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Vald toetab
riigigümnaasiumis
saarluse õpet
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koos häirenupuga

 Loe lk 3

 Loe lk 4

 Loe lk 6

Turismispetsialist Kristina
Mägi vana kuunari Hoppeti
mastis suure Viikingiaasta
lipuga. FOTO: Valmar Voolaid

Viikingiaasta pakub
palju avastamisrõõmu
Saarlased on muutmas Euroopa viikingite ajalugu ja seda
peab kindlasti tähistama! Tänavune aasta on Saaremaal
kuulutatud Viikingiaastaks, kuigi oma pikemas visioonis
kujutame juba Saaremaad salamisi ette kui viikingite saart.

Selleks, et teema-aastale hoogu
anda, olid kõik ettevõtlikud saarlased oodatud 6. mail osa saama virtuaalsest viikingite avastusretkest,
mille raames kogusime üheskoos
inspiratsiooni ja ideid selle kohta,

Väikesaartele oodatud hõljuk jõudis pärale

E

elmisel nädalal algas Saaremaa
valla väikesaartele uus ja põnev
ajajärk – saabus uus hõljuklaev
Mars 10.
Esimesel päeval paigaldasime koos
tehase juhendajatega õhkpontoone,
järgmisel päeval õppisime hõljuki
tehnilisi parameetreid ja juhtimisvõtteid teoreetiliselt.
Järgnevad päevad möödusid juba
lõbusamalt, katsetades väikesaarte vahel hõljukit vee peal mõõduka
tuulega (ca 10 kuni 15 m/s) esialgu
Papissaare–Vikati sadamate vahelisel
Vilsandi liinil ning hiljem Roomassaare–Abruka liinil.
Viimase päeva hommikul oli ilm
täiesti tuuletu ja sai sõidetud suisa
ideaaloludes.
Kaptenid kohanesid uue hõljukiga suhteliselt hästi, kuid kindlasti on
vaja veel harjutada. Hõljuki üheks
eripäraks võrreldes laevaga on see,
et temaga on võimalik ka maa peal
sõita.
Hõljuk sobib meie väikesaarte tingimustesse, mida näitasid ka katsetused, põhi ei ole väga kivine ja maa
peale tuleku kohti jagub. Kahju vaid,

kes üldse viikingid olid, kuidas nad
Saaremaale seilasid, ja kas see ajalugu võiks ehk korduda …
Skandinaaviamaade näitel on
viikingite ajaloo taaselustamine
läbi teemaparkide, elamusretkede,

et hõljukit ei ole saanud talvetingimustes proovida, kuid loodame, et
ehk järgmisel talvel avaneb ka see
võimalus.
Hõljuki ideaalne kasutusvõimalus
tekib siis, kui jää on õhuke ega kanna
veel, aga laevaga enam sõita ei saa.
Muide, töötava (maa peal liikuva)
hõljuki korral (vette mineku ja veest
tuleku ajal) hõljuki külgedele ega
taha ei tohi minna – lendab lahtisi
kive ja tolmu.
Martin Kulderknup
transpordi peaspetsialist

Hõljuki soetamine Saaremaa mandri
ja valla väikesaarte (eelkõige Vilsandi ja Abruka) vahelise aastaringse transpordiühenduse tagamiseks
ning kaudsemalt ka saarte kogukondadele osutatava päästeteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi
suurendamiseks sai teoks tänu
Väikesaarte programmi toetusele.
H õ l j u k i ko g u m a k s u m u s o l i
167 760 eurot, millest Väikesaarte programmi rahastus oli
122 406,12 eurot ning omafinantseering 45 353,88 eurot.

Helina Andruškevitšus
turismi- ja turundusteenistuse
juhataja
Annika Trummar
arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Veel saab taotleda külaelu arendamise
toetust ning aleviku- ja külaraha

T
Hõljuk Abruka kai ääres. FOTO: Martin Kulderknup

temaatiliste toodete ja teenuste
tõestanud, et külastajate jaoks
pakub see väga suurt lisandväärtust – võimalus seda iidset ametit tänapäeva elamuslikus võtmes
kogeda.
12. mail tõmbasid sitked saare
naised selle tähistuseks 95-aastase
kahvelkuunar Hoppeti masti suure Viikingiaasta lipu, millega sai
Viikingiaasta meil ka ametlikult
avatud. Tippsündmuseks on muidugi 21. mail avatav Saaremaa
muuseumi näitus „Viikingid enne
viikingeid“, kus saab Salme leidude ja kohaliku viikingiajalooga
tutvuda.
Kuid see pole kaugeltki veel kõik.
Alates 3. juulist toimub kõigil juulik u u n ä d a l av a h e t u s t e l S a l m e l
Viikingilaat, kus saab viikingilaeva
ehitada, töötubades osaleda ja viikingilaevadega merele minna. Teist
korda toimub Abruka Etnomöll
ÅLIVE 30.–31. juulil ja loomulikult
leiab aset traditsiooniline Salme
viikingiturg 20.–22. augustil.
Sel kuul avas juba uksed Asva
Viikingiküla. Kõikide üritustega
saad tutvuda saare.events veebilehel
ja Viikingiaasta kohta on rohkem
lugeda visitsaaremaa.ee/viikingiaasta-2021 lehel.
Omal käel reisijatele loome koostöös Navicupiga orienteerumismängu „Viikingite jälgedes“, mis valmib
juuni alguseks ja viib teid kõikidele
Saare maakonna saartele. Võitjatele
on välja pandud ka väekas auhind!
Viikingiaasta pakub palju avastamisrõõmu nii kohalikele kui ka
turistidele, eriti lastega peredele ja
kultuurihuvilistele reisijatele.

uletame meelde, et kuni 2. juunini on avatud külaelu arendamise
toetuse II taotlusvoor, kuhu on oodatud kõik valla külaelu edendamisega seotud taotlused. Maksimaalne toetus taotleja kohta on 1000
eurot, vooru maht on 15 000 eurot. Tänavu külaelu arendamise taotlusvoore rohkem ei tule.
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused või seltsingud ning taotlusvooru prioriteetideks on avalikus kasutuses oleva külamaja või -platsi haldamise või hooldamisega seotud tegevused, külamaja
renoveerimine või külaplatsil oleva ehitise rajamine/renoveerimine, laste
ja noortega seotud tegevused ja sündmused ning väliüritused. Toetusmäär
on sündmuste puhul maksimaalselt 90% ja teistel juhtudel maksimaalselt
100%.
Taotlusi saab esitada valla iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.saaremaavald.ee või saata digiallkirjastatuna e-mailile vald@saaremaavald.ee
või paberkandjal aadressile Lossi 1, Kuressaare, 93819.
Lisainfot saab valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/kulaelu-arendamise-toetus ja arenduse peaspetsialistilt Eda Keskülalt, eda.keskula@
saaremaavald.ee, tel 452 5028.
Samuti saab 31. maini taotleda aleviku- ja külaraha. Taotlemise aluseks
on kehtivate volitustega vanema olemasolu. Alevikuraha suurus on 500
eurot aleviku kohta, külaraha täpne jagunemine selgub pärast 31. maid,
olenedes taotluste koguarvust.
Aleviku- ja külaraha on mõeldud esmavajaduste katmiseks. Kui alevikuvõi külavanema volitused kehtivad ja taotlus on tähtaegselt esitatud, on
raha saamine garanteeritud.
Taotluse vorm on täidetav e-teeninduskeskkonnas. Täpsem info www.
saaremaavald.ee/kularaha.
Vt ka Saaremaa Teataja, 6. mai 2021
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DETAILPLANEERINGUD
Murika küla Merimetsa detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu algatas 25. jaanuari 2019. a
otsusega nr 1-3/2 Murika külas Merimetsa detailplaneeringu (DP). Detailplaneeringuala asub Saaremaa vallas Murika
külas ja hõlmab Merimetsa katastriüksust (katastriüksuse
tunnus 71401:001:0366, pindala 2,69 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).
DP eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks,
ehitusõiguse andmine elamu ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja
kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise
ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses.
DP-ga muudetakse kehtivat Leisi valla üldplaneeringut
ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg
5 teatame, et Murika küla Merimetsa detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul
03.06-03.07.2021. DP materjalidega on võimalik tutvuda
paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare)
III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.
kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning valla kodulehel
aadressil: gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-19-001.
DP eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu toimub 15.07.2021 kell 16 Tallinna tn 10 II korruse
suures saalis.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.

Hüvitame huvihariduses ja
-tegevuses osalemise
transpordikulusid
Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada hiljemalt 5. juuniks
taotlus valla iseteeninduskeskkonnas (www.saaremaavald.ee/huvihariduse-transporditoetus). Taotlusi
saab esitada märtsist maini tehtud kulutuste eest, mil
kehtinud olukorras oli võimalik huvihariduses ja huvitegevuses osaleda.
Sel aastal makstakse peredele 0,1 €/km kohta, kuid
mitte rohkem kui 40 € kuus, kui huvialaga tegelemise
koht on elukohast kaugemal kui 5 km. Hüvitamisele
kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi
piletite kulud. Enam ei ole nõutud kuludokumentide
esitamine, kuid taotlusesse tuleb märkida arvenumbrid
ja summad. Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm. Palume taotluse
esitamisel pöörata tähelepanu, et õppuri andmed on
seotud taotluses märgitud teenusepakkujaga ja kajastuvad ka huviharidusregistris.
Lisainfo ja küsimused: Lindia Lallo, noorsootöö ja
huvihariduse peaspetsialist, lindia.lallo@saaremaavald.
ee, tel 452 5069.

Kuressaare–Sääre maantee
remont kestab oktoobrini
3. mail algasid Kuressaare–Sääre riigimaanteel asuva Mändjala–Läätsa lõigu rekonstrueerimistööd, mis
kestavad sügiseni.
Teelõigu rekonstrueerimise käigus freesitakse olemasolev kattekiht, rajatakse uued dreen- ja killustikukihid, ehitatakse uus kompleksstabiliseeritud alus ning
kogu lõigule ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate. Asendatakse kõik olemasolevad truubid ja liikluskorraldusvahendid ning uuendatakse kõik olemasolevad ristmikud ja mahasõidud.
Salme asula vahele rajatakse kõnniteed, mis ühendatakse olemasolevate kergliiklusteedega ja ehitatakse
Salme jõe ja Viiase teeristi vahele sademeveetrass maanteelt tuleva sademevee ärajuhtimiseks Salme jõkke.
Lisaks rajatakse Salme jõele amortiseerunud binokkeltruubi asemele raudbetoon vundamentidel teraskaarsild ja täiendatakse olemasolevat valgustust Salme
asulas.
Ehitusperiood kestab kuni oktoobrini 2021. Teetööde
käigus tuleb arvestada liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil tee on veel asfalteerimata. Salme
silla remondi ajaks rajatakse ajutine ümbersõit olemasoleva binokkeltruubi kõrvalt. Töötsoonis on liikumiskiirus 30-50 km/h olenevalt tehtavatest töödest. Tööde
ajal on vähemalt üks sõidusuund liiklejatele alati avatud.
Liikluse reguleerimiseks kasutatakse kas foore või liiklusreguleerijaid.
Palume liiklejatel olla tavapärasest tähelepanelikumad
ning jälgida liikluskorraldusvahenditega kehtestatud
liikluskorda.
Lisaks ehitatakse riigiteele 21111 Tehumardi-Kogula
km 1,370-7,960 tolmuvaba kate freesipurust, mis pärast
freesipuru paigaldamist üle pinnatakse.
Objekti projekti koostas Landverk OÜ, omanikujärelevalvet teostab Skepast&Puhkim OÜ ning ehitustöid teeb ALTOS Teed OÜ. Tööde maksumus on kokku
4,7 miljonit eurot.
Transpordiamet

20. mai 2021

Toetuse taotlemisel ei ole inimeste fantaasial piire
Hajaasustuse hindamiskomisjoni tähelepanekuid
Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon on selleks aastaks oma töö teinud.
Oleme käinud paikvaatlustel ja läbi viinud
esitatud toetusetaotluste hindamise. Tänavu laekus Saaremaa valla elanikelt rekordarv taotlusi (243), kiitus aktiivse osavõtu
eest! Hindamistulemused on esitatud Riigi Tugiteenuste Keskusele ja toetuse saajad
selguvad esialgse info kohaselt juuni lõpus.
Tuletagem aga meelde, et kõnealune
meede on ellu kutsutud toetamaks maapiirkondades alaliselt elavaid peresid veevarustuse, kanalisatsiooni, juurdepääsu või
individuaalsete elektrilahenduste osas. Nii
kohapealsete paikvaatluste kui ka esitatud
taotluste hindamise käigus jäi silma mitmeid asju, mida hindamiskomisjon tahaks
vahekokkuvõtete tegemise käigus jagada
nii praeguste kui ka tulevaste taotlejatega.
Paber muidugi kannatab kõike, kuid:
• põhjendatud kahtlusi tekitab hindamiskomisjonis see, kui toetuse taotlusesse on
märgitud:
• oma kontakttelefoniks Soome, Rootsi,
Norra, Suurbritannia või mõne teise
toreda riigi suunakoodiga number;
• oma postiaadressiks Tallinna, Viimsi,
Viljandi või mõne teise toreda koha
aadress;
• või on paikvaatlusel tuvastatud, et hoovivärav on suletud jämeda lehmaketi ja
suure tabalukuga. Nii püsielanikud ei
tee.
• tühjana seisev maja on üksi ja õnnetu.
Ärge laske mägral trepi alla pesa teha, see
tõestab komisjonile, et majas elatakse küll
aastaringselt, aga eeldatavasti ei ole püsi-

Parafraseerides tuntud Eesti kultusfilmi: „Taotleja, sellel kinnistul peaks olema elamu!“

elanikuks toetuse taotleja.
• kui taotlete elamu juurde vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamist, siis ärge
laske komisjonil paikvaatlusel kinnistult
olematut elamut otsida. Pärast selliseid
üllatusi tuli komisjoni kõnepruuki väljend
„alaline elukoht elektrikapis“.
• kui väidate, et kinnistul asub elamu, kus
elatakse aastaringselt, siis paraku ei aita sellest, kui komisjon näeb paikvaatlusel:
• nelja seina ilma katuseta;
• katusealust ilma seinteta;
• väga roostes või viletsas seisus soojakuid või haagissuvilaid, mida ilmselt
kasutatakse tööriistade hoidmiseks
vms.
• ärge teostage taotluses nimetatud töid
enne hindamistulemuste kinnitamist. Kui
komisjon paikvaatlusel avastab, et tegeli-

kult on tööd tehtud, siis te paraku toetust
ei saa.
• komisjon suhtleb ka uudishimulike naabrite, külaelanike, külavanematega. Kui nemad väidavad, et:
• seal majas ei elata juba aastaid (juttu
kinnitavad tühjad aknaaugud ning hoovis inimjalast puutumata muru);
• paar korda aastas ikka käivad, muidu
omanik elab mandril/välismaal;
• ei, üldiselt nad elavad linnas, käivad küll
vahetevahel ja suviti on rohkem siin;
siis lootus toetusele on väike.
Ootame edaspidi taotlusi, milles toodud
väited on tõesed ja palun ärge arvestage sellega, et ehk komisjon minu elamut vaatama
ei tule.
Hajaasustuse programmi
hindamiskomisjon

Valla vee- ja kanalisatsioonivoor on avatud juuni alguseni
Valla abiga vee- ja kanalisatsiooni rajamise 2021. aasta taotlusvoor on avatud kuni
3. juunini. Toetust saavad taotleda pered,
kes ei kvalifitseeru taotlema toetust riiklikust hajaasustuse programmist.
Selles taotlusvoorus saavad taotleda toetust elutingimuste parandamiseks pered,
kelle majapidamine asub hajaasustuse piirkonnas (ja kes ka tegelikult elavad selles
majapidamises):
• mis asub tiheasustusalal (elanikke
üle 50);
• kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem või mis asub ÜVK alal;
• asub reoveekogumisalal.
Taotlus koosneb järgmistest dokumentidest:
• taotlusvorm;
• projekti eelarve (mille koostab taotleja
ühe hinnapakkumuse alusel);

• projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt
valdkonnast – veesüsteemide projekti kirjeldus või kanalisatsioonisüsteemide projekti kirjeldus;
• omafinantseeringut (ja kaasfinantseeringut) tõendav garantiikiri;
• kaks võrreldavat hinnapakkumist;
• vastavalt projekti tegevustele ehitusluba või -teatis (need dokumendid tuleb
esitada riikliku ehitisregistri kaudu);
• veevarustussüsteemide projekti puhul
joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui
projekti eesmärk on praegu 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;

• veevarustussüsteemide projekti korral,
kui projekti elluviimist rahastavad lisaks
taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega
sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
• 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.
Taotlusdokumentide vormid on leitavad Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/elutingimuste-parandamine.
Kui seoses toetuse taotlemisega tekib
küsimusi, siis pöördu keskkonnataristu
peaspetsialisti Maire Kääridi poole: tel
452 5169 või 5302 2682, maire.kaarid@
saaremaavald.ee.

Vaktsineerimiseks tuleb varuda kannatust
Eile, 19. mail lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda kaks positiivset
koroonatesti tulemust ja need mõlemad
Saaremaa valda. Eestis oli 19. mail esmaseid positiivseid teste kokku 257. Viimase
7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku
kohta on Eestis 127 ja Saare maakonnas 51.
Kuressaare Haiglas oli 19. mai hommiku seisuga ravil üks COVID-19 positiivne
patsient.
Saare maakonnas oli eilehommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 13 714 inimesele, kellest 7618
on saanud mõlemad doosid. Maakonnas

on vähemalt üks kord vaktsineeritud 76,4%
80-aastastest ja vanematest inimestest.
70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 78,4%, 60–69 aastaste seas
77% ja 50–59 aastaste seas 59,4%.
COVID-19 vastu vaktsineerimiseks aja
broneerimine on avatud sellest nädalast
kõigile inimestele, kes on vähemalt 16-aastased. Vaktsineerimisaja saab broneerida
digiregistratuuris www.digilugu.ee.
Vaktsineerimise koht ei ole seotud inimese ametliku elukohaga: aja võib broneerida
endale sobivasse Eesti piirkonda. Endale
lähima vaktsineerimiskoha leidmiseks vaa-

ta kaardirakendust veebiaadressil vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima.
Vaktsineerimise korraldajad paluvad
inimestelt kannatlikkust – esialgu on aegu
pakkuda vähem, kui on soovijaid, kuid
järgmistel nädalatel vaktsiinitarned suurenevad ning mai- ja juunikuu jooksul peaksid saama kõik soovijad esimese kaitsesüsti.
Uus suurem hulk vabu aegu üle Eesti avatakse digiregistratuuris laupäeval, 22. mail.
Vaktsineerimisaegu saab broneerida ka
telefonil 1247 iga päev kell 8.00–20.00.
Saaremaa Teataja

Saaremaa allikad ootavad avastamist
Inimene on alati sõltunud loodusest ja loodus omakorda suurel määral inimesest.
Toimivad ökosüsteemid annavad meile erinevaid hüvesid nagu puhas vesi, kütte- ja
ehitusmaterjalid, viljakas muld, toit, aga ka
vaimne ja füüsiline heaolu. Selleks, et tagada loodusressursside kvaliteet, tuleb neid
säästlikult kasutada.
Maapõuest allikatena väljavoolav põhjavesi on üks oluline osa loodusest – see annab aluse erinevatele veekooslustele ning
pakub nii tarbe- ja joogivee varu kui ka
silmailu. Maapõue joogiveevarud ei ole
lõpmatud ning põhjaveevarude kaitsmiseks

on oluline nende kohta eelnevalt infot koguda. Selle eesmärgi saavutamiseks on loodud veebirakendus – allikad.info.
Veebirakendus annab võimaluse igale
inimesele kaasa lüüa kodanikuteaduses,
eesmärgiga üheskoos kõik Eesti allikad üle
kontrollida. Kogutud vaatlusandmed aitavad saada allikatest parema ülevaate, neid
hallata ja kaitsta. Lisaks vaatlusandmete
sisestamisele on võimalik kaardile märkida
ka uusi allikaid. Eestis on allikaid oletatavasti umbes 15 000, kuid andmebaasides on
neist kirjas kõigest veidi alla 1500.
Ametliku registri järgi on Saaremaa üks

allikaterikkamaid piirkondi Eestis. Hea valla elanik, kutsun sindki andma oma panuse veeressursside säästvale majandamisele.
Ajal, mil kooskäimise ja koostegemise
võimalused on piiratud, on hea võimalus
minna loodusesse. Teha seda üksi, pere
või sõpradega ning nautida looduses viibitud aega, panustades samal ajal Eestimaa
looduse säilimisse.
Täpsem informatsioon veebilehel
allikad.info.
Eerika Luukas
projekti vabatahtlik
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KÜSIMUS
Millal ma vajan
avaliku ürituse luba?

Suveho oaja hakul tekib
sündmuste ja ürituste korraldajatel tihti küsimus, kas
tema plaanitav või korraldatav üritus vajab Saaremaa
vallalt avaliku ürituse luba.
Sündmusi toimub suvel ja
ka muul ajal väga palju ning
Evelin Mesila
kultuuri- ja spordi- kuidas teada, millistel juhtöö peaspetsialist tudel on avalikele üritustele
loa taotlemine vajalik ning
millistel mitte?

Karjatamisaeg linnakarjamaadel on alanud
K

evadiselt soojad ilmad ja rohetama
löönud loodus annavad taas aimdust
sellest, et Kuressaare linna külje all asuvatele poollooduslikele kooslustele – Roomassaares, Tuulte Roosis, Põduste luhal – on
pärast pikka talveperioodi tagasi jõudmas ka
neid alasid hooldavad veised.
Tuletame meelde, et kuigi tegemist on pigem rahumeelsete loomadega, tuleb kariloomadega samasse koplisse sattudes hoida piisavat distantsi, et tagada turvaline kulgemine
nii loomadele kui inimestele. Palume ranna-

karjamaadel toimetavaid veiseid mitte toita ja
võimalusel koertega aeda mitte siseneda või
vältimatul juhul hoida neljajalgsed lemmikud
lõa otsas. Tuulte Roosis ja Roomassaares asuvate veiste toimetamisi ja hooldatavatele aladele avanevaid kauneid vaateid on võimalik
nautida näiteks nii Roomassaare kui ka Loode
tammiku loodus- ja linnuvaatlustornides.
Roomassaare karjamaa puhul on tegemist
mitmete kodumaiste käpaliste kasvukohaga.
Seetõttu on jätkuvalt ka sel aastal taimede õitsemise ajaks käpaliste poolest rikkalikumad

alad ülejäänud koplist eraldatud ehk loodud
nii-öelda loomavabad tsoonid. Niisiis on
kõigil huvilistel võimalus turvaliselt oma silmaga õiteilu nautima minna ja miks ka mitte
suviseid ilmasid kasutada kaitsealuste liikide
paremini tundma õppimiseks. Selle tarbeks
on karjaaiad varustatud ka spetsiaalsete läbipääsukohtadega.
Liis Sepp
looduskaitse ja -kasutuse peaspetsialist

Rege rauta suvel! Mullusest lumelükkamise hooajast ja uuest talvest
Möödunud talve lumerohkus rõõmustas kindlasti
paljusid, sest sai tegelda nii
suusatamise, kelgutamise
kui ka uisutamisega.
Saaremaa Haldusele ja
meie partneritele oli aga
talv töine, lume lükkamist
Ainer Tiitson
jagus nii päevasele ajale
Saaremaa
Halduse juhataja kui öötundidele. Eriti rasked lumeolud tabasid meid
11. jaanuaril, mil kohati sadas maha poole
meetri paksune lumekiht, mistõttu nii mõnegi meie partneri lumelükkamise ringi pikkuseks kujunes üle 12 tunni.
Jaanuari lumesadu pani ühekorraga tööle
kõik 61 lumelükkajat üle Saaremaa, lisaks said
korraliku koormuse Saaremaa Halduse enda
neli traktorit. Maapiirkondade teid oli lahti lükkamas ligi 70 masinat! Keerukust lisas
sadanud märg lumi, mis vajutas teede äärtes
kasvavate puude oksad ja võsa nii madalale, et
lumelükkamine oli tõsiselt häiritud.
Pilk uude talve
Käesoleva hooaja lõppedes said läbi mitmed
senised lumelükkamise lepingud ning ees
on ootamas uued riigihanked uute lepingute
sõlmimiseks. Kokku toimuvad hanked 29
lumelükkamise piirkonnas.
Tänaseks peaks esimene riigihange esimeste
hankepiirkondadega olema juba üleval riigihangete registris ning vastav info on ka valla

kodulehel www.saaremaavald.ee/lumetorje.
Teretulnud on kõik pakkumised nii seniste
partnerite kui ka uute tegijate poolt. Kuna
pakkumuse saab esitada vaid elektrooniliselt riigihangete registris, siis vajadusel saate
nõu küsida riigihangete registri kasutajatoelt
(register@riigihanked.riik.ee, tel 611 3693,
611 3703) või valla hankespetsialistilt.
Nii nagu eelmise aasta lepingutes, nii ka sel
aastal on neis ootetasud juhuks, kui lund ei
peaks sadama. Kokku maksab vald lepingujärgselt lumevabade detsembri, jaanuari ja
veebruari eest ühele partnerile kokku 1500
eurot (500 eurot kuus). Kui aga lumi peaks
siiski maha tulema ja traktorid tööle pannakse, väheneb kohe ka ootetasu summa. Täpsemalt on see põhimõte lahti kirjutatud hanketingimustes ja valla kodulehel.
Uuendusena kaardirakendus
Veel ühe uuendusena mainin meie kaardirakendust, mille panime jaanuaris ka valla
kodulehele www.bit.ly/saare-lumetorje. Sellel
kaardil on kirjas kõik teed, mida lahti lükkame. Täiendava uuendusena pakume uuest
hooajast oma partneritele võimalust jälgida
traktorit reaalajas, kas ta on ikka õige tee peal,
mida tuleb lahti lükata. See uuendus on kindlasti abiks neile, kes varem ei ole lumelükkamisega tegelenud ja nii hästi piirkonna teid
ei tunne. Selleks on traktoristil vajalik kas
nutitelefoni või tahvelarvuti olemasolu.
Kõikidele partneritele soovime enne uut

hooaega teha ka koolituse, kuidas nimetatud
rakendust kasutada, ning samuti soovime läbi viia GPS-keskkonna koolitust, sest
juba mitmendat aastat on kõikide lumelükkajate traktoritel valla GPS-id. See süsteem
võimaldab pidada väga täpset tööaja arvestust ning vähendab senist aruannete koostamisele kulunud aega. Soovime läbi koolituse
neid uuendusi laiemalt kasutusele võtta, et
lumelükkajate tööd lihtsustada.
Seega jääme ootama pakkumisi uueks talviseks hooajaks. Nautigem sooja saabuvat suve,
kuid ärgem unustagem, et talv ei ole kuigi
kaugel ning õige hetk on üle vaadata ka oma
eratee, et traktorid saaksid ohutult teie teel
lund lükata!
Möödunud talve lumelükkamisest maapiirkondades:
• lumelükkamise teede kogupikkuseks oli
1 387 kilomeetrit, millest erateid 277 kilomeetrit;
•teede koguarvuks oli 2 823 tk, millest erateid koguni 1 258 tk;
•kokku kulus teede lahtilükkamiseks möödunud hooajal 4 246 töötundi;
• keskmiselt maksime ühele partnerile 4000
eurot;
•kokku tasus Saaremaa vald partneritele töö
eest ligi 250 000 eurot.
Saaremaa Haldus

Suurjäätmete kogumisring ja vastuvõtt sel aastal
Suurjäätmete kogumisring toimub sel aastal
mais kogumisringina ja juunis jäätmekäitleja
juures vastuvõtuna.
22. mail kell 9–14 Mustjalas Kooli tänava
parklas ja Leisi aleviku parklas.
29. mail kell 9–14 Valjalas teenuskeskuse
parklas.
Juunis jätkub suurjäätmete vastuvõtt
Sikassaare Vanametallis ja Kapra Vanametallis ning kestab kuni etteantud mahu
täitumiseni. Tasuta võetakse vastu Saaremaa

valla majapidamistes tekkinud suurjäätmeid
kuni 3 m3 ühe majapidamise kohta. Vastu
võetakse vanamööbel ja selle osad, voodid,
madratsid, kardinapuud, vaibad, kraanikausid, vannid, dušikabiinid, WC-potid,
lapsevankrid jms. Ettevõtete suurjäätmeid,
elektroonikajäätmeid, aknaid, uksi, eterniiti,
romusõidukite osi, rehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid vastu ei võeta.
Teise isiku eest jäätmeid ära viies tuleb
kogumispunktis esitada allkirjastatud voli-

kiri, kus on toodud jäätmete tekkekohaks oleva korteri või majapidamise aadress, elaniku
nimi, kelle nimel jäätmeid üle antakse, tema
telefoninumber ja meiliaadress.
Vajadusel on võimalik tellida kogumiskampaania läbiviijalt oma suurjäätmete äraveoks
transporditeenust. Sel juhul tasub tellija ise
transpordikulu ja vajadusel ka laadimistasu.
Suurjäätmete kogumiskampaania viivad
läbi OÜ Sikassaare Vanametall (tel 5566 9921)
ja OÜ Kapra Vanametall (tel 5650 6282).

Mis on avalik üritus ja
avalik koht
Saaremaa Vallavolikogu
31. jaanuari 2020 a määruse nr 1-2/3 „Avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise
Kristel Peel
kord“ järgi on avalik ürikultuurinõunik
tus avalikus kohas toimuv
ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu taoline
koosolemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.
Avalik koht on aga määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või
selle osa, samuti ühissõiduk.
Avalikuks ürituseks ei loeta Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse järgset, samuti valla või valla osalusega eraõigusliku
juriidilise isiku põhikirja järgset tegevust oma
tegevuskohas.
Seega igasuguse ürituse (tantsupidu, vabaõhukontsert, rahvapidustus, rongkäik, laat,
spordiüritus jms) korraldamine, mis toimub
korraldajale mittekuuluvas avalikus kohas, vajab omavalitsuse kirjalikku luba.
Küll aga ei pea avaliku ürituse luba taotlema
korraldaja, kelle sündmus toimub tema enda
territooriumil, kui üritus vastab valdaja põhikirjalisele tegevusele ja ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ning üritusega ei kaasne
kõrgendatud turvariski.
Illustreeriva näitena võib tuua olukorra, kus
rahvamaja korraldab oma õuel avalikkusele
suunatud ürituse – sel juhul eraldi luba taotlema ei pea. Kui huvikool kasutab oma tegevuste läbiviimiseks koolistaadionit, ei ole samuti huvikoolil vaja luba taotleda. Soovib aga
seesama rahvamaja või huvikool kasutada
sündmuse korraldamiseks näiteks Kuressaare keskväljakut, on tegemist avaliku üritusega avalikus ruumis ning selleks on vaja saada kohaliku omavalitsuse nõusolek ja muud
kooskõlastused.
Avaliku ürituse loa taotlemine
Avaliku ürituse loa taotlemine Saaremaa vallas
(sh Kuressaare linnas) on korraldajatele väga
mugavaks ja lihtsaks tehtud – valla iseteeninduskeskkonnas tuleb vähemalt 30 päeva enne
ürituse toimumist esitada avaliku ürituse loa
taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega.
Loa taotluses märgitakse lisaks korraldaja ja
ürituse andmetele (nt nimi, elu-/asukoht, kontaktandmed, ürituse nimetus, vorm, aeg, koht
jmt) muu hulgas informatsioon eeldatavate
osalejate arvu, liiklus- ja parkimiskorralduse,
planeeritava kaubandustegevuse, turvalisuse
korraldamise, ettevalmistus- ja järeltegevuste
osas.
Loa taotlejal tuleb kooskõlastada taotlus
Kuressaare linnas toimuva ürituse puhul
Kuressaare Linnamajandusega, Kaarma piirkonnas Saaremaa Haldusega ja mujal vallas
vastava piirkonna teenuskeskuse juhiga. Kõik
vajalikud kontaktid on valla kodulehelt leitavad.
Looduskaitseseaduses sätestatud kaitsealal,
hoiualal, püsielupaigas ja kaitstaval looduse
üksikobjektil on vaja kooskõlastada loa taotlus
Keskkonnaametiga. Juhul, kui üritusega seoses
on vaja sulgeda tänavaid, tuleb lisaks esitada
tänava ajutise sulgemise loa taotlus ja juhul, kui
üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, lisada
taotlusele ka turvaplaan. Kõik need dokumendid ja nõuded on kirjas Saaremaa valla kodulehel kultuuri valdkonna all www.saaremaavald.
ee/avaliku-urituse-korraldamine.
Luba avaliku sündmuse korraldamiseks väljastatakse taotlejale maksimaalselt 15 tööpäeva
jooksul alates selle registreerimisest. Planeerige
oma üritusi aegsasti ning kõikide küsimuste
korral aitame taotlejaid kultuuri- ja spordiosakonnas hea meelega.
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ARVAMUS
Mereranna
ehituskeeluvööndist

O

n üldlevinud arusaam, et ehituskeeluvööndi laius
Saaremaa mererannal on
200 meetrit veepiirist.
Üldiselt nii see ka on,
kuid küsimus ehituskeeluvööndi ulatuse määraJaan Leivategija
misega tekib siis, kui tegu
abivallavanem
on madalama ja seetõttu
korduvalt üleujutatava rannaga. Nimelt sätestab looduskaitseseadus, et korduva üleujutusega rannal koosneb piiranguvöönd,
veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd eelnimetatud vöönditest ja üleujutatavast alast.
See omakorda annab võimaluse tõlgenduseks, et ehituskeeluvöönd liitub üleujutatavale alale.
Ehk teisiti öeldes arvestatakse 200 meetri
laiust ehituskeeluvööndit üleujutatava ala
piirist, mitte aga veepiirist. Käesoleval ajal
lähtub sellisest tõlgendusest nii Keskkonnaministeerium kui ka Keskkonnaamet.
Varem kehtinud ranna ja kalda kaitse seaduse kohaselt nimetatud alad kattusid ja
üleujutatavatel aladel laienes ehituskeeld
kõrgveepiirini juhul, kui kõrgveepiir ulatus
kaugemale 200 meetrist. Selle teadmise juures on koostatud ka meil praegu kehtivad
üldplaneeringud.
Saaremaa vallas kehtib 17 üldplaneeringut ja teemaplaneeringut, mis käsitlevad
ka ehituskeeluvööndi ulatust. Osa neist kajastab korduva üleujutusega ala ja osas on
see teema jäetud kajastamata. Siin tuleb
arvestada asjaoluga, et suur hulk üldplaneeringuid on kehtestatud enne looduskaitseseaduse jõustumist ja ehituskeeluvööndi
määratlemisel on lähtutud varem kehtinud
ranna- ja kaldakaitse seadusest. Kuna kehtiva looduskaitseseaduse kohaselt määratakse
korduva üleujutusega ala piir mererannal
kindlaks üldplaneeringuga, siis tekib küsimus nende üldplaneeringute rakendamises,
kus üleujutusega ala piiri määratud ei ole.
Seadusest tulenevalt loetakse sellisel juhul
korduvalt üleujutatud ala piiriks üks meeter
kaldajoone kõrgusväärtusest ja nii mõnelgi
juhul ulatub sellise ala piir kaugemale planeeringuga määratud ehituskeeluvööndi
piirist.
Kui vaadata kehtivaid üldplaneeringuid,
siis saame ehituskeelupiiri määramisel lähtuda Kaarma, Kuressaare, Laimjala, Lümanda, Mustjala, Orissaare aleviku, Salme,
Torgu ja Valjala üldplaneeringutest, kuna
nende koostamisel on ehituskeeluvööndi
määramisel lähtutud ka korduva üleujutusega aladest. Leisi, Ninase poolsaare, Paaste,
Pihtla, Orissaare rannaalade üldplaneeringutes ja Pöide üldplaanis korduva üleujutusega alasid ei käsitletud ja nende puhul
tekib tõepoolest küsimus, kas neis määratud
ehituskeeluvööndist saab ka praegu lähtuda. Ilmselt ei teki siin probleemi aladel, kus
ehituskeeluvööndit on vähendatud, samuti on võimalik ellu viia enamik kehtivaid
detailplaneeringuid, kus ehituskeeluvöönd
on määratud või seda on vähendatud.
Ülejäänud osas ei saa lähtuda ehituskeeluvööndi piirist nendel aladel, kus seadusest
tulenev korduva üleujutusega ala piir ulatub kaugemale üldplaneeringus määratud
ehituskeeluvööndi piirist.
On selge, et koostatavas üldplaneeringus
tuleb määrata nii korduva üleujutusega alad
kui ka ehituskeeluvööndi piir. Kuidas suhestuvad omavahel korduva üleujutusega ala ja
ehituskeeluvöönd ning kas nad tulevikus on
kattuvad või liituvad alad, on seaduseandja
otsustada. Saaremaa Vallavolikogu pöördus
eelmise aasta detsembris Vabariigi Valitsuse
ja Riigikogu keskkonnakomisjoni poole
ettepanekuga looduskaitse seaduse muutmiseks selliselt, et analoogselt MandriEestiga määrataks Saaremaal ehituskeeluvööndi laiuseks 100 meetrit tavalisest veepiirist.
Samuti tehti ettepanek täpsustada õigusselguse huvides LKS § 35 lõiget 4, lisades
sinna tingimuse, et korduva üleujutusega
rannal käsitletakse ehituskeeluvööndit ja
üleujutusala paralleelsetena, mitte liituvatena. Loodame, et see ettepanek leiab positiivse lahenduse ja tulevikus on ehituskeeluvööndi ulatus võrreldes käesoleval ajal
Maa-ameti kaartidel kujutatuga oluliselt
väiksem.
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Vald toetab riigigümnaasiumis saarluse õpet

M

ö ö dunud aast a l
Saaremaa valla hariduse arengu üle
arutades jõudsime saarluse kui minevikupärandi ja
tulevikuteema juurde. Traditsiooniliselt on Saaremaa
väärtusteks peetud ehedust,
Urmas Treiel
rikkalikku ajalugu, puhast
haridus- ja noorloodust, ühtehoidvat kogusootöö osakonna
juhataja
konda, töökust ja visadust.
Oma kodukoha eripära ja
juurte tundmine ning tunnetamine on saarlasel võimaldanud elus edasi jõuda, säilitades samal ajal kodutunde. Saarlaseks olemise
mõtestamist soovime senisest paremini edasi
anda meie noortele, et elu Saaremaal oleks
jätkusuutlik.
Koondasime mõttekillud
Jõudmaks jutust tegudeni, koondasime mõttekillud kohtumistelt Raivo Peetersi, Karmen
Paltsi, Mari Lepiku, Mare Kallase ja Saaremaa
Muuseumi töötajatega. Võtsime sihiks koondada kokku teadmine, kogemus, inspiratsioon
parimast, mis Saaremaa(ga seotud) ajalool,
loodusel, (rahva)kultuuril, kunstil, kirjandusel,
teadusel, ettevõtlusel, meedial, ühiskonnategelastel on pakkuda, ja leida sellele kõigele sobilik
väljund.
Samal ajal idanes riigigümnaasiumi kasvaval
meeskonnal idee käivitada saarluse õppemoodul. See ühtis täielikult valla haridusosakonna
mõtetega. Nüüdseks olemegi jõudnud saarluse
digitaalse õppematerjali koostamiseni. Õppematerjali võimalikele koostajatele mõeldes
jõudsime Merit Kariseni, kel on varasem kogemus Saaremaa pärimuse teemaliste e-õppematerjalide koostamisel ja haridusprojektide
elluviimisel, samuti praktiline pagas õpetajana. Praeguseks oleme kokku kogunud ka meie
koolide parimad näited saarluse õpetamisel
ning kindlasti arvestame senist parimat kogemust.
Ideekavand on heaks kiidetud
Merit Karise koostatud esimese ideekavandi
on nüüdseks üle vaadanud ja heaks kiitnud
kõik osapooled. Õppematerjal on koostamisel
sellisena, et seda oleks lihtne edaspidi täiendada ja et seda saaks lisaks gümnaasiumiõpilastele ositi kasutada ka põhikooli viimase klassi
õpilased ja täiskasvanud õppijad, aga ka lihtsalt
huvilised põneva ja üldhariva lugemisena.
Saarlust nii ajaloo kui tänapäevase õppematerjali kontekstis soovime tutvustada laiemalt 26. augustil toimuval järjekordsel hariduskonverentsil. Lisaks õppematerjali kavan-

dile on selleks ajaks valmimas ka Maret Soorski
koostatud stendinäitus „Koolinõunik Juhan
Koppeliga mööda Saaremaa algkoole“, mis kajastab eelmise vabariigi aegset „kuldaega“.
Juhan Koppel juhtis aastatel 1920–1940
Saare maakonna hariduselu ja see oli aeg (peamiselt 1927–1940), mil maakonda ehitati algkoolideks üle 20 uue koolimaja.

KOMMENTAARID:
Merit Karise
Kuressaare ametikooli ideeloome õpetaja:
„Tähtis on, et gümnaasiumiõpilane saaks saarluse
kursusel kokku panna oma Saaremaa pildi, oma
olulised hetked, kohad, lood, isikud, ja leida pildile
uut ja inspireerivat. Kindlasti ei saa see olema öigeks saarlaseks olemise õpetus, vaid aruteludes,
võrdlustes, tulevikku planeerides oma suhestumise
teadvustamine.“
Ivo Visak
Saaremaa Gümnaasiumi direktor:
„Saarlus on üks Saaremaa Gümnaasiumi alus-

väärtustest. See tähendab, et saarlase identiteedi
teadvustamine ja tugevdamine on üheks meie
õppekava eripäraks, mida soovime siduda võimalikult paljude õppeainetega. Loodavast õppematerjalist saab saarluse ainekursuse keskne töövahend
ning meil on hea meel, et Saaremaa vald sellesse
protsessi panustab.“
Helle Kahm
abivallavanem:
„Olles juurtega saarlane, tundub idee saarluse
õppetükist esmalt veidi ootamatugi. Vajadust selleks ja erinevuse mahukust kogeb inimene, kui
mandril tiiru ära on teinud või mandrilt tulija saarele
kodu rajab. Keel ja kultuur, merega seotud kunst ja
raamatud, töö ja toimetused, kalapüük. Pehme ja
laulev tämber, põikpäine ja otsene iseloom, saarlane ja saarlus on midagi enamat ja teema nõuab
süvenemist. Asjad, millega harjunud oleme, ei
pruugi alati head olla, võib juhtuda, et satume
stagnatsiooni ja kipume lisaks iga uut tulijat häbimärgistama. Kuid me võime ka oma pärandit edasi
arendada ja elada keskkonnas, mis toetab erinevaid
vajadusi ja ootusi. Selleks on praegu, mil meie noored saarelt lahkuma kipuvad ning pigem teisi maid
arendada ja üles ehitada soovivad, viimane aeg.“

Prügilõke? Mitte minu tagaaias!

K

evadisel ajal on ikka
kombeks toas ja õues
suurpuhastust teha.
Selle käigus tekib palju jäätmeid, mis paraku ei jõua
alati jäätmekäitleja juurde.
Mõnikord satuvad need
jäätmed kuuri taha hunniKatrin Koppel
kusse, mõnikord metsa alla
jäätmete
või pakendikonteinerisse,
peaspetsialist
aga pahatihti visatakse jäätmed lihtsalt lõkkesse.
Vallavalitsus on loonud võimalused kõigile majapidamistele olmejäätmete üleandmiseks. Vallas on ka kaks jäätmejaama ja mitu
jäätmekäitlusega tegelevat eraettevõtet. Aegajalt korraldatakse kogumisringe. Ometi näeme ikka ja jälle, et jäätmed on visatud lõkkehunnikusse. Soovisime aru saada, mis motiveerib inimesi jäätmeid põletama, kui justkui
on ju olemas võimalused jäätmete üleandmiseks jäätmekäitlejatele. Selleks viisime paari
nädala jooksul läbi anonüümse veebiküsitluse.
Anonüümne veebiküsitlus
Pakkusime välja võimalikke põhjuseid ja
küsisime vastajate kommentaare. Vastajaid
oli kokku üle 230. Vastuste põhjal selgub, et
ülekaalukalt on jäätmete põletamine seotud
jäätmejaama teenuse kasutamisega.
Jäätmete põletamise peamiste põhjustena
toodi välja järgmist:
• jäätmejaamas tuleb liiga palju maksta (153
vastajat);
• jäätmejaam on liiga kaugel (86);
• jäätmete äraviimiseks puudub auto või
käru (81);
• jäätmejaam on sobival ajal kinni (54).
Küsitlusest tuli välja ka see, et inimesed ei
teavita sellest, kui keegi põletab jäätmeid, kuna

ei taha tüli tekitada. Jäätmete põletamisel satuvad aga õhku mürgised ained, mis soodustavad
vähkkasvajate teket. Jäätmete põletamine ei ole
kahjulik mitte ainult põletajale endale ja tema
perele, vaid ka naabruses elavatele inimestele,
kuna mürgised saasteained levivad õhu kaudu mitme kilomeetri kaugusele. Kui jäätmete
põletajaga rääkimisest kasu pole, siis tuleks
sellest teada anda valla järelevalveteenistusele
või Keskkonnaametile telefonil 1247. Põletada
tohib vaid värvimata, lakkimata, liimimata ja
immutamata puitu ning kiletamata paberit ja
pappi.
Ilmselge on, et kui soovime jäätmete põletamist vähendada, tuleb eelkõige muuta jäätmejaama teenused kasutajasõbralikumaks. Tuleb
analüüsida, kas ja kuidas korraldada jäätmejaamade haldamist nii, et jäätmete vastuvõtutasud
kujuneksid madalamad. Kahest jäätmejaamast
on Saaremaa vallas kindlasti vähe, neid on vaja
juurde tekitada, et jäätmete äraandmine saaks
toimuda kodule lähemal.
Uued jäätmejaamad võiksid olla mehitamata
ja avatud iga päev ööpäevaringselt, kasutades
isikutuvastuseks ja arveldamiseks tänapäevaseid digivõimalusi. Kui suurjäätmete ja elektroonikajäätmete äraandmine toimuks korraldatud jäätmeveo raames iga majapidamise
juurest, siis ei oleks vaja enam muretseda ka

transpordivahendi pärast.
Mida siis jäätmetega ikkagi teha? Praegu on
käimas suurjäätmete kogumisring, juunis võetakse suurjäätmeid tasuta vastu ka Sikassaare
Vanametallis ja Kapra Vanametallis. Elektroonikajäätmeid saab aastaringselt tasuta ära
anda nii Maasi kui ka Kudjape jäätmejaamas.
Vanarehve ja ohtlikke jäätmeid võetakse tasuta
vastu Sikassaare Vanametallis.
Kasuta kogumisringi!
Prügiveo teenust pakub Lääne-Saaremaal OÜ
Prügimees, Kuressaares ja Ida-Saaremaal AS
Ragn-Sells. Prügivedajale saab väikse tasu
eest üle anda ka liigiti kogutud pakendijäätmeid. Kui kõik prügi konteinerisse ära ei
mahu, võib ülejäänu panna kotiga oma prügikonteineri kõrvale, jäätmevedaja võtab selle
veopäeval kaasa.
Lisainfot jäätmete äraandmise võimaluste
kohta võib leida valla veebilehelt www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus või küsida
telefonil 524 7636.
Jäätmete põletamist seostatakse vähkkasvajate tekkega. Kaitse enda ja oma lähedaste tervist, teatades prügilõkkest telefonil
1247.
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Mis on perevägivald
seaduse keeles? 2.

P

erevägivald on üks kuriteoliik, seisu alla. Ka varavastane kuritegu
mille lahendamisega tegeleb võib olla toime pandud lähisuhtes.
politsei. Ainult siis, kui po- Näiteks juhtum, kus (endine) elulitseile teatada igast juhtumist, on kaaslane peksab ohvrit ja pärast seda
võimalik sekkuda ja aidata kannata- võtab endaga kaasa ohvri rahakoti ja
nut. Kui avalikustada vägivallatseja põhjustab talle ka materiaalset kahju,
teod, siis tema mõju kannatanu üle kulutades tema raha.
väheneb ning kriminaalasja menetSelline kuritegu on käsitletav röölemisega on võimalik tuua olukorda vimisena isegi siis, kui enne rünõigusrahu.
nakut vägivallatsejal veel ei olnud
Karistusseadustiku (KarS) § 121 mõtet ohvri raha või vara omastada,
järgi on karistatav teise inimese tervi- vaid see tekkis alles rünnaku käigus
se kahjustamine, samuti valu tekitav või vahetult pärast seda. Või juhtum,
kehaline väärkohtlemine, mille eest kus endine elukaaslane süütas kätmääratakse rahalitemaksuks põlene karistus või kuni
ma ohvri elukoha.
üheaastane vangis- Eestis on kogenud partneri
Ka need võivad
tus. Sama teo eest, tekitatud psühholoogilist
olla lähisuhteväkui see on toime vägivalda pooled naised,
givalla juhtumid,
pandud lähi- või majanduslikku vägivalda
sõltumata sellest,
sõltuvussuhtes, ka- 15%, füüsilist vägivalda
millise paragrahvi
ristatakse rahalise 19% ja seksuaalset vägijärgi neid menetkaristuse või kuni valda 7% naistest.
letakse. Selleks on
viieaastase vangiskaristusseadustitusega. Niisiis on
kus eraldi loetelähisuhtes kehalise väärkohtlemise lu karistust raskendavatest asjaeest ette nähtud oluliselt rangem oludest, mille esinemisel on alus
karistus. 84% kõigist perevägivalla- mõista süüdlasele keskmisest rankuritegudest menetletakse just selle gem karistus.
paragrahvi järgi. Kui teisele inimeseKaristust raskendavaks asjaoluks
le põhjustatud tervisekahju on raske, on näiteks mistahes kuriteo toimeon alust menetleda kuritegu juba tei- panemine lähisuhtes oleva isiku suhse paragrahvi järgi.
tes kui ka kuriteo toimepanemine
täisealise poolt alaealise juuresoleMida loetakse raskeks
kul. Kui laps peab pealt nägema kuritervisekahjustuseks?
teo toimepanemist, on see alus taotKarS § 118 järgi loetakse raskeks ter- leda kurjategijale rangemat karistust.
visekahjustuseks sellised tervisekahTäpsem loetelu, millised on kajustused, millega on põhjustatud: 1) ristust raskendavad asjaolud kehtiva
oht elule; 2) tervisehäire, mis kestab karistusseadustiku järgi:
vähemalt neli kuud või kui sellega
• omakasu või muu madal motiiv;
kaasneb osaline või puuduv töö• süüteo toimepanemine erilise
võime; 3) raske psüühikahäire; 4) julmusega või kannatanut alandades;
nägu osaliselt moonutav ravimatu
• süüteo toimepanemine teadvalt
haigus; 5) elundi kaotus või selle te- noorema kui 12-aastase, raseda, kõrgevuse lakkamine; 6) surm. Karistus ges eas või abitus seisundis inimese,
selle § alusel on 4–12 aastat vangis- samuti raske psüühikahäirega inimetust.
se suhtes;
Praktikas esineb ka juhtumeid, kus
• süüteo toimepanemine isiku
lähisuhtes oleva inimese vastu toime suhtes, kes on süüdlasest teenistuspandud kuritegu ei sobitu kumma- likus või majanduslikus sõltuvuses,
gi tervisekahjustamise kuriteokoos- samuti süüdlase endise või praeguse

Joonisel on näha lähisuhtevägivalla kuritegude tagajärjel hukkunute sooline jaotus
viimase kuue aasta lõikes.
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pereliikme, süüdlasega koos elava
isiku või süüdlasest muul viisil perekondlikus sõltuvuses oleva isiku suhtes;
• süüteo toimepanemine erakorralise või sõjaseisukorra ajal;
• süüteo toimepanemine ühiskondlikku või loodusõnnetust ära
kasutades;
• süüteo toimepanemine üldohtlikul viisil;
• raske tagajärje põhjustamine;
• süüteo toimepanemine teise
süüteo hõlbustamiseks või varjamiseks;
• süüteo toimepanemine grupi
poolt;
• süüteo toimepanemise hõlbustamiseks ametliku vormiriietuse või
ametitunnuste kasutamine;
• süüteo toimepanemine alaealise
suhtes mõjuvõimu või usaldust kuritarvitades;
• isikuvastase süüteo toimepanemine täisealise poolt alaealise juuresolekul.
Ka vaimne vägivald
lähisuhtes on kuritegu
Eestis ja ka mujal maailmas pole
probleemiks mitte see, et perevägivallaks peetakse midagi, mis seda
pole, vaid et perevägivalda ei peeta
selleks, mis ta on (tsitaat pärineb
„Postimehe“ 06.11.2019 juhtkirjast).
Vaimse vägivalla haavad võivad
olla sama sügavad ja valusad kui füüsilised kehavigastused, ehkki need
jäävad sageli silmale nähtamatuks.
Kahjuks mõistavad vaimse vägivalla

ohvrid liiga hilja, mis nendega juhtunud on, ja lahkuda on sellisel puhul
juba raskem.
Mõned näited vaimse vägivalla
väiksematest vormidest:
• Sinu kaaslane süüdistab sind
tihti selles, mida sa teinud ei ole;
• Ta vihastab, kui sa ei vasta piisavalt ruttu tema kõnedele, sõnumitele
ja meilidele;
• Ta teeb sulle teiste ees etteheiteid
nii, et ainult sina märkad seda;
• Ta valib, kellega sa suhelda võid
ja kellega mitte, ning see kehtib ka
sinu sõprade ja sugulaste kohta;
• Ta heidab sulle pidevalt ette
minevikus tehtud vigu;
• Sinuga suheldes kasutab ta alandavaid ja solvavaid väljendusi;
• Ta väljub alati võitjana kõikidest
vaidlustest ja vestlustest. Temale jääb
alati viimane sõna ja sinule ei jää
muud võimalust, kui leppida. Ta ei
ole võimeline järeleandmisi tegema.
• Ta annab sulle mõista, et kõik,
mis sa teinud oled, on mõttetu ja
väärtusetu. Kui sa tööl käid ja karjääri
teed, peab ta seda ilmselt ajaviiteks.
• Ta annab sulle kogu aeg mõista,
et on sinust üle – targem ja parem.
Ta ütleb, et sa peaksid õnnelik olema,
et ta sinuga on, sest sa pole tegelikult
teda üldse väärt.
• Ta tahab alati teada, kus ja kellega sa oled. Ta võib sind jälitada.
• Sa kardad teda, kardad eksida
tema juuresolekul.
• Ta kontrollib sinu elu ja mõjutab
sinu otsuseid. Tema otsustab, kus sa
töötad ja kus õpid.
• Alati, kui tal läheb töö juures või
eraelus halvasti, süüdistab ta sind
kõiges.
/allikas: kodusedlood.net/
Vaimse vägivalla üks väljendusi on
ähvardamine. KarS § 120 sätestab ähvardamise mõiste ja karistuse: tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega
või olulises ulatuses vara rikkumise
või hävitamisega ähvardamise eest,
kui on olnud alust karta ähvarduse
täideviimist, karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
Ka ahistav jälitamine on üks vaimse vägivalla vorme. KarS § 1573 lg 1
määratleb ahistava jälitamise mõiste
ja karistuse: teise isikuga korduva või
järjepideva kontakti otsimise, tema
jälgimise või muul viisil teise isiku
tahte vastaselt tema eraellu sekkumise eest, kui selle eesmärk või tagajärg
on teise isiku hirmutamine, alandamine või muul viisil oluliselt häirimine, kui puudub käesoleva seadustiku
§-s 137 sätestatud süüteokoosseis
(eraviisiline jälitustegevus) – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
2020. aastal registreeriti Eestis 225
ahistava jälitamise kuritegu ja neist
koguni 77% ahistava jälitamise kuritegudest on seotud perevägivallaga.
Enamasti on need juhtumid, kus endine partner ei ole nõus leppima, et
suhe on läbi, ja ta häirib sihipäraselt
ja järjepidevalt oma endise elukaaslase elu.

Eestis on kogenud partneri tekitatud psühholoogilist vägivalda pooled naised, majanduslikku vägivalda
15%, füüsilist vägivalda 19% ja seksuaalset vägivalda 7% naistest. Need
tulemused pärinevad 2014. aastal
korraldatud rahvusvahelisest uuringust, millele vastasid naised alates
15. eluaastast. Uuringus osalenud
Euroopa Liidu riikide võrdluses on
need näitajad ühed kõrgemad. Igal
aastal toimub Eestis lähisuhtevägivallaga seotud tapmisi ja suitsiide.
Negatiivsed näitajad torkavad silma
ka uuringus osalenud naiste lapsepõlvega seoses – 43% naistest oli
enne 15. eluaastat kogenud füüsilist
vägivalda. Seksuaalset vägivalda oli
lapsepõlves kogenud 10% ja vanema
või sugulase vaimset vägivalda 9%
vastanutest.
Lähisuhtevägivald
on Eestis väga tavaline
Tervelt 62% uuringus osalenud naistest hindas, et lähisuhtevägivald on
Eestis väga tavaline või pigem tavaline nähtus. Vaid neljandik naistest
pidas perevägivalda pigem ebatavaliseks või väga ebatavaliseks.
Samas olid kõigist uuringus osalenud riikidest Eesti naised kõige vähem teadlikud seadustest ja
poliitikatest, mis aitaksid lähisuhtevägivalda ennetada. Vaid 27% naistest märkis, et nad on teadlikud
selliste seaduste olemasolust. Sama
näitaja oli Lätis 44% ja Leedus 66%.
Eesti naiste teadlikkus oli madalaim
ka selliste seaduste ja meetmete olemasolust, mis kaitseksid neid lähisuhtevägivalla juhtumi korral (33%).
Tuletame siiski veel kord meelde,
et kuigi lähisuhtevägivallas on kannatajaks enamasti naine, võib ohver
olla ka mees. 2020. aastal 16-st perevägivalla tõttu hukkunust oli naisi ja
mehi võrdselt. Kuus ohvrit (3 naist
ja 3 meest) olid politseile teadaolevalt ka varem kannatanud lähisuhtevägivalda. Kaks hukkunut kaotasid
elu ettevaatamatusest surma põhjustamise tagajärjel ning kolmele
tekitati raskeid tervisekahjustusi, mis
lõppesid surmaga.
Paarisuhtes kaotas elu 11 inimest,
s.o ligi 70% (nendest 5 meest ja 6
naist), oma lähedase käe läbi hukkusid ka kaks ema, üks isa ning kaks venda. Seitse (39%) raske kuriteo toimepanijat olid ka varem olnud vägivaldsed, kolm naissoost tapjat olid ise
olnud varem lähisuhtevägivalla
ohvrid.
Artiklite kirjutamisel on kasutatud
Sotsiaalkindlustusameti, PPA ja prokuratuuri infotekste ja statistikat ning
Justiitsministeeriumi väljaantavat
2020. a kuritegevuse statistikat.
Loe ka sama sarja 1. artiklit „Mida
tähendab lähisuhtevägivald“, Saaremaa Teataja, 4. märts 2021.
Karin Talviste
riigiprokurör
Rainer Amur
ringkonnaprokurör
Riina Allik
Saaremaa Vallavalitsuse
tervisedenduse peaspetsialist

Abi perevägivalla puhul
Teavita vägivallast politseid telefonil 112.
Abi vajades helista ööpäevaringsele kriisitelefonile 116 006 või
pöördu www.palunabi.ee.
Naiste tugikeskused abistavad
kõikides maakondades. Saaremaa
Naiste Tugikeskusega saad ühendust telefonil 53 09 89 19 või
e-posti teel saaremaanaistetugikeskus@gmail.com.
A b i v a j a v a s t l a p s e s t te a t a
Lasteabi telefonile 116 111 või
pöördu www.lasteabi.ee.
Kui oled mures, et võid ise kellegi suhtes vägivaldselt käituda,
saad nõu tugiliinilt 660 60 77 või
e-posti teel tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee.
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JALGRATTURILE

Sõidutee ületamine jalgrattaga sõites. 5. lugu

S

õiduteed on ohutum ületada selleks
rajatud ülekäigukoha või ülekäiguraja kaudu. Ülekäigukohas ei ole teeületajal eesõigust sõiduteel sõitvate juhtide
suhtes, seevastu ülekäigurajal sõiduteed
ületaval jalakäijal on see eesõigus olemas.
Järgnevalt selgitame, millega peab jalgrattur arvestama ülekäiguraja või ülekäigukoha kaudu sõidutee ületamisel.

Turvaline elu koos häirenupuga

H

Reelika Murd
sotsiaalhoolekandeteenistuse
juhataja

äirenuputeenus võimaldab inimesel ennast turvaliselt tunda.
Teenuse kasutajaks on üldjuhul
eakas või liikumispuudega inimene, kes
õnnetuse korral (nt kukkumine, terviserike või tulekahju) saab randmel või kaelas olevat veekindlat kellataolist häirenuppu vajutades kiiresti ja ülilihtsalt
abi kutsuda.
Saaremaa valla elanikele pakub praegu häirenuppe kaks ettevõtet.

Medi häirenuputeenus koos 24/7 kõnekeskusega
Medi on häirenuputeenust osutanud kõikjal üle Eesti, ka
Saaremaal, juba 2010. aastast. Ligi 11 aastaga on aidatud
päästa pea sadakond inimelu ja lahendatud mitu tuhat
ohtlikku õnnetust, mille tagajärjel oleks abi mittesaamisel
olnud pikaajalised tüsistused või isegi surm.
Medi häirenuputeenuse müügijuhi Veronika Kartashi
sõnul on õnnetuse, terviserikke või kasvõi kukkumise
korral abi ühe nupuvajutuse kaugusel. Seda isegi juhul,
kui telefoniga abi kutsuda ei õnnestu või abivajaja ise
helistada või rääkidagi ei suuda. Häirenupp on kodus olles
alati endaga.
Randmel või kaelas oleva veekindla häirenupuga – mille
sees on ka automaatne kukkumisandur – saab kodus viibides ööpäevaringselt ühendust Medi Abikeskuse operaatoriga. Operaator räägib abivajajaga vabakäe-hoolekandetelefoni vahendusel, hindab olukorda ja saadab
ohu korral appi tuttava ja usaldatava tugiisiku – sugulase,
naabri, hooldaja, vajadusel ka kiirabi, päästeameti või
politsei töötaja. Info edastatakse kontaktisikule ka juhul,
kui abivajaja operaatorile ei vasta. Kõnekeskuse teenusega
ei jää info lähedasel kontaktisikul märkamata või vastu
võtmata. Häirenupu tööraadius on kuni 150 meetrit.
Häirenupu soetamisega (võimalik nii rentida kui ka
osta) lisandub häirenuputeenus, mille maksumus on
22 €/kuu. Teenuses sisaldub kõik vajalik: ööpäevaringne
valmisolek häirekõnedele vastata, vajadusel kontaktisikutele või häirekeskusesse helistamine, sideteenus ja -kulu,
seadmete regulaarne monitooring ja tegutsemisvajadusest
lähedaste teavitamine.
Medil on ka kukkumisanduriga häirenupp, mis tuvastab tugevaid kukkumisi-põrutusi ja algatab automaatse
häirekõne isegi meelemärkuse kaotuse puhul. Ühekordse
kuluna lisandub teenuse käivitustasu, milles sisaldub põhjalik kasutajakoolitus, seadmete seadistus, paigaldus, kohapealne testimine ja koduvisiit.
Häirenupu saamiseks tuleb võtta ühendust Medi nõuandeliiniga 661 8181 või e-posti teel info@medi.ee. Täpsem info Medi häirenuputeenuste kohta on kodulehel
www.medi.ee.
Eesti Naabrivalve häirenupp
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuhi Marek Väljari sõnul
piisab Eesti Naabrivalve häirenupu kasutajal õnnetusest
teatamiseks samuti ainult ühest nupuvajutusest ning 2–3
sekundi jooksul on teade lähedase ja usaldusväärse inimese (nt naaber) mobiiltelefonil. Süsteem annab lähedasele
kohe teada ka tekkinud tulekahjust ja pikemast elektrikatkestusest.
Abistajad ei pea elama samas majapidamises ega ka
samas linnas. Appikutse jõuab kõikjale, kus mobiiltelefonid töötavad, ja appi tulevad needsamad lähedased ja
usaldusväärsed inimesed, kes kohapeal otsustavad, kuidas
täpsemalt on vaja edasi käituda, kas aidata kukkunud inimene lihtsalt püsti või raskemas olukorras kutsuda kiirabi.
Häirenupul ei ole kukkumisandurit ega ka operaatorit.
See-eest aga, kui pliit hakkab sisse ajama või toit läheb
pliidil kõrbema, saadab komplektis kaasas olev suitsuandur automaatselt teate samadele lähedastele, kellele
läheb ka nupule vajutamise teade. Häirenupp on mõeldud
kodus ja peamiselt siseruumides kasutamiseks ja häirenupu tööraadius on ca 50 m kommunikaatorist.
Kommunikaator paigutatakse tuppa ja see peab olema
vooluvõrgus. Kommunikaator on seade, mis hoiab kontakti häirenupuga ja saadab sealt saadud appikutsesignaali
abistajate telefonile.
Eesti Naabrivalve häirenupu hind on 12 €/kuus, millele
ei lisandu teenuse kasutaja jaoks ühtegi täiendavat kulu.
Häirenupu saamiseks tuleb pöörduda Eesti Naabrivalve
poole e-posti teel nupp@naabrivalve.ee. Täpsem info
kodulehel www.naabrivalve.ee.
Häirenupu saamiseks võib julgelt võtta ühendust otse
pakkujaga või anda oma soovist teada oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialistile või koduhooldustöötajale.

Ülekäigukohas ei pea
autojuhid ratturile teed andma
Ülekäigukoht on jalakäijale sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ette
nähtud ja asjakohaselt tähistatud teeosa,
kus jalakäijal ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui ta ületab
ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.
Ülekäigukohal puuduvad teele märgitud vöötrada ja ülekäigurada tähistavad
liiklusmärgid. Seega ülekäigukoha kaudu
teed ületaval jalakäijal või teed sõites ületaval jalgratturil ei ole sõidukijuhi suhtes
eesõigust – juhid ei pea teed andma, kuid
nad peavad arvestama, et ei tohi ka vähekaitstud liiklejat ohustada.
Ülekäigukohal peab sõidukijuht jalakäijale või jalgratturile teed andma vaid
siis, kui juht pöörab sellele teele, mida
jalakäija või jalgrattur on ületamas. Oluline on märkida, et jalgrattur ei tohi sõiduteed ületada kiiremini kui jalakäija tavakiirus (u 3–7 km/h) ega tohi tee ületamisel
jalakäijaid ohustada.
Ka ülekäigurada on
ratturil ohutum ületada jalgsi
Ülekäigurada on jalakäijale sõidutee,
jalgrattatee või trammitee ületamiseks
ettenähtud asjakohase liikluskorraldusvahendiga tähistatud teeosa, kus juht on
kohustatud jalakäijale teed andma. Ülekäigurada on reguleeritav, kui liiklejate liikumise järjekorra määravad foorituled või
reguleerija märguanded. Muul juhul on
ülekäigurada reguleerimata.
Kui jalgrattur soovib sõites ülekäiguraja kaudu sõiduteed ületada, siis tohib ta
seda teha vaid jalakäija tavakiirusel (3–7
km/h), ohustamata või takistamata jalakäijaid. Ülekäigurajal sõitvale jalgratturile
sõiduteel sõitvad juhid teed andma ei pea,
v.a juhul, kui rattur ületab jalakäija kiirusel
teed, millele sõidukijuht pöörab. Ratturil
on ohutum ületada ülekäigurada jalgsi,
ratast käekõrval lükates ning loomulikult
tuleb enne sõiduteele astumist veenduda
ka teeületuse ohutuses.
Samad reeglid sõidutee ületamise kohta kehtivad 1. jaanuarist ka kergliikuriga
(elektriline tõukeratas, tasakaaluliikur,
elektriline rula, monoratas) sõitvale juhile.
Ohtlik koht on
reguleerimata ülekäigurada
Üheks jalgratturile ohtlikumaks olukorraks linnaliikluses on jalgrattaga reguleerimata ülekäiguraja ületamine sõites.
Kuigi see reguleeriti esimest korda konkreetselt 2011. a liiklusseaduses, tekitab see
veel praegugi erinevates liiklejates segadust. Nimelt lubab liiklusseadus ületada
jalgratturil reguleerimata ülekäigurada ka
sõites, s.t ilma ratta pealt maha tulemata,
kuid selleks peab jalgrattur liiklema jalakäija kiirusel ning arvestama sellega, et
sellisel juhul ei ole tal autojuhi suhtes eesõigust. Liiklejates tekitabki segadust just
see, et kui ületada reguleerimata ülekäigurada, jalgratas käe kõrval, on jalgratturil
autojuhi suhtes eesõigus, aga kui ületada

Jalgratta- ja jalgtee lõikub sõiduteega. Eesõigus on sõiduteel sõitval juhil. FOTOD: Transpordiamet
ja Kuresaare Politseijaoskond

Ülekäigukoht, ohutussaarega ja ümberpõike
suunda tähistavate kohustusmärkidega.

Reguleerimata ülekäigurada. Ohutum on ületada tee jalakäijana, ratast käekõrval lükates.

reguleerimata ülekäigurada rattaga sõites,
siis ei ole jalgratturil autojuhi suhtes eesõigust.
Liiklusõnnetused juhtuvadki tihti just
põhjusel, et jalgratturid arvavad, et ülekäigurada on koht, kus ta on kaitstud ja tal on
alati eesõigus, olenemata sellest, kas ta liigub seal ratas käe kõrval või rattaga sõites.
Siin tuleb konkreetselt jalgratturil meelde
jätta, et reguleerimata ülekäigurada ületav rattal liikuv jalgrattur peab autojuhile
teed andma. Põhjus on selles, et kõnniteelt
reguleerimata ülekäigurajale rattal liikuv
jalgrattur ei võimalda autojuhil omada
piisavalt aega reageerimiseks. Kui jalgrattur niimoodi, ilma ohutuses veendumata reguleerimata ülekäigurajale sõidab
ning toimub kokkupõrge autoga, siis süüdi
on jalgrattur. Seega on pigem alati soovitatav jalgratturil ületada reguleerimata ülekäigurada, jalgratas käe kõrval.

andeid, järgib liiklusmärke ja foore. Ohtlikud olukorrad tekivad ristmikel, kus
liiklejad kohtuvad. Ka kõrvalteelt peateele
sõitev jalgrattur peab andma teed peateel
sõitvale juhile.
Peateel sõitval jalgratturil on eesõigus
ristmiku ületamiseks, kuid alati peab
veenduma, et teised juhid on sind märganud ja annavad teed. Kuna jalgrattur on
liikluses vähekaitstud liikleja, kes õnnetusse sattudes viga saab, on väga oluline, et
jalgrattur veenduks alati, kas autojuht talle
teed annab.
Jalgratturid eksivad sagedasti liiklusmärgi „Ühesuunaline tee“ vastu, mis tähistab teed või sõiduteed, mille kogu laiuses
sõidavad sõidukid ainult ühes suunas. Ka
jalgrattaga on ühesuunalisel teel vastassuunas liiklemine keelatud. Välja arvatud
juhul, kui koos liiklusmärgiga „Ühesuunaline tee“ on paigaldatud lisateatetahvel
„Jalgratturite vastassuunaliiklus ühesuunalisel teel“, mis näitab, et ühesuunalisel
teel jalgratturid, kergliikurijuhid ja pisimopeedijuhid liiguvad sõiduteel või neile
eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu.

Sõidutee ületamine jalgratta- ja jalgtee ning sõidutee lõikumisel
Kui jalgratta- ja jalgtee lõikub sõiduteega,
siis on eesõigus sõiduteel sõitval juhil, kui
liiklusmärgid ei näita teisiti. Jalgrattur peab
läbi laskma sõiduteel liikuvad sõidukijuhid, veenduma, et sõidutee ületamine on
ohutu, ja ületama tee jalakäija tavakiirusel. Jalakäija tavakiirusel teeületamine on
kohustuslik selleks, et vältida ohtlikke olukordi sõiduteele sööstvate jalgratturitega.
Kiirusega 50 km/h liikuva sõiduauto täielikuks peatumiseks kulub kuiva asfaldi
korral ca 27 m. Mootorsõidukid ei saa
pidama kohe ja mõne meetriga.

Küsimus: Mida peab tegema sõiduteel
sõitev jalgrattur, kui ta läheneb ristmikule ja tema ees on liiklusmärk „Anna
teed“?
Vastus saada 28. maiks e-mailile:
ratas@saaremaavald.ee. Vastusele lisa oma
nimi, vanus ja kontakttelefon.
Eelmise küsimuse õige vastus: Otse sõites
ei ole jalgratturil vaja märku anda.
Seekord sai auhinna Ada Tuulik.

Sõiduteel sõitvale
jalgratturile kehtivad
samad reeglid nagu autojuhile
Sõiduteel sõitev jalgrattur peab arvestama, et ta on sõidukijuht, s.t talle kehtivad
samasugused reeglid nagu autojuhile: ta
paikneb teel paremal, annab suunamärgu-

Marika Luik (Transpordiamet)
Riina Allik (Saaremaa Vallavalitsus)
Rainer Amur (Prokuratuur)
Meelis Juhandi ja Ahto Aulik
(Kuressaare Politseijaoskond)
Riho Räim (Bivarix rattapood)

KÜLAVANEMAD JA KÜLAKOOSOLEKUD
Vallavalitsuse 18. mai istungil kinnitati viieks aastaks Kihelkonna
piirkonna Undva küla külavanemaks Diego Kruusik ja külavanema asetäitjaks Anneli Teppo-Toost. Sama piirkonna Tagamõisa
kandi kümne küla (Kalmu, Kuralase, Kurevere, Kõruse, Lätiniidi,
Sepise, Tagamõisa, Tammese, Vaigu, Vaigu-Rannaküla) külavanema ülesandeid kinnitati viieks aastaks täitma mittetulundusühing Tagamõisa.
Kaali-Liiva küla külavanema valimine toimub 30. mail kell 12
Kõljala külamajas.

Salme aleviku korduskoosolek toimub 31. mail kell 18 Rannapargi laululaval. Päevakorras alevikuvanema valimine. Küsi lisa:
Kaia Kuul, kaia.kuul@saaremaavald.ee, tel 5883 6591.
Mäebe küla koosolek on 22. mail kell 12 Mäebe bussipaviljonis.
Oodatud on kõik elanikud, suvekodude ja kinnistute omanikud.
Päevakord: edaspidised arengud külas, ettepanekud, sõna saavad
soovijad, jooksvad küsimused. Koosoleku kutsub kokku külavanem Annika Ellervee.
Ninase küla külavanema valimine 12. juunil kell 11 Ninase rannas.
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Võõrnälkjaid korja oma aiast kohe kevadel!
Hispaania teetigu ja mustpeanälkjas on
Eestis levinud võõrliigid. Aiapidajatele on
nad tülikad kahjurid, kuna toituvad peamiselt aiasaadustest.
Hispaania teetigu on levinud laialdasemalt kui mustpeanälkjas, kes on meie
aedadesse asunud viimastel aastatel. Peamiselt jõuavad nad aedadesse potimulla
või taime ümber oleva mullapalliga, kus
võivad peituda nii täiskasvanud isendid
kui ka munad.
Kuidas võõrnälkjaid vältida ja tõrjuda?
Ära too uusi taimi oma aeda paikadest,
kus võõrnälkjaid leidub. Kontrolli uute
istikute mullapalle, leitud munad hävita
keeva veega.
Uusi istikuid hoia mõni nädal karantiinis. Seo mullapalli ümber läbipaistev
kilekott ja kinnita see tihedalt ümber istiku
varre. Aeg-ajalt kontrolli, kas kilekoti sees
on munadest koorunud nälkjaid. Olenevalt taimest hoia istikut poolvarjulises
kohas, kasta ja jälgi seda. Kotti sattunud
isendid hävita keeva veega.
Tõrjega on oluline alustada juba aprillismais. Kõige tõhusam on täiskasvanud
isendite ja munade kokku korjamine, keeva veega hävitamine ja seejärel umbes labida sügavusele mulda kaevamine. Iga isend,
kes mais muneda jõuab, võib juuliks anda
umbes 400 järglast.

Külast külla matkaseeria II hooaeg Torgu piirkonnas alustab
23. mail algusega kell 12 Tammuna bussipeatusest. Matkatakse
Tammuna ja Karuste külla.
Saaremaa vald kutsub kõiki Saaremaa valla jäätmehoolduse
arendamisel kaasa rääkima!
Saaremaa valla jäätmekava 2021–2026 eelnõu avalik
arutelu toimub 28. mail algusega kell 13 Kuressaare Kultuurikeskuses; arutelust saab osa võtta ka veebi teel. Jäätmekava
eelnõu ning lisainfo osalemise kohta: www.bit.ly/jaatmekava.

Mustpeanälkjas. FOTO: Allar Liiv

Kontrolli regulaarselt aias varjulisi ja niiskeid kohti. Korista
lehehunnikud, kaeva kompostihunniku pealmine kiht läbi, võimalusel lõika lopsakate taimede alused puhtaks. Igasugu servaalused, kaevuääred jms
kohad on nälkjatele sobivad peitumis- ja
munemispaigad.
Nälkjate kokku meelitamiseks võib kasutada näiteks õllelõkse ja arbuusikoori.
Paiguta meelituskohtade lähedusse lauajuppe, mille alla saavad nad päeval peituda. Teomürkide kasutamist tasub vältida,
kuna need ei ole hispaania teeteo tõrjumisel kuigi mõjusad. Need ohustavad aga kohalikke teoliike, nendest toituvaid loomilinde ja ka lemmikloomi.

Hispaania teetigu. FOTO: Andri
Küüts
Hispaania teeteo munad.
FOTO: Merike Palginõmm

Kindlasti ära vii elusaid nälkjaid
loodusesse, siis ei levi võõrliigid mujale.
Looduses saavad nälkjad kontrollimatult
paljuneda ja edasi levida, varem või hiljem
jõuavad nad aedadesse tagasi.
Nälkjate järjepideval tõrjumisel on oluline koostöö naabritega, vastasel juhul on
neist võimatu vabaneda.
Rohkem teavet leiad Keskkonnaameti
kodulehelt www.keskkonnaamet.ee.

TÄNUAVALDUS
Suur tänu!
Täname teid, hea koolirahvas, kes te hoolite meist ja oma
armsast kodupoest ning tellisite kooli toidupakid kohalikust kauplusest. Üheskoos hoiame ja viime elu edasi
Saaremaal. Sügav kummardus ja pai teile!
Coop Saaremaa kaupluste pere

Eike Tammekänd
Keskkonnaameti loodushoiutööde
büroo juhataja

Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine ja kiibistamine Lümanda
piirkonnas toimub laupäeval, 29. mail:
kl 9.30 Koki lauda juures, kl 9.50 Koimla
bussipeatuses, kl 10.05 Lepiku bussipeatuses, kl 10.10 Riksu postkastide juures,
kl 10.15 Kotlandi bussipeatuses, kl 10.25
Kipi bussipeatuses, kl 10.45 Pilguse bussipeatuses, kl 10.50 Metsapere bussipeatuses, kl 11 Karala bussipeatuses, kl 11.30
Atla bussipeatuses, kl 11.40 LümandaKulli bussipeatuses (tuuliku juures),
kl 11.50 Mõisaküla bussipeatuses, kl 11.55

Lümanda kaupluse juures, kl 12.10 Leedri
külas, kl 12.30 Viidu bussipeatuses.
Koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine ja kiibistamine Pähkla
piirkonnas toimub laupäeval, 5. juunil: kl 10 Kuuse bussipeatuses, kl 10.10
Pähkla külas, kl 10.15 Pähkla külas,
kl 10.30 Pähkla külas, kl 10.35 Pähkla külas,
kl 10.45 Saia bussipeatuses, kl 10.55 Vantri bussipeatuses, kl 11 Helme mõisa juures, kl 11.05 Aste külas töökoja teeristis,
kl 11.10 Hakjalas Ritsu talu juures, kl 11.20
Aste alevikus Aste kaupluse (Coop) juures,

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED

KÄRLA
5. juunil kl 11–14 on Kärla pargis
perepäev.
Kärla rahvamaja
6. juunil kl 18 rahvamaja murul „Rahvatantsija tuulutus“.
10. juunil kl 19 uus Eesti film „Eesti
matus“. Pilet 5/4 eurot.

LÜMANDA
30. mail kl 11–14 Lümanda perepäev Lümanda Maja ümbruses. Lõvi Leo,
tuletõrjekoer Nublu, näomaalingud,
batuut, võistlused, Keskaja elamuskeskus,
Marta-Loviise kohvik. Päeva juhatab sisse
Mullimeistri show ja lõpetab vahujalgpall.
KURESSAARE
Kuressaare Raegalerii
Eesti Kunstimuuseumi kogudest „Maire Männik . Eesti legend
Pariisis“ Skulptuurid. Medalid. Maskid.
Pikendatud kuni 22. maini.
Kuressaare kultuurikeskuse I korrusel
Kaks Eesti Looduse Omnibussi fotonäitust:
„Humoorikas looduspilt“ (2020)ja „Eesti
Loodusfoto 2010“. Avatud 30. juunini.
Kuressaare kultuurikeskuse saalis
Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilastööde näitus. Avatud ürituste vahelisel ajal
17. juunini.

kl 11.40 Kellamäe kivitööstuse vastas bussipeatuses.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on
tasuta, transpordi eest tasuda kaks eurot.
Mikrokiibi paigaldamine+kiip maksab
14 eurot. Võimalus vaktsineerida koeri ja
kasse kompleksvaktsiiniga (vastavalt 19 ja
18 eurot). Koduvisiidi soovijail eelnevalt
helistada (visiiditasu 18 eurot + transport.
Müügil parasiitidevastased ravimid
lemmikloomadele.
Info: tel 5621 7760, loomaarst Gaili
Tiitma.

Saaremaa Teataja

Kuresssaare Teater
29. mail kl 11 Kuressaare Teater „Sipsik“.
4. juunil kl 19 Eesti Draamateater „Oh
jumal“.
5. juunil kl 18 Eesti Draamateater „Oh
jumal“.

Saaremaa Vallavalitsus on välja
kuulutanud järgmised avalikud
konkursid:

PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
28. mail kl 18.45 Saaremaa Sasku
turniir üksikmängus (täidame reegleid,
mask kaasa).
4. juunil kl 19 Jõelähtme Lava Grupp
A. Kivirähki etendusega „Keiserlik kokk“.
Pilet 5 eurot.

Kandideerimisavaldus esitada
Saaremaa Vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või
Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.

SALME
22. mail kl 18 Rannapargis „120 aastat
näitemängu Sõrvemaal“.
30. mail algusega kl 11 Salme Lastepäev
(jalgratta võidusõit jne).
SPORT
Liikudes tervemaks etapid
20. mail kl 18 Ülemaailmne orienteerumispäev Kuressaares.
23. mail kl 12 Kuressaare kevadmatk.
29. mail kl 12 Pööripäevajooks „Jooks
Kevadesse“ Loode tammikus.
Täpsem info www.saaremaaspordikool.ee
Pargi Tennis avatud E-R kl 10-21, L-P
kl 11-19. Broneeri aeg tel 452 0375.

Orissaare Gümnaasium
ootab õpilaste avaldusi
2021.-2022. õppeaastal kõikidesse gümnaasiumiklassidesse
õppima asumiseks.
Vastuvõtutingimused ja avalduse blankett leitavad kooli kodulehel www.oris.edu.ee.
10. klassi vastuvõtuvestlused toimuvad 18., 21. ja 22. juunil
kell 10.00-13.00. Vestlusele oodatakse õpilast koos ühe lapsevanemaga. Kaasa võtta
lõputunnistus.
Aeg vestlusele broneerida aadressil oppealajuhataja@oris.edu.ee.

Saaremaa Noorsootöö
Keskuse juhataja
(tähtaeg: 25.05)
Arhitekt
(tähtaeg: 31.05)

Lisaks on avatud konkursid:
Abiõpetaja
Kuressaare Vanalinna Koolis
(tähtaeg: 21.05)
Klassiõpetaja
Kuressaare Nooruse Koolis
(tähtaeg: 23.05)
Lasteaiaõpetaja Orissaare Lasteaias
(tähtaeg: 26.05)
Füüsika, geograafia, kunstiõpetuse,
majandusõppe ning
väikeklassi õpetaja ning majahoidja
Orissaare Gümnaasiumis
(tähtaeg: 31.05)
Inglise keele, kehalise kasvatuse ning
pikapäevarühma õpetaja
Valjala Põhikoolis
(tähtaeg: 31.05)
Eripedagoog ning logopeed
Saaremaa Laste ja Perede
Tugikeskuses
(tähtaeg: 1.06)
Klassiõpetaja Kaali Koolis
(tähtaeg: 4.06)
Lasteaiaõpetaja Pihtla Koolis
(tähtaeg: 7.06)
Saksa keele ning väikeklassiõpetaja
Aste Põhikoolis
(tähtaeg: 11.06)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning
ametijuhenditega saab tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/
toopakkumised.

Kuressaare Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia kutsub
(veebi)koolitusele:
TOIMETULEK KONFLIKTIDEGA (maht 16h)
algus 7. juunil 2021 kell 16.00 veebikeskkonnas Zoom või
auditooriumis. Koolitaja Heli Maajärv, nõustaja
KOOLITUS ON TASUTA!
Info ja registreerimine: www.oesel.ee/osilia
või telefonil 5551 1922
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T-Cross
Sõida kasvõi
kohe
Alates 16 460 €

Tallinna tänav 88, Kudjape, Saaremaa
mlauto.volkswagen.ee
CO₂ heitmete hulk: 131–135 g/km.
Kütusekulu: 5,8–5,9 l/100 km.

Väljast Tiguan,
seest eHybrid
Nüüd saadaval

LIIGUME SUVISELT!

Tõukerattad alates 249 EUR
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aastat
eHybrid

või 160 000 km
garantii akule

Tallinna tänav 88, Kudjape, Saaremaa mlauto.volkswagen.ee

Saaremaa suurim
kodumasinate kaubamaja

CO2 heitmete hulk: 33–38 g/km. Kütusekulu: 1,5–1,7 l / 100 km. Elektritarbimine 13,5–14,1 kWh / 100 km.

Kalevi 26 Kuressaare
(Ringtee Ärikeskus)
www.electro.ee Tel 554 7890

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

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

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

