
Riigifirmade 
nõukogusid 
võib oodata 
suurpuhastus
Tänavu lõpeb volitus 92 
nõukogu liikmel, kes kuu-
luvad 28 riigile kuuluva 
või riigi enamusosalusega 
fi rma nõukokku, lisaks on 
teinud valitsus muudatusi 
nõukogude nimetamisko-
mitee koosseisus, andes 
märku võimalikust politi-
seerumisest ja nõukogude 
suurpuhastusest, kirjutab 
Postimees.

Lisaks ametisse määra-
misele saab nimetamisko-
mitee muuta ka nõukogu 
liikmete tasusid. Näiteks 
kolm aastat tagasi tõstis 
nimetamiskomitee Eesti 
Energia nõukogu esimehe 
tasu 472 eurolt 2000 eurole.

Sotsid arvasid 
Helve Särgava 
fraktsiooni koos-
seisust välja
Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna Tallinna piir-
konna juhatuse ja erakon-
na volikogu fraktsiooni 
ühisel koosolekul otsus-
tati endine kohtunik Helve 
Särgava usalduse kaotuse 
ning koostöö lõppemise 
tõttu fraktsiooni koossei-
sust välja arvata.

Linnaeelarve hääletusel 
hääletas Särgava koos 
Keskerakonna ja Eesti 
Konservatiivse Rahvaera-
konna (EKRE) saadikute-
ga eelarve poolt.

Tallinna piirkonna juhi 
Raimond Kaljulaidi sõ-
nul on piirkonna liikmed 
Särgavaga rääkinud ning 
kahjuks veendunud, et 
koostöö on lõppenud. 

Ukraina pea-
minister esitas 
tagasiastumis-
avalduse
Ukraina peaminister esitas 
eile tagasiastumisaval-
duse, sest avalikkusesse 
lekkis helisalvestis, milles 
ta kritiseerib president 
Volodõmõr Zelenskõi ma-
jandusteadmisi. “Selleks, 
et kõrvaldada kõik kaht-
lused meie lugupidamiselt 
ja usalduselt presidendi 
vastu, kirjutasin tagasiastu-
misavalduse ja andsin selle 
presidendile,” ütles Oleksi 
Gontšaruk oma ametlikul 
Facebooki lehel. 

Tema sõnul lõi salvestis 
tehislikult mulje, et tema 
ja ta meeskond ei austa 
presidenti. “See pole tõsi,” 
rõhutas peaminister. “Tu-
lin siia ametisse presiden-
di programmi ellu viima.”

Moskva purustas 
kahe päevaga 
kaks soojarekordit
Moskva VDNH ilmajaa-
mas registreeriti reedel kell 
13 sooja 4,3 kraadi, mis on 
linna kõrgeim 17. jaanuari 
temperatuur kogu 140-aas-
tase mõõtmisajaloo vältel.

Ka neljapäeval löödi 
1925. aasta rekord. Siis 
mõõdeti Moskvas sooja 3,2 
kraadi, mis on senisest re-
kordist 0,1 kraadi kõrgem.
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„Tõsi ta on, et seoses Orissaare 
Konsumi ajutise sulgemisega, 
on Ida-Saaremaa piirkonna 
teiste Coopi kaupluste külas-
tatavus ja käive novembrist 
alates tunduvalt kasvanud,” 
ütles Coopi kaubandusjuht 
Marika Mägi, lisades, et prot-
sentuaalselt on enam kasvanud 
Saikla kaupluse käive, suisa 
2,5 korda. 

„Siiski, suurem osa Orissaa-
re inimestest ostab oma toidu-
kauba praegusel ajal just Liiva 
Konsumist, kus kaubavalik on 
ümbruskonna kaupluste suu-
rim,” ütles Mägi, kelle sõnul 
toetab Liiva kaupluse külas-
tatavuse kasvu ka novembris 
käivitatud Coopi bussiliin, mis 
viib Orissaare inimesed Liiva 
kauplusesse ostlema ning toob 
nad sealt ka tagasi koju. Ja seda 
iga päev kaks korda päevas, 
välja arvatud pühapäeval, kui 
on käigus vaid hommikune 
buss.
Kohalikud on 
omaks võtnud

Mägi sõnul on kohalikud 
inimesed taolise ostlemisla-
henduse omaks võtnud ning 
tähelepanuväärne tõsiasi on 
seegi, et kaupluses viibimise 
aeg on igal reisil kokkuleppe-
line just ostjaskonna soovidest 
lähtuvalt.

„Keegi ei pea oma ostusid 
kiirustades tegema, bussi väl-
jumise aeg Liivalt lepitakse 
enne omavahel kokku,” tä-
hendas Mägi, lisades, et selle 
eest on nad väga tänulikud OÜ 
Kalle Reisidele ja bussijuht 
Kalle Ausile, kes on neile suu-
repärane koostööpartner.

Lisaks Liiva ja Saikla kaup-
lusele külastavad Orissaare 
piirkonna elanikud enam ka 
Tornimäe ja Tagavere kaup-
lust. Nendesse kauplustesse 

satuvad rohkem need kliendid, 
kes liiguvad oma autoga.

Ämmaga koos eile Saikla 
poodi tulnud Ilona Torn ütles, 
et tema on selles poes esma-
kordselt. „Tulime Orissaarest 
arstilt ja ei hakanud Muhusse 
sõitma,” sõnas Torn, kes töötab 
ise Laimjala poes. 

Külastajad poega rahul
Orissaares elav Rein Kollo 

on Saikla poe klient nii praegu 
kui oli seda ka 70 aastat taga-
si. „Mu isa ja ema elasid siin 
lähedal,” ütles Kollo, kes enda 
sõnutsi külastab lisaks Saiklale 
praegu ka Muhu Liiva poodi. 

Muhe ja humoorikas va-
nahärra nentis, et tema saab 
Orissaares ilma poeta küll hästi 
hakkama. „Raha läheb vähem, 
rikkus tuleb ja oleme nii-öelda 
dieedil,” rääkis ta lustakalt, 
lisades samas, et laste käest ei 

ole ta veel toidupakke küsinud. 
Saikla poega on külastajad 

väga rahul, kaubavalik on lai 
ja kui millestki puudus on, siis 
kohe tellitakse. Kui on midagi 
spetsiaalset vaja, tuleb tee-
kond ette võtta naabersaarele 
Muhusse. 

Kaubatarnet 
on tihendatud

„Hea meel on tõdeda, et 
Orissaare rahvas on kohapeal-
se kaupluse puudumise tõttu 
külastanud teisi piirkonnas 
olevaid Coopi kauplusi,” rõõ-
mustas Mägi. Tema sõnul on 
nad klientide paremaks teenin-
damiseks pikendanud Saikla 
kaupluse lahtioleku aega, lisa-
nud tööjõudu nii Liiva, Saikla 
kui ka Tornimäe kauplusele. 

Samuti on nad värske kauba 
tarnekordade lisamisega tihen-
danud kaupluste varustamist 

kaubaga. „Kindlasti on endiste 
Orissaare Konsumi klientide 
hulgas ka neid, kes teevad 
kohaliku kaupluse puudumisel 
oma igapäevaostud mõne teise 
keti kauplusest, kuid loodame 
väga, et uue kaupluse avamisel 
leiavad nad taas tee oma kodu-
poodi,” avaldas Mägi. 

Hädapärase 
saab tanklapoest

Ta lisas tänusõnad Orissaare 
piirkonna inimestele, kes on 
väga mõistvalt suhtunud prae-
gusesse olukorda, kus puudub 
võimalus kodu lähedalt osta 
igapäevast toidukraami ja leid-
nud tee nende teistesse kaup-
lustesse. „Lubame teile, et juba 
suvel avame uue, kaasaegse, 
ilusa ja hea kaubavalikuga 
toidu- ja esmatarbekaupluse. 
Kohalikel inimestel on, mida 
oodata,” sõnas ta. 

Orissaare kultuurimaja juha-
taja Anu Viljaste ütles Meie 
Maale, et neil oli lahvkapäev 
ning kandlepäev tulemas ja 
kohvikoore sai ta kätte. „Oris-
saares käib autolahvka juu-
res palju rahvast, kogu siin 
olemise tund on järjekord,” 
rääkis Viljaste, kelle sõnul saab 
lahvka pealt esmase kätte ja 
Orissaare rahvas on ikka väga 
rahulik ja leplik. 

„Hädapärase saab kätte ka 
bensiinijaamast, kuigi seal on 
hinnad suhteliselt krõbedad,” 
vahendas Viljaste, viidates, et 
kui rohkem vaja, siis käiakse 
Muhus, aga suur abi on ka 
Saikla poest. „Tänud, et see 
pikemalt lahti on.” 

Orissaare uue Konsumi ehi-
tustööd on saanud hoo sisse 
ning kauplus plaanitakse avada 
juba käesoleva aasta juuni 
alguses.

Saikla poe käive on 
suurenenud ligi kolm korda

16. jaanuaril toimus keskkon-
naameti maja saalis Kuressaare 
muinsuskaitseala kaitsekorra 
koostamise avakoosolek. Ligi 
poolesaja linlase osavõtt kõne-
leb kogukonna huvist linnaruu-
mi arengute vastu.

Muinsuskaitseameti Saa-
remaa nõunik Keidi Saks 
andis ülevaate Kuressaare 
muinsuskaitseala kujunemi-
sest ja väärtustest. Koosolekul 
tutvustati kaitsekorra koosta-
mise lähteülesannet, protsessi 
ning räägiti muinsuskaitseala 
kujunemisest ja senistest kait-
se-eesmärkidest. 

Saaremaa Muuseumi foto-

kogul ja Tõnu Sepa fotodel 
põhinevas ettekandes “Mä-
lestusi Kuressaarest” kõneles 
muuseumi kuraator-koguhoid-
ja Maret Soorsk Kuressaarest 
kadunud hoonetest ning nende 
asemele tekkinud uutest ehitis-
test ja vaadetest.

Pärast väikest pausi toimus 
grupitöö, kus koos linnarah-
vaga sõnastati, millised on Ku-
ressaare olulisemad väärtused, 
kuidas saab pärandi hoidmine 
aidata kaasa linna ja valla aren-
gule ning kuidas teha veelgi 
paremat koostööd pärandi 
hoidmisel ja arendamisel.

Arutelude käigus ilmnes, et 

inimestel, kellele on Kuressaa-
re igapäevase elu keskkond, 
polegi oma kodulinna väärtusi 
lihtne sõnastada ehk nagu üks 
osavõtja muigelsui mainis, on 
linnaelanikule suur väärtus 
juba parandatud löökauk linna 
tänavas.

„Tegelikult jõuti siiski väär-
tusteni, millel on kultuuriaja-
looline mõõde. Esile tõsteti 
Kuressaarele iseloomulikud 
kolmnurksed väljakud ja plat-
sid, väljakujunenud ajalooline 
teedevõrgustik ja Kuressaarele 
omane hoonete maht ning ehi-
tusmaterjalid. Kõlas arvamusi, 
et huvitav ja erinevate ajastute 

kihistusega linnasüda aitab 
kaasa turismi arengule. Ja kui 
elukeskkond on hea, meelitab 
see ligi häid inimesi,” võttis 
Keidi Saks arutelu kokku.

„Kohalolnute hinnangul on 
Kuressaarel veel mitmetes 
küsimustes arenguruumi. 
Kõlama jäid ka mitmed konk-
reetsed probleemid, nagu 
näiteks puudulikud äravoo-
lusüsteemid ja liiga kõrgeks 
tõstetud linnatänavad. Linna-
rahvas ootab ka avaliku ruu-
mi teemadel rohkem ühiseid 
arutelusid.”

Järg neljapäevasele avaliku-
le arutelule toimub maikuus, 

kuhu samuti oodatakse linna-
kodanike lahket osalemist. Ke-
vadel tutvustatakse huvilistele 
Kuressaare muinsuskaitseala 
inventeerimistulemusi ning 
hoonete väärtusklasse. 

Praegu reguleerib Ku-
ressaare muinsuskaitsealal 
ehitustegevust 2004. aastast 
kehtiv Kuressaare vanalinna 
muinsuskaitseala põhimäärus, 
mis jääb kehtima kuni uue 
kaitsekorra kinnitamiseni. 
Uue kaitsekorra kinnitamiseni 
valitsuses on eesmärk jõuda 
2021. aasta lõpuks.

Sirli Tooming 

Muinsuskaitse kaitsekorrast huvitus ligi poolsada linlast

Orissaare Konsumi 
ajutine sulgemine on 
tõstnud lähedalasu-
vate kaupluste käi-
vet. Saikla poe käive 
on suurenenud ligi 
kolm korda, lisaks 
külastatakse enam 
Liiva, Tornimäe ja 
Tagavere kauplust. 

„Endel, tule ka pildile. Ja nii palju kui mina Endlit tean, ei tema julge Muhusse minna, see nii kaugel,” viskas pilditegemise 
ajal nalja Orissaares elav Rein Kollo (paremal). Saiklas elav Endel Mihkelson on Saikla poe püsiklient. 


