul ei ole kunagi olnud kinnisideed, et tahan last. Olen vaba naine, mul on väga palju
hobisid ja ma ei kujutanud ettegi, et mu ellu
tuleb beebi, kes võtab kogu mu aja. Hooldusvanemaks hakkamine oli minu jaoks aga kuidagi loomulik.
Mis sind motiveeris?
Olen tööalaselt üsna palju kokku puutunud väärkoheldud lastega ja sealt kumab läbi,
kuidas vanemad nendega suhtlevad ja neisse
suhtuvad. See lugupidamatus ja laste alavääristamine ärritas mind. Tekkis tunne, et tahaks
midagi teha, aga ei saa.
Ma ei loonud Oliveri emaks saades õhulosse. Sain kohe aru, et mind ootab ees raske töö.
Asendusvanemaks hakkamise ajend ei tohi olla
soov saada omale laps või hakata heategijaks.
See peab olema kaalutletud, teadlik otsus pakkuda kodu lapsele, kes ei saa oma sünnikodus
kasvada.
Kuidas sai sinust hoolduspere vanem? Kust
sa kuulsid sellest võimalusest?
See teema on olnud viimasel ajal palju pildis.
Lisaks on mul lastekaitsetöötajast sõbranna ja
tutvusringkonnas mitmeid inimesi, kes on lapsendanud. Ma ei ole kunagi mõelnud, et tahan
ise tingimata lapsendada. Ma ei usu, et juriidiline paber midagi suhtes lapsega muudab.
Algul guugeldasin, siis leidsin www.omapere.ee lehe ja suhtlesin sotsiaalkindlustusametiga. Seejärel läbisin ettevalmistava PRIDE
koolituse ja 2018. aasta jõulude ajal tegin avalduse, et soovin hakata hoolduspere vanemaks.
Kuidas nägi välja su esimene kohtumine Oliveriga?
2019. aastal helistas mulle Pärnu lastekaitsespetsialist, kes ütles, et üks „nukitsamees“ on
ootamas. See oli üks kuueaastane poiss Oliver.
Ta elas koos isaga, kelle vanemlikud oskused
olid puudulikud ja laps viibis tihti turvakodus.
Algul hakkas Oliver elama mu juures nädalavahetustel, aga veebruaris 2020 kolis ta päriselt minu juurde. Ta oleks tulnud varemgi, kui
oleks saanud Tallinnas kohe lasteaiakoha.
Mingit äratundmise hetke ei olnud, aga mulle meeldis see, et ta oli lõbus ja rõõmsameelne,
heasüdamlik laps. Ta sai ka loomadega hästi
läbi. Mul on nimelt kaks koera ja kass.
Kuidas Oliver su juures uues kodus kohanes?
Kas miski üllatas sind?
Oma juristitöös puutun palju kokku erinevate perede ja lastega, mind on raske üllatada.
Aga Oliveri puhul mind siiski puhtus ja hügieen üllatasid, täpsemalt nende puudumine.
Kogu koolieelse aja, mil teised lapsed ilmselt
tähti õppisid, õppisime meie hambapesu.
„Aga issi juures mul ei olnudki hambaharja!“
vaidles Oliver, kel võttis minu silmis tavaliste
asjadega kohanemine aega. Näiteks see, et ainsad riided ei ole dressid ja tossud. See kõik oli
mõistetav, sest ta varasem elu oli olnud eklektiline – isakodus reeglid puudusid, turvakodus
oli eri kasvatajatega palju erinevaid reegleid.
Kohanemine tavalise eluga võttis aega, algul
olin mina „paha“, sest nõudsin reeglitest kinnipidamist, ja issi „hea“, kes oli väidetavalt lubanud kõike. Õnneks tulid muutused Oliveri
käitumises ruttu.
Mäletan hästi meie esimest ühist poeskäiku. Ostsime banaani, paprikat ja kurki ning
Oliveri jaoks oli müstika, et ma võtsin ühest
kaubagrupist mitu asja. Ta imestas ja küsis, kas
mul on ikka raha, et selle kõige eest maksta.
Tema jaoks oli siiani olnud toiduks viiner, pel-

Eestis on 800 last, kelle suurim soov on kasvada peres, olgu või esialgu võõras. Foto on illustreeriv. FOTO:
Irina Mägi

meen ja kalapulk, ta polnud mitte millegi muuga harjunud.
Algul sõi ta puuviljadest ainult banaani, siis
tuli õuna- ja seejärel pirniperiood. Ühe õhtu
jooksul kuus pirni ära süüa polnud tema jaoks
mingi probleem, ta lihtsalt sõi oma isusid täis.
Samuti oli tema jaoks täiesti uus selline toit
nagu kartulisalat – ta polnud seda mitte kunagi
söönud!
Oliver oli kasvanud liikuva pildi ees, telekas
ja nutitelefon olid olnud tema „lapsehoidjad“
maast madalast peale. Minu juurde saabudes
oli ta täielik ekraanisõltlane. Praegu tal enam
oma nutitelefoni pole, sest tal pole seda vaja,
ma viin teda kooli ja toon koolist.
Kuna Oliveril on aktiivsus-tähelepanuhäire
(ATH), oli ta Pärnus käinud lasteaia tasandusrühmas, kus on vähem lapsi ja rahulikum keskkond. Tallinnas ei õnnestunud tasandusrühma
kohta saada, kuid oli selge, et ta vajas kohanemiseks pigem väiksemat rühma. Lahenduseks
sai eralasteaed. Pärnu linn kompenseeris selle
ja ma olen selle võimaluse eest väga tänulik,
sest see periood mõjus lapse arengule väga
hästi. Praegu käib Oliver tavakooli väikeklassis ning saab rehabilitatsiooniteenuseid nagu
muusikateraapia ja hobuteraapia.
Ma ei tunneta, et ma ei saaks temaga kodus
hakkama, pigem tekivad probleemid koolikeskkonnas. Vaatamata sellele, et ta on avatud
ja sõbralik laps, on tal keskendumis- ja kohanemisraskused, sest tema sotsiaalsed oskused on
puudulikud. Ta ärritub kergesti ega oska konflikte lahendada, sest mitte keegi pole talle seda
oskust maast-madalast õpetanud. Ühe aastaga
ei tee ära seda tööd, mis on eelneva kuue aasta
jooksul tegemata jäetud.
Olen veendunud, et lapse kujunemisel on
keskkond määravam kui geenid. Oliver on ülinutikas, väga lahtise pea ja tehnilise taibuga
laps. Vaatamata oma segasele minevikule on ta
väga viisakas poiss, kes avab autoukse ja ütleb:
„Daamid ees!“
Kas ja kui palju Oliver oma isaga suhtleb?
Mind üllatas see, et ta ei suhelnud pärast
minu juurde kolimist enam üldse oma isaga.
See tähendab, et isa ei suhelnud enam temaga.
Mõtlesin, et laps hakkab nädalavahetustel isa
juures käima ja minul on siis pisut vaba aega
iseenda jaoks. Kujutasin ette, mida kõike ma
siis teen, aga seda ei juhtunud. Ta on käinud
selle aasta jooksul, mil ta minuga on elanud,
oma isa juures ainult ühe korra. Sealtki helistas
ta mu emale – minu number ei olnud tal peas –
ja ütles rõõmsalt, et tead, vanaema, emme tuleb
mulle homme järele! Kartsin, millise meeleoluga ta isa juurest ära tuleb – äkki on kurb või vihane. Aga laps tuli mulle vastu ja ütles lihtsalt,
lähme nüüd koju.
Järgmistel kordadel näitas Oliveri isa üles
huvipuudust ja lükkas kohtumisi lapsega aina
edasi. Oliver ikka igatseb oma isa aeg-ajalt, aga
ta nutuhood on vähemaks jäänud, nüüd hüüab
ta läbi une juba emmet ehk mind.

Ta kutsub sind emmeks?
See tuli väga ruttu. Algul olid tal kõik sõnad
segamini – õpetaja, kasvataja, tädi, emme, aga
lasteaias õppis ta teistelt lastelt sõna „emme“
kiiresti ära ja sellest ajast saati hakkas ta mind
oma emmeks kutsuma. Õhtuti kallistab ta mind
ja ütleb: „Minu kallis emme, ma armastan sind
nii väga!“ Ka meie koertele ja kassile annab
ta õhtuti musi ja soovib head ööd. Talle väga
meeldib enne uinumist unejutu lugemine –
mul on terve sein raamatuid täis!
Kas ja kuidas see kõik sind inimesena muutnud on?
Mul on terve see viimane aasta olnud tunne,
nagu oleksin eksootilisel reisil. Vahepeal imestan, kuhu on kadunud rahu ja vaikus. Samas,
kui kõik koroona-aastat kiruvad, siis minu
jaoks on see olnud elu parim aasta.
Millega peaksid arvestama inimesed, kes
soovivad kodu vajavale lapsele seda pakkuda?
Kuigi positiivne areng toimub hästi ruttu,
peab arvestama, et lapse sotsiaalsed oskused
on puudulikud. Mul on tunne, justkui oleksid
mingid etapid tema lapsepõlves täiesti vahele
jäänud. Olen nüüdseks traavinud temaga läbi
kõik muuseumid, AHHAA keskuse, ujulad ja
nukuteatri – teiste laste jaoks tavalise elu osad
olid temal täiesti puudu. Tänu koroonale oleme
ka siseturismi palju harrastanud.
Ma ei olnud nõus lapsevanemaks hakates
enda elust ja hobidest loobuma – õpin siiani
maalimist, samuti olen aastaid tegelnud ehtekunstiga. Mulle meeldivad väga ballett ja kunstinäitused ning minu rõõmuks tuli välja, et
need meeldivad ka Oliverile.
Tugivõrgustik on hästi oluline. Mu ema aitab
mind hästi palju, tuleb siia või ma viin teinekord lapse tema juurde. Enda jaoks on vaba
aega kõvasti vähemaks jäänud. Kui laps on õhtul magama pandud, kipun ise teleka ette magama jääma. Varem ei juhtunud seda kunagi.
Mida tulevikult ootad?
Et Oliveril läheks koolis hästi ja et temast
kasvaks õnnelik inimene. Õnneks on ta lahtise
peaga poiss. Loodan, et rehabilitatsioon aitab
tal ka käitumise kontrolli alla saada. Mul ei ole
ambitsioone ta tulevase erialaga – oluline on
vaid see, et ta tegeleks asjaga, mis talle meeldib.
Mida soovitad teistele, kes alles mõtlevad selle teekonna alustamisele?
Kui sisemine motivatsioon on õige ja otsus
enda jaoks läbi mõeldud, siis hoolduspereks hakkamist kartma küll ei pea! Eks see sõltub kindlasti konkreetsest inimesest, aga minul on väga
vedanud Pärnu lastekaitsespetsialisti Mirjam
Lankiga – ta kuulab mind alati, kui tahan rääkida, ja annab nõu. Olen talle väga tänulik!
* Nimed muudetud

ga laps vajab kodu ja perekonda, ent kahjuks ei saa
kõik lapsed kasvada koos
vanematega. Põhjuseid
võib olla mitmesuguseid –
vanemate haigestumine,
sõltuvused või muud elulised raskused, mistõttu
Anneli Tõru
ei saa vanemad lapse eest
Saaremaa
valla lastekaitse- hoolitseda ja teda kasvatada. On oluline, et lapse
teenistuse
kõrval oleks kindel täisjuhataja
kasvanud inimene, kes hoolib ja mõistab. Keegi, keda saab usaldada ja
kellele igapäevalt toetuda. Kes on alati olemas,
nii rõõmudes kui ka muredes.
Saaremaa valla lastekaitse spetsialistid on
pidanud mitu korda lapse perest eraldama.
See juhtub siis, kui lapse sünniperre jätmine
ei ole talle turvaline või kahjustab vanemate käitumine ja elukorraldus lapse arengut ja
heaolu. Kuigi selliseid juhtumeid ei ole palju,
on see lapse jaoks alati traumeeriv ja ta vajab väga palju tuge. Võimalusel leitakse lapsele kodu sugulaste juures. Kui see pole
võimalik, tuleb laps suunata asendushooldusteenusele.
Hoolduspere on üks sobivamaid asendushoolduse vorme, kuidas pakkuda bioloogilistest vanematest lahutatud lapsele kodusoojust ja armastust. Just hoolduspere hoolitseb
lapse eest pikaajaliselt, sageli kuni täiskasvanuks saamiseni. Mõnikord juhtub nii, et laps
vajab tuge ja hoolt ajutiselt, kuni kriisiolukord
lapse sünniperes laheneb ja vanemad suudavad taas lapse eest hoolt kanda. Siis on lapse seaduslik esindaja kohalik omavalitsus. See
tähendab jagatud vastutust – pere ja omavalitsus sõlmivad lepingu, mille alusel pere last
kasvatab.
Omavalitsus on pere põhipartner ja tugi, ta
võtab vastu olulisemad lapsega seotud otsused, näiteks tervise või hariduse teemal. Ent
kõiki neid otsuseid tehakse koos lapse ja perega ning need lähtuvad lapse vajadustest.
Hoolduspere vanem on lapse jaoks nagu ema
või isa, kes toetab last tema rõõmudes ja muredes. Igal perel on võimalik saada ka erinevaid
toetavaid teenuseid.
Reeglina otsitakse lapsele perekonda sünnikoha lähedal, et säilitada talle harjumuspärast elukeskkonda ning suhtlust vanemate
ja teiste lähedastega. Mõnikord on lapse jaoks
parem ja turvalisem, kui ta vahetab elukeskkonda. Olukorrad ja laste vajadused on väga
erinevad. Seetõttu otsime inimesi, kes kaaluvad võimalust pakkuda ühele või mitmele
lapsele kodu, armastust ja hoolt üle Eesti, ka
Saaremaal.
Üleriigilisest hooldusperede registrist selgub, et Saaremaal ei ole täna ühtegi peret,
kes oleks valmis vanemate hooleta jäänud
last võtma oma peresse. Ometi usume, et
meie ümber on inimesi, kes on selle võimaluse peale mõelnud. Eestis on 800 last, kelle suurim soov on kasvada peres, olgu või
esialgu võõras. Ja miks ei võiks nad leida
endale uue kodu Saaremaal? Kriisiolukorrad on
ootamatud ning mõnikord vajavad ka meie seas
elavad lapsed turvalist peavarju ja hoolivat
inimest.

Inimesed, kes soovivad hoolduspereks
saamise mõttele tuge, võivad julgelt
võtta ühendust Saaremaa valla lastekaitseteenistuse juhataja Anneli Tõruga
(anneli.toru@saaremaavald.ee, tel 5330
4031) või pöörduda sotsiaalkindlustusameti spetsialistide poole. Riik ja kohalik
omavalitsus pakuvad inimestele nõustamist, ettevalmistust ja tuge, et tagada
neile perre tulnud lapse kasvatamisel
kindlustunne ja kompetents.
Uuri lisa ka asendushoolduse infotelefonilt 655 1666 või kirjutades aadressile asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee. Lisainfot leiab ka veebilehelt
www.tarkvanem.ee.
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SAAREMAA KANDID

SAAME TUTTAVAKS
Järelevalve peaspetsialist
Inga Merioja-Nuum

I

nga on sündinud ja
kasvanud Kuressaares. Kooliteed alustas
ta Kuressaare ll Keskkoolis (praegune KG),
kus lõpetas 9 klassi.
Keskhariduse omandas
ta Leisi Keskkoolis.
Tallinna Majanduskoolis lõpetas Inga esmalt kohtuistungi sekretäri ning seejärel ka
õigusteaduse eriala. Õigusteaduses magistrikraadi sai ta Eraakadeemias Nord.
Töötamist alustas Inga juba õpingute ajal. Töötanud on ta Saare Maakohtus kohtuistungi sekretärina, Tallinnas juristina nii BREM Halduses kui AS-is
Tallinna Vesi, kus oli hiljem krediidijuhi ametis.
„Lastega koju jäädes keskendusin rohkem perele
ning jätsin oma karjääri ootele,“ räägib Inga, kelle
peres kasvab kolm toredat last (15-, 13- ja 11-aastane). Laste kõrvalt käivitas ta koos vennaga väikese reklaamiagentuuri, kus on viimased aastad tegev
olnud.
„Nii aga, nagu juhtub paljude ärakaranud saarlastega, tõi Saaremaa-igatsus ka mind mõned aastad
tagasi kodusaarele, kust pea 20 aastat eemal olin,“
tunnistab Inga.
Tänaseks on lapsed Inga sõnul piisavalt suureks ja
iseseisvaks kasvanud ning ta tundis puudust uutest
väljakutsetest. „Hakkasin avatud silmadega jälgima
võimalusi Saaremaa tööturul ja nii ma leidsingi vallavalitsuse järelevalve peaspetsialisti töökuulutuse.
Otsustasin kandideerida, kuna armastan Saaremaad
ja pean ka oluliseks kõiki neid teemasid, millega järelevalves tegeleda tuleb. Töövaldkond on lai ning
hetkel on kõik veel väga uus ja põnev. Õppida ja areneda on palju ja teen seda rõõmuga. Loodan, et saan
anda omalt poolt väikse panuse selleks, et Saaremaa
oleks veel parem koht, kus elada,“ räägib Inga.
Inga töötab vallavalitsuse järelevalveteenistuses
alates 1. aprillist.

VALD ARVUDES
Elanike arv kahanes
märtsis 13 inimese võrra

Märtsis sündis Saaremaa vallas 25 last ja suri 51
inimest (loomulik iive –26). Valda tuli elama 96 ja
lahkus 83 inimest (rändesaldo +13). Kokku vähenes
valla elanike arv märtsis 13 inimese võrra. Elanike
arv oli 1. aprillil 31401.
Avo Levisto
rahvastikutoimingute peaspetsialist

KÜLAVANEMAD JA
VANEMATE VALIMISED
Vallavalitsuse 6. aprilli istungil kinnitati kolmeks
aastaks Lümanda piirkonna Viidu küla külavanemaks Janno Tuulik. 13. aprilli istungil kinnitati
viieks aastaks Kärla piirkonna Kuuse küla külavanemaks Olav Etverk.
Undva küla koosolek toimub 1. mail kell 16 Undva külaplatsil. Päevakorras külavanema valimine ja suviste
projektide arutelu.
Üru ja Varkja külade koosolek toimub 6. mail kell
18 Üru bussipeatuses. Päevakorras Varkja külavanema valimine ja 2021. aasta plaanid (külakokkutulek
jm).
Algselt plaanitud külade/alevike üldkoosolekud on
lükkunud tulenevalt üleriiklikest koroonapiirangutest edasi ning toimuvad nüüd järgmiselt:
1. mail kell 10 Kõrkküla, Hirmuste ja Ulje külade
koosolek Kõrkküla külaplatsil;
2. mail kell 12 Paevere, Kogula, Vennati ja Karida
külade koosolek Hallikivi seikluspargis;
2. mail kell 13 Kärla aleviku koosolek Kärla pargis;
7. mail kell 18 Salme alevikuvanema valimise
koosolek Salme laululaval.
Laoküla ja Kaivere küla külavanema valimise koosolek toimub 8. mail algusega kell 10 Laoküla kiigeplatsil. Lisainfo: Raino Sepp, tel 505 2698, Aive
Sonets, tel 526 9258.

Seltsimaja juures on üles rivistunud koroona-aegseid piiranguid arvestades seltsi juhatuse liikmed Tiit Mägi, Terje Hanson, Kati Aus, Rain Mesila,
Tiina Luks. Lisaks kuuluvad juhatusse veel Riho Mesila ja Meelis Sepp. FOTO: Vaido Luks  

Rahva lemmik: Paadla kandi
külad – palliplatsist külaseltsiks

hulgas mustikasuppi, mis oli kohe selline
hitt, et järgmisel aastal tuldi meile külla ainuüksi supi pärast.
Koos oleme korraldanud jalgrattamatku
Paadla kandi küladesse, tähistanud erinevaid rahvakalendripäevi, nagu küünlapäev
ja vastlapäev. „Teeme ära“ koristustalgute
raames koristame prahist sõiduteede ääri,
teeme seltsimajale ja külaplatsile suurpuhastust. Traditsiooniks on saanud jaanipäeva ja jõulude tähistamine.
Jaanipäeval saab alati enda valmistatud
šašlõkki ja koduõlut. Jõule tähistame kogupere talvepäevaga, kus kohalikud lapsed
esitavad jõuluteemalise näidendi ja külla tuleb jõuluvana. Igal viiendal aastal on
Paadla kandi külade kokkutulek, järgmine
kord saame kokku 2023. aastal. Seltsile lisaraha teenimiseks käime kevaditi metsa istutamas ja rendime seltsimaja erinevateks
üritusteks. Meie seltsimaja saal ja täisvarustusega köök on valmis teenindama kuni 70
inimest.

Paadla Kandi Selts on seltsi kohta
juba kaunis väärikas eas, paar aastat veel ja 20 aastaringi saab täis.
Kati Aus ja Tiina Luks
Paadla Kandi Seltsi juhatuse liikmed

Algas see kõik nii, et 2003. aasta jaanuaris
tuli Kõrkkülas kokku 13 aktiivset ja entusiastlikku inimest, kes otsustasid asutada
külakultuuri ja ühistegevuse arendamise
eesmärgil Saaremaale ühe uue külaseltsi.
Kõrkküla noored olid aastaid varem
rajanud endale külaplatsi võrkpalliväljaku ja
jaanituleplatsiga. Nii tunduski loogilise jätkuna luua külaselts. Nimeks sai see Paadla
Kandi Selts, sest juba ammustel aegadel on
seda meie kanti siin nimetatud Paadla kandiks. Miks? Ehk seetõttu, et Kärla kolhoosi
ajal oli siin Paadla osakond.
Paadla Kandi Selts ühendab Karida, Vennati, Paevere, Kogula, Ulje, Kõrkküla ja
Hirmuste külasid. Külades elab kokku üle
300 elaniku, neist suurima elanike arvuga
on Kõrkküla. Viimaste aastate jooksul on
paljud vahepeal mandrile läinud noored
Saaremaale tagasi tulnud ja kodukülas elamise sisse seadnud – ehitatakse uusi maju,
kõpitsetakse vanu ja sünnib palju lapsi. Aga
meie külad on üles leidnud ka pered, kellel
varasemast otsest sidet piirkonnaga ei olegi.
Mis meie kanti elama tõmbab?
Mis siia tõmbab? Lisaks tahtele elada maal,
looduse keskel? Kindlasti see, et külad on
elu täis, on vanu, on noori, on lapsi. On ühiseid tegemisi. Väheoluline ei ole ka see, et
Paadla kandist on vajadusel hea Kuressaarde
käia, sest asume linnale lähedal.
Tõele au andes on siitkandist võimalik
veel üsna mõistlikult ka ühistranspordiga valla keskuse suunal liikuda, isegi tööinimesel. Töökohti on tegelikult ka kodule lähemal, ettevõtlikud inimesed on ise
firmad loonud ja pakuvad tööd ka teistele
piirkonna inimestele. Näiteks Saare Elektroservis OÜ, Estlant OÜ, Saare Saba ja
Sarved OÜ, Saaremaa Seikluspark Hallikivi
jne.
Alguses oligi seltsil liikmeid 13, kuid tänaseks on meid kokku 32. Aga ühistest te-

Rain Mesila Kõrkkülast on valmis küla au eest
jaanitulel võistlustulle minema. FOTO: Tiina Luks

gevustest võtavad osa ka need, kes seltsi liikmete nimekirjas ei ole. Eks seltsi loomise ja
tegutsemise mõte ongi ju eelkõige elavdada
külaelu, pakkuda erinevaid ühiseid tegemisi
ja nii ongi oluline, et külaelanikud tegemistest osa võtaksid ja osa saaksid, seltsiliikmelisus ei ole seejuures sugugi esmatähtis.
Seltsimajaks kolhoosi sööklaruumid
Oma seltsimaja saime 2010. aastal. PRIA ja
toonase Kärla valla toetuse abil sai korda
tehtud kunagise Kärla kolhoosi Paadla osakonna kontori- ja sööklahoone sööklaruumid. Mõni aeg hiljem õnnestus LEADER-i
abiga sisustada ka korralik köök. Uues köögis oleme korraldanud mitmeid toredaid
koolitusi vanadest, traditsioonilistest roogadest. Tänu köögi olemasolule oleme saanud
võtta osa ka Saaremaa Toidufestivali üritustest „Külla külla“, mis on osutunud väga populaarseks. Esimesel aastal pakkusime muu

Maged ootavad jaanipäeva
Kuidas meist Saaremaa aasta küla valimisel
rahva lemmik sai? Meil tegelikult ei olnudki kavas kandideerida Saaremaa aasta küla
tiitlile, sest terve aasta jagu tegemisi on ju
justkui unerežiimile lülitatud olnud … Kuid
Saaremaa Kodukant eestvedaja Reet Viira
ütles, et nüüd tuleb kandideerida. Alguses
puiklesime küll vastu, aga viimasel hetkel
sai ankeet täidetud ja liitusime aasta küla
karusselliga.
Asi lõppes sellega, et võitsime rahva lemmiku tiitli. Oleme selle üle väga õnnelikud,
sest eks see näitab, et oleme rahvale oma tegemistega silma jäänud. Ja ilmselt ei ole me
päris tühja toimetanud – kodukandi inimesed on rohkemal või vähemal määral alati
tegemistega kaasa tulnud, arvatavasti nende
toetav hääl määravaks ka sai.
Seda tunnustust tähistame sel aastal
koos jaanitulega 25. juunil Kõrkküla külaplatsil, kuhu ootame kõiki meie toetajaid ja kaasaelajaid. Loodame südamest, et
saame sel suvel ikka pidu pidada, sest inimesed ju ihkavad lähemaid ja kaugemaid
naabreid ligemalt kah näha. Tantsubänd
on igal juhul ära räägitud ning maged
ootavad oma järge.

LÜHIDALT

Tasuta rinnavähi sõeluuring maikuus Kuressaares
AS Mammograaf koostöös Eesti Haigekassaga kutsub tänavu TASUTA rinnavähi sõeluuringule kõiki aastatel 1955,
1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969
ja 1971 sündinud naisi. Mammograa-

fia uuringutreiler ootab naisi vastuvõtule
3. maist kuni 28. maini Kuressaare haigla
ees aadressil Aia 25. Palutud on end eelregistreerida telefonil 627 4470. Kui Te
kuulute sel aastal kutsutud aastakäigu

hulka, siis võite julgelt registreeruda sõeluuringule kutset ära ootamata.
Vastuvõtule tulles on palutud arvestada
praeguse epidemioloogilise olukorraga ning
kanda maski.
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JALGRATTURILE

Kus võib jalgrattur sõita? 3. lugu

J

algrattur on juht, mitte kiiresti liikuv
jalakäija, ja peab täitma avalikel teedel liigeldes juhile kehtivaid liiklusreegleid. Jalgratturid juhtidena peavad,
nagu mootorsõidukijuhidki, tagama jalakäijate ohutuse, näitama enne manöövreid
suunamärguandeid, sõitma tee paremas
ääres (v.a vasak- ja tagasipöörde korral)
ning järgima fooride ja liiklusmärkidega
kehtestatud eesõigust ristmikel.

Kõnniteele lubatakse
jalgratturid erandina
Jalgrattaga võib sõita jalgrattarajal (sõidutee osa), jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel,
sõiduteel selle parema ääre lähedal, välja
arvatud vasak- või tagasipöörde ajal, või
teepeenral. Jalakäijana jalgratast käekõrval
lükates peab ta samuti liikuma sõidutee
parema ääre lähedal ja võimaluse korral
väljaspool sõiduteed.
Kui jalgrattaga sõiduteel, teepeenral või
jalgrattarajal sõitmine on selle seisukorra (auklik, lumine, jäine) või liiklusolude
(nt väga tihe liiklus) tõttu oluliselt raskendatud ja puuduvad kergliiklusteed, tohib
jalgrattaga sõita jalgteel ja kõnniteel.
Kõnniteele lubatakse jalgratturid erandina, kuna tegemist on jalakäijatele loodud teeosaga. Kõnniteel sõitev jalgrattur ei
tohi ohustada jalakäijaid.
Erandina võivad igal ajal jalgteel ja
kõnniteel liigelda:
1) liikumispuudega jalgrattur;
2) pisimopeedi liikumispuudega juht;
3) alla 13-aastane jalgrattur üksi või
koos kuni kahe jalgratturist saatjaga;
4) väikelast selleks ettenähtud istmel või
järelhaagises sõidutav jalgrattur;
5) jalgratta või pisimopeediga tööülesandeid täitev politseiametnik, abipolitseinik ja kiirabitöötaja.
Noortele jalgratturitele on aga sõiduteel
ja jalgrattarajal jalgrattaga liiklemise puhul piirangud.
Alla 8-a laps ei tohi sõiduteel, sh jalgrattarajal sõita (ka koos täiskasvanud saatjaga). Alla 8-a jalgratturid võivad sõita ainult jalgrattateel ning jalgratta- ja jalgteel,
kõnniteel, õuealal ja loomulikult koduhoovis või muus liiklemiseks kinnisel territooriumil. Sõidutee peab alla 8-a laps
ületama alati jalgsi.
Alates 8-a laps võib jalgrattarajal ja
sõidutee paremas ääres sõita ainult koos
täiskasvanud saatjaga. Alates 8-a laps võib
soovituslikult koos lapsevanemaga sõita
ka jalgrattateel ning jalgratta- ja jalgteel,
kõnniteel, õuealal ja liiklemiseks kinnisel
territooriumil.
10–15-a jalgratta juhtimisõigust omav
laps võib iseseisvalt sõita sõiduteel ning
jalgrattarajal.
Alates 16-a jalgratturil pole juhtimisõiguse olemasolu iseseisvalt sõiduteel sõitmiseks nõutud.
Eestis liiklevad paljud jalgratturid väga
tihedates liiklusoludes pigem kõnniteedel,
kuna sõiduteel sõites ei tunta end turvaliselt. Kõnniteel jalakäijate vahel sõitmist

kus ta liigub. Jalakäijast möödasõite tehes
peab jalgrattur valima sellise kiiruse, mis
oluliselt ei erine jalakäija kiirusest. Samuti
tuleb jälgida, et eesliikujast möödasõidul
valitakse piisav külgvahe. Enne jalakäijast möödasõidu alustamist on viisakas
signaalkella helistada ja enda kavatsusest
märku anda. Signaalkella kasutamine
kutsub hästi korrale ka neid jalakäijaid,
kes jalgratta- ja jalgteel kipuvad tee keskel jalutama, tehes ohutu möödasõidu
raskeks.

Sõidutee. Fotod: Transpordiamet

Jalgratta- ja jalgtee.

Jalgtee.

soosib ka asjaolu, et jalgrattateede võrgustik ei ole tihti süsteemselt välja arendatud.
Jalgrattur peab aga teadvustama, et juhina
ei tohi ta ohustada kõnniteel liikuvaid jalakäijaid (suur kiirus, kõrvalised tegevused
sõidu ajal jm ohtlik käitumine).
Jalgrattur juhina peab tagama jalakäijate ohutuse, olenemata teeosast või teest,

Ka jalgrattur vastutab
enda tervise kahjustamise eest
Jalgrattur, liigeldes asulas või asulavälisel teel, peab liikuma teel selle parema ääre lähedal. Ka jalgratturile kehtib
LS § 14 lg 2 sätestatu, mille kohaselt iga
liikleja, liikluse korraldaja ja muu isik peab
järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid,
olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning
tagama liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja
kahju tekitamist.
Seega, kui jalgrattur liigub teel, siis enne
manöövreid (pööret vasakule, paremale
või tagasi) peab ka tema veenduma, et
see on ohutu ega kahjusta teda ennast,
rääkimata teistest. Selleks peab ta enne
manöövrit näitama suunamärguannet, et
teisi liiklejaid teavitada, kuhu ta on suundumas. Selliste reeglite mittetäitmisel ning
tähelepanematusest tekkinud vigadel võivad olla väga traagilised tagajärjed, mida
ilmestab hästi 2018. aasta sügisel Kuivastu
maanteel toimunud liiklusõnnetus.
Nimelt jalgrattur, liikudes maanteel paremal tee ääres, otsustas ootamatult ilma
suunamärguannet näitamata teha vasakpöörde risti üle maantee. Enne vasakpöörde tegemist ei veendunud ta aga selles, kas
talle läheneb tagant sõidukeid või kui kaugel lähenev sõiduk on, ning keeras maanteel autole risti ette. Autojuhil ei olnud
võimalik otsasõitu vältida, kuna jalgratturi
manööver oli väga ootamatu. Nii toimus
kokkupõrge, milles jalgrattur kaotas oma
elu. Seega tuleb jalgratturil olla alati ka
ise tähelepanelik, sest see võib päästa ta
elu.
Küsimus lugejale: Kas jalgratturile on suunamärguannete näitamine kohustuslik?
JAH/EI
Vastus saada 23. aprilliks e-mailile:
ratas@saaremaavald.ee. Vastusele lisa oma
nimi, vanus ja kontakttelefon.
Eelmise küsimuse õige vastus: Jalgratas on
sõiduk ja jalgrattur on sõidukijuht.
Loosiõnn naeratas 6-aastasele Tobias
Tu h ka n e n i l e , P i l l e Ma r i p u u l e j a Ma t i
Metsanurgale.
Kirjutise koostasid
Marika Luik (Transpordiamet), Riina
Allik (Saaremaa Vallavalitsus), Rainer
Amur (Prokuratuur), Meelis Juhandi ja
Ahto Aulik (Kuressaare Politseijaoskond)
ning Riho Räim (Bivarix rattapood).

Teeme üheskoos PAI!

K

utsume Sind Eesti tublidele eesliinitöötajatele PAI tegema.
PAI on kodanikualgatus – tänuavaldus õdedele ja hooldustöötajatele,
kes hoolitsevad meie tervise eest ja võitlevad pandeemias meie elude eest. Sõltumata sellest, millises linnas, vallas, haiglas või
hooldekodus õed ja hooldustöötajad tegutsevad, tahame kinkida neile oma tänu
koos reaalse emotsiooniga.
Loome ja võtame kasutusele PAI kaardid, mida õed ja hooldustöötajad saavad
kasutada PAI algatusega liitunud turismi-, kultuuri- ja meelelahutusettevõtetes
üle Eesti käesoleva aasta lõpuni, et võtta
pisikeseks puhkuseks aeg maha tööst ja
muredest.
Algatuse partner on SA Kuressaare
Haigla Toetusfond, mis konverteerib annetuse ilma teenustasu võtmata edasi PAI
kaartideks. Annetused on maksuvabad ja
märgitavad teie 2021. aasta tuludeklaratsioonis. Coop Pangas on avatud Kures-

saare Haigla Toetusfondile eraldi arveldusarve EE824204278618211200, kuhu
annetust tehes lisa märksõna „PAI“.
Iga euro on hinnatud ja annab võimaluse teha pai suuremale hulgale õdedele
ja hooldustöötajatele! Algatuse raames jagatava PAI kaardi väärtuseks on planeeritud 100 eurot. Teretulnud on nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute panused. NB!
Kõigi annetajate nimed avalikustatakse
Eesti Õdede Liidu kodulehel aadressil www.ena.ee/pai. Kui soovid annetuse
tegemisel jääda anonüümseks, märgi see
kindlasti maksekorraldusel.
PAI annetusi ootame kuni 1. juunini.
PAI kaartide jagamine on planeeritud
mais ja juunis ning nende kasutamise
periood on 1. juunist kuni 31. detsembrini
2021.
Kui soovid pakkuda omalt poolt PAI
saajatele teenust või soodustust, lisa oma
kodulehele info, mida Sinu ettevõte PAI
kaardile lisaks pakub – siis tekib Sul

Saarem
Saaremaa Vallavalitsus on välja
kuulutanud järgmised avalikud konkursid:
Arhitekti ametikohale (tähtaeg: 30.04).
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele
aadressil konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1,
93819 Kuressaare linn.

Lisaks on avatud konkursid:
Lasteaiaõpetaja Salme Lasteaias
(kandideerimine hiljemalt 19.04:
maret.seeman@otto-triin.edu.ee)
Klassi-, füüsika- ning informaatikaõpetaja
Salme Põhikoolis
(kandideerimine hiljemalt 30.04: kool@salme.edu.ee)
Juhiabi/sekretär; klassi-, arvuti-, eesti keele, füüsika-,
inglise keele, loodusainete ning matemaatikaõpetaja
Kuressaare Hariduse Koolis
(kandideerimine hiljemalt 1.05: viljar.aro@syg.edu.ee)
Klassi-, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, inglise keele ning
matemaatikaõpetaja Kuressaare Nooruse Koolis
(kandideerimine hiljemalt 5.05: kool@oesel.edu.ee)
Lasteaia- ning liikumisõpetaja
Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias
(kandideerimine hiljemalt 7.05: tuulteroosi@kuressaare.ee)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega
saab tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

LIIKUDES TERVEMAKS
SARJA VIRTUAALNE
APRILLIKUU
16.-30.04 RATTAMATK
NASVA KEVAD

marsruudil Kuressaare-Nasva
Vii oma nimi postkasti!
Täpne info ürituse kohta
www.saaremaaspordikool.ee avalehel

SARJA KLEEBISED SAAB KÄTTE
JÄRGMISTEL KONTAKTSETEL ETAPPIDEL

Kuressaare Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia kutsub
veebikoolitusele:
TOIMETULEK KONFLIKTIDEGA (maht 16h)
algus 16. aprillil 2021 kell 17.00 veebikeskkonna Zoom.
Koolitaja Kaja Puck, psühholoog
KOOLITUS ON TASUTA!

õigus kasutada PAI logo. Kodulehe link,
kus jagad lisasoodustuse ja kampaania infot, edasta aadressile teemepai@
gmail.com, siis saame ka ise pakutava
kohta PAI saajatele infot edastada. Küsimuste korral kirjuta lahkelt samale
aadressile.
Tule tee koos meiega eesliinitöötajatele
PAI, toeta Eesti turismi-, kultuuri- ja meelelahutusettevõtteid ning jaga infot algatuse
kohta ka lähedaste, sõprade ja kolleegidega! Täname!
PAI algatajad
Siiri Rannama,
SA Kuressaare Haigla
Toetusfondi juhataja
Meelis Kubits,
Kultuuripartnerluse SA juhataja
Katri Link,
kodanikualgatuse 500Kleiti korraldaja

Info ja registreerimine: www.oesel.ee/osilia
või telefonil 5551 1922
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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

