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VALLAVALITSUSES
Lääne- Saare vallavalitsuse materjalid
Istung toimus 2. veebruaril.
Õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimine
Otsustati kompenseerida eraisikule Austla külas asunud endise Koki
talu 13,025 ha maad.
Maakorralduslikud toimingud
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Koimla külas Kopli-Põllu
katastriüksuste piiri muutmisel tekkivatele katastriüksustele.
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Koimla külas katastriüksuse
jagamisel tekkivatele katastriüksustele.
Volikogule esitatavad eelnõud
Eelnõudena otsustati volikogule esitada:
* Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri.
* Loa andmine riigihangete korraldamiseks. Koostaja U. Sepp.
* Lääne-Saare Avatud Noortekeskuste põhimäärus. Koostaja M.
Simmer.
* Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 22
“Mittetulundusliku tegevuse
toetuse määramise ja kasutamise kord” muutmine. Koostajad M. Lipu
ja H. Alas.
Muud küsimused
Anti volitused maanteeametile Lümanda küla ristmiku ja
tänavavalgustuse ehitamise ning omanikujärelevalve riigihangete
korraldamiseks.
Anti MTÜ Randvere Heaks garantiikiri SA Kodanikuhüppe Sihtkapitali
arenguhüppe vooru esitatud taotluse “Randvere seltsimaja katus pea
kohale” omaosaluse tasumise kohta.
Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid
Istung toimus 8. veebruaril.
Ehituslubade andmine
- puurkaevu rajamiseks eraisikule Aaviku-Pärna mü Koimla külas;
- elamu ehitamiseks eraisikule Serve mü Parila külas.
Kasutusloa andmine
- antennimasti kasutamiseks Elisa AS-ile Väravavahi mü Sikassaare
külas.
Maakorralduslikud toimingud
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Laratsi katastriüksuse jagamisel
tekkivatele katastriüksustele Kuke külas.
Määrati lähiaadress Lenardi katastriüksuste jagamisel tekkivatele
katastriüksustele Kaarmise külas.
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Keskpõllu, Hanni ja Kulli
katastriüksuste liitmisel tekkivatele katastriüksustele Kaubi külas.
Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Jaagu katastriüksuse jagamisel
tekkivatele katastriüksustele Käesla külas.
Moodustati Mändjala küla Nurga katastriüksuse jagamisel liikluspind
ning maaüksustele määrati lähiaadress ja sihtotstarve.
Moodustati Nasva alevikus liikluspind Järviku tee, määrati kohanimi
ja ruumikuju.
Moodustati maa munitsipaalomandisse taotlemiseks KaarmaKirikukülas Linnuse maaüksus.
Moodustati maa munitsipaalomandisse taotlemiseks Endla külas
Mõisa maaüksus.
Moodustati maa munitsipaalomandisse taotlemiseks Kuusnõmme
külas Juurinina maaüksus ja määrati sihtotstarve.
Volikogule esitatavad eelnõud
Eelnõudena otsustati volikogule esitada:
* Lääne-Saare valla ÜVK arengukava;
* Lääne-Saare valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
* Nasva aleviku Paadiku detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine;
* Sikassaare küla Ränga detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine;
* Kaarma-Kirikuküla Linnuse maaüksuse munitsipaalomandisse
taotlemine;
* Endla küla Mõisa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine;
* Volituste andmine;
* Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine;
* Hallatava asutuse Lääne-Saare Haldus asutamine ja põhimääruse
kinnitamine;
* Vallavalitsuse põhimääruse muutmine;
* Hallatava asutuse Lääne-Saare Avatud Noortekeskused asutamine;
* Vallavolikogu 18.11.2015 määruse nr 57 muutmine.
Muud küsimused
Kutsuti tagasi ja määrati sihtasutuse Lääne-Saare Hoolekanne
nõukogu liikmed.
Tunnistati kehtetuks Kaarma Vallavalitsuse 11.03.2011 määrus nr 4.
Andrus Lulla,

vallasekretär

Pikka liugu lasta ei saanud, ent pead norgu ei lastud
7. veebruari keskpäeval kogunesid Randvere mudilased ja lauamänguhuvilised endisesse koolimajja lauamänge mängima. Sel
aastal tegi ilmataat vingerpussi ja võttis meilt pika liu laskmise võimaluse. Vastlaid saab aga ka muud moodi pidada.
Meie pere lemmikajaviide on lauamängud ning mis siis muud, kui hakkasime lauamänge mängima ja kutsusime ka teisi
paariks tunniks enda seltsi. Kuna lauamängudest on poodide letid juba lookas ja ei teagi, mida võtta või mida jätta, siis oligi
hea vaadata, mis on teistes peredes lemmikajaviitemängud.
Sel korral meid ülemäära palju kokku ei tulnud, ent see-eest oli seltskond väga hea. Kohale oli tulnud ka üks pere linnast.
Mis seal salata, ega meid poleks palju mahtunud ka, kuna esimesel korrusel võõrustasid Ergud Marleene. Aga eks neid
häid lambaid mahub ühte lauta palju ja mõlemad üritused said kenasti peetud.
Kui lauamängulahingud olid peetud, täitsid kõhtu hernesupp ja kohapeal ise valmistatud vastlakuklid moosiga.
Pildil on Valdo Saar, Gertu Lepik, Süve Rahnel, Kristofer Saar, Reigo Äär ja Triin Jürisson.
HANNA SAAR

Lääne-Saare valla kaheksa
raamatukogu 2015. aastal
Lõppenud 2015. aasta tõi Lääne-Saare valla kaheksa raamatukogu – Abruka, Aste, Eikla,
Kaarma, Kärla, Lümanda,
Randvere ja Taritu – päevadesse nii elevust kui ärevustki.
Uued arengud panid mõtted liikuma ja tekitasid uusi
ideid. Traditsioonilise põhitegevuse, teavikute kogumise,
säilitamise ja kättesaadavaks
tegemise, vaba aja kvaliteetse
veetmise võimaldamise, laste
lugemisharjumuste kujundamise, meeldiva vaimse ja sotsiaalse keskkonna pakkumise
jne kõrval arendasime koostööd vallavalitsusega ja tugevdasime omavahelisi sidemeid.
Pidasime üheskoos raamatukogude tulevikuväljavaadete
üle aru väljasõitudel ja töökoosolekutel, kaasates seejuures vallavolikogu liikmeid ja
Saare maakonna keskraamatukogu esindajaid. Samuti esitasime vallavalitsusele taotlusi, pöördumisi ja omapoolseid
ettepanekuid raamatukogude
võimalikuks arenguks uues
suures vallas.
Info- ja kultuuriasutustena
ning kohalike kogukondade lahutamatu osana tehti tihedat
koostööd oma piirkonna rahvamajade, klubide, koolide, lasteaedade, spordihallide, seltside
(Randvere Heaks, Kadakane,
Kaarma maanaiste selts, Abruka
muuseumi Selts, Taritu arenguselts) ja ühingutega jne. Arvukate ühiste ettevõtmiste eesmärk

oli maapiirkondade edendamine ja elukvaliteedi parandamine.
2015. aastal registreeriti kõigis valla raamatukogudes kokku 1576 lugejat ja 21 598 külastust ning laenutati 46 889 teavikut. Raamatutest oli kõige populaarsem Vahur Kersna “Ei jäta
elamata”. Sellele järgnesid E.
Tohvri “Ühe katuse all”, T. Kurnimi “Sõrve rahva elukeerdkäigud”, H. Petsi “Klassikokkutulek
Kassaris”, T. Sepa “Kuulata vaikust”, E. Ellermaa “Eesti armukesed”, T. Sepa “Õnnelille pisarad”, K. Kurmiste “Umbtaevas”,
F. R. Kreutzwaldi “Kalevipoeg”
ja vendade Grimmide “Lumeeit”. Populaarsemad autorid
olid Susan Mallery, Robyn Carr,
Helju Pets, Erik Tohvri, Aili Paju,
Darja Dontsova, Aino Pervik,
Nora Roberts, Vahur Kersna,
Adena Sepp ja Ira Lember.
Soov lugeda seda, millest kõneldakse ja kuuldud on, on loomulik. Niisiis oli lugemisvara valikul tuntav meedia mõju. Meelsasti loeti eesti kirjandust ning
seejuures eelistati uusi eesti autorite teoseid. Ilukirjanduse kõrval paelusid reisilood, “Minu…”
sarja ja elulooraamatud, samuti ajalugu, psühholoogia, käsitöö,
loodus, aiandus ja muusika.
Möödunud aastal pakuti külastajaile vaatamiseks arvukalt
erinevatel teemadel (loodus,
kirjanike juubelisünnipäevad,
erinevad tähtpäevad, uudiskirjandus jne) väljapanekuid ja
näitusi. Seejuures korraldati

neid nii iseseisva ettevõtmisena kui ka mõne suurema ürituse osana, nii raamatukogu ruumides kui ka rahvamajas, klubis, koolimajas jm.
Muusika-aasta ideedega
haakudes tantsiti hea muusika
saatel (Abrukal I tantsupidu),
tutvustati raamatuid tuntud eesti lauljatest ja kuulati-vaadati videoid nende esinemistest (Lümandas), kuulati vanu eesti meloodiaid (Kaarmal), räägiti muusikast meie hinges ja meie ümber (Taritus) jne. Enamikus raamatukogudes olid välja pandud
teavikud muusikutest, helikandjatest, laulikutest jne.
Peale selle tähistati möödunud aastal üritustega erinevaid
tähtpäevi, korraldati kohtumisi
(Kätlin Hommik-Mrabte Astes,
kogukonda elama tulnud jaapanlane Eiklas) ja mälestusõhtuid (August Mälgu mälestusõhtu Salava seltsi, Taritu ja Lümanda raamatukogu koostöös). Abrukal esitati Lippmaa pärn Eesti Aasta Puu 2015 konkursile,
korraldati loodusmatku, seebikeetmise ja süüterooside õpituba. Eiklas tehti eakatele mõeldud videohooldusteenuse süsteemi ELVI vahendusel videokõnega kirjandustutvustusi ning
raamatukogu ja klubi koostöös
liituti MTÜ Kinobuss kinokoda-kinovõrguga ehk alustati filmiseansside korraldamist.
Laste lugemisharjumuste kujundamiseks korraldati pea kõigis raamatukogudes uute raama-

tute tutvustusi, ettelugemisi, raamatukogutunde, meisterdamisi,
aga ka lugemiskoera külaskäike
(Eiklas), öölugemine (Kaarmal),
viktoriin (Taritus), etlemiskonkurss (Kärlal) jpm huvitavaid ettevõtmisi erinevatel teemadel
(Randveres kadripäeva kombed,
Astes emakeele päev).
Raamatukoguhoidjad viisid
läbi rühma- ja individuaalkoolitusi, õpetades soovijaile arvuti kasutamise algteadmisi, abistasid infootsingutes, julgustasid
kasutama internetipõhiseid
andmebaase, infosüsteeme, internetipanka, hääletamiskeskkonda, maa-ameti geoportaali,
ehitusregistrit jne.
Need on vaid mõned killud
valla raamatukogude möödunud aasta toimetamistest. Positiivne on Eikla raamatukogu
2014. a lõpul vahetunud töötaja tõdemus, et ta hakkas end
2015. aastal ametis koduselt
tundma.
Sel aastal on meie tegevus tihedalt seotud eelkõige merekultuuri temaatikaga. Märkimist
väärivad Kärla raamatukogu
plaanitavad ettevalmistustööd
ümberasumiseks (lähi)tulevikus valmivatesse ruumidesse
Kärla
uues
rahvamajas.
Kohtumiseni raamatukogus!
Lääne-Saare valla
raamatukogude nimel

Urve Vakker

Taritu raamatukogust
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Joosep Aru: teen parima,
et midagi korda saata
12. veebruaril tegime teatavaks, et Nasva klubi juhataja-valla
kultuurikorraldaja
konkursi on võitnud meie oma
valla mees Joosep Aru (24).
Joosep lõpetas 2010. aastal
Saaremaa ühisgümnaasiumi
ja pärast mõningaid katsetusi
alustas ta Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorralduse eriala õpinguid. Ta on tegutsenud Tõrva Dokfesti ja Viljandi tudengite teatripäevade korraldusmeeskonnas. Endises
Kaarma vallas on ta juhtinud
suuremaid üritusi, nagu Kaarma öölaulupidu ja kaluritepäev
ning on ka osalenud rändteatris Vaba Vanker.
Millise tundega võtsid vastu
teate, et oled konkursi võitnud? Olid üllatunud või tundsid juba ette, et nii läheb?
Üllatunud olin, ma arvasin,
et ei saa kindlasti olema lihtne
seda kohta saada. Kui ma enda
valituks osutumisest teada
sain, olin väga meeldivalt üllatunud. Teades, et taolistele kohtadele on väga suur konkurents,
mõtlesin, et see ei saa olla enesestmõistetav, et just mina saan
selle koha. Olen väga tänulik ja
teen oma parima, et mulle antud võimalusega midagi korda
saata.
Olid viis aastat Saaremaalt ära,
mis sind kodusaarele tagasi
tõi? Miks sa ei otsustanud suuremate linnade, nagu Tallinn,
Tartu, Pärnu, kasuks?
Tagasi Saaremaale kolimas
olid mõned mu head sõbrad, kes
on samuti tegevad kultuurivallas. Ma aimasin, et siin on pinda, kus end proovile panna ja
tegutsema hakata. Suurtes keskustes võib olla oht ära kaduda,
aga väiksemas kohas on oht
oma tegevusele mitte kõlapinda leida. Saaremaa on kultuuriliselt aktiivne kant ja siin on
tugev kultuuriline pärand. Ma
arvan, et see vajab lihtsalt teadvustamist.
Kas on mõni kultuuriüritus,
mille pärast sa oled igal aastal
ekstra Saaremaale sõitnud?
Mulle meeldivad väga Saaremaa ooperipäevad. Olen ise
nendega seotud olnud Kuressaare Kultuurivara kaudu. Ooperipäevad on kogu Saaremaa
jaoks suur tähtsündmus, mis
toob siia sisse palju rahvusvahelisust. Saaremaale on toodud

palju ooperikuulsusi, lisaks oleme erilised oma asukoha poolest ning just seetõttu on see
üritus populaarne nii Eestis kui
ka väljaspool Eestit. Meil on
väga vedanud, et see toimub
just siin.

Abruka küla Kadaka detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine
Lääne-Saare Vallavolikogu 27. jaanuari 2016 otsusega nr 1-3/16/3
võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Abruka küla Kadaka
detailplaneering (katastriüksuse katastritunnus 34801:014:0092)
pindalaga ca 40 ha. Planeeringu eesmärk on ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse jagamine, maakasutuse
sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ja juurdepääsu määramine,
keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.

Miks sai sinust kultuuritöötaja ja milline on sinu missioon?
Minu üks tegevusvaldkondi ja missioone on pärimuskultuur, sest ma näen, et seda võiks
siin Saaremaal veel süvendada
ja arendada. Aga mind huvitavad ka teised kultuurivaldkonnad ja suunad, nagu näiteks film
ja muusika.

Kadaka detailplaneering sisaldab endise Kaarma valla kehtiva
üldplaneeringu (edaspidi üldplaneering) muutmise ettepanekut.
Vastavalt üldplaneeringule jääb planeeringuala Läänemere
ehituskeeluvööndisse. Endiste talukohtade taastamiseks ja
hoonestamiseks tehakse ettepanek vähendada Läänemere
ehituskeeluvööndit, kuna ranna ja kalda ehituskeeluvööndisse on
ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeluala vähendamist
taotletakse planeeritud ehitusõigusega elamumaakruntidel Taavi ja
Eva planeeritavate ehitiste aluse pinna ulatuses. Detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub 29. veebruar – 27. märts 2016.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal
Lääne-Saare vallamajas (aadressil Marientali tee 27, Kuressaare)
sekretäri juures infolauas, Abruka raamatukogus ja valla kodulehel
aadressil: http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/
detailplaneeringud/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalikvaeljapanek.

Milliseid tõekspidamisi ja võtteid sa oma töös kasutad?
Ma leian, et väga oluline on
leida tasakaal meeskonnasiseste suhete ja kõikide konkreetselt paika pandud tegevuste vahel. Et säiliks hea meeskonna sisekliima ja samas
saaksid kõik tööd tehtud nii, et
ürituse lõpptulemuse kvaliteet
ei kannataks. Ideed peavad
olema päevakajalised, kõnetavad ja edasiviivad.

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid
detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja
vastuväited tuleb esitada kirjalikult Lääne-Saare vallavalitsuse
nimele paberkandjal või e-postiga aadressil vald@laanesaare.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29. märtsil kell 16 LääneSaare vallamaja III korruse saalis.

Millised uued väljakutsed sind
lähiajal ees ootavad ehk millised on plaanid Nasval?
Ma püüan Nasval rakendada võimalikult palju kogukonna eripära – et on olemas merelähedus, et on olemas jõgi, et
on olemas kalanduslik pool.
Seda ei ole võimalik igal pool
teha, see on Nasva puhul väga
suur väärtus ja seda peab selles paikkonnas ära kasutama.
Mul on plaanis sündmuste
sari, mis kaasab jõe. Jõgi on
Nasva identiteediallikas ja annab sellele asukohale väga palju juurde.

Upa küla Kustu detailplaneeringu kehtestamine
Lääne-Saare Vallavolikogu 27. jaanuari 2016 otsusega nr 1-3/16/2
“Upa külas Kustu detailplaneeringu kehtestamine” kehtestati Upa
külas Kustu detailplaneering pindalaga ca 4,4 ha. Planeeringu
eesmärk on olemasoleva hoonestatud krundi jagamine,
maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine
elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks, liikluskorralduse,
tehnovõrkude ja -rajatiste, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtteline
lahendamine ja keskkonnatingimuste seadmine.
Joosep Aru.

las käisime. Samuti olin kohal
Nasva klubi avamisel. Nasva on
minu jaoks alati olnud kõige
ehedam näide toimekast kalastuspiirkonnast.

MERIKE LIPU

Palju edu Joosepile ja ootame juba huviga uusi kultuuriüritusi!
Merike Lipu,
infotöötaja

Vastuvõtt Kuressaare koolide
1. klassidesse algab 1. märtsil
2016/2017. õppeaastal avatakse Kuressaare linna üldhariduskoolides kokku kaheksa
esimest klassi: Kuressaare
gümnaasiumis ja Saaremaa
ühisgümnaasiumis mõlemas
kolm ja Vanalinna koolis kaks.
Taotluste vastuvõttu alustatakse 1. märtsil kell 12.
“1.–13. märtsil laekunud
taotlusi ei seata ajalisse järjekorda ja need loetakse samaaegselt esitatuiks,” selgitas Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik, viidates, et taotluse suhtes ei pea muretsema, kui ruttu see esitatud sai. “Igale lapsele, kelle elukoha aadress on
rahvastikuregistri andmetel

Kuressaare linn või Lääne-Saare valla poolt määratud
Kuressaare linna mõjupiirkond, on õppimisvõimalus Kuressaare linna üldhariduskoolis tagatud.”
1. märtsil avatakse taotluste esitamiseks linnavalitsuse
kodulehel www.kuressaare.ee
veebikeskkond, kus taotluse
esitaja
isik
tuvastatakse
ID-kaardi või mobiili-ID abil.
Soovi korral saab taotluse esitada ka paberil linnavalitsuse
haridusosakonda või ühte Kuressaare linna üldhariduskoolidest.
Kooli määramisel lähtub
komisjon, kuhu kuuluvad lin-

Lääne-Saare valla Laheküla Kotka tee 5 kinnistule koostatud
projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub
22.02–6.03.2016. Alal kehtib Jalaka II maaüksuste detailplaneering.
Projekteerimistingimustega lubatakse elamu projekteerida osaliselt
väljapoole detailplaneeringuga ette nähtud hoonestusala ning elamu
katuse kaldenurk planeerida erinevalt detailplaneeringu
arhitektuurinõuetes elamule määratud kaldenurgast.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Lääne-Saare valla
veebilehel www.laanesaare.ee ning E–N kl 8–17 ja R kl 8–13
Lääne-Saare vallavalitsuse kantseleis I korrusel.
Väljapaneku ajal võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu lahenduse kohta kohapeal, posti teel või saates kirja
e-aadressil vald@laanesaare.ee.
Täiendav info tel 45 20 473.

Mis sind kultuuritöö juures võlub?
See on väga lai valdkond.
Kuna olen ise kultuuriga tegelenud lapsest saati ning näinud
nii seda köögipoolt kui ka lavapoolt, siis on mind alati võlunud
loovus kogu selle protsessi juures.

Kui palju oled sa enne Nasvaga kokku puutunud?
Olen lapsepõlves käinud seal
ujumas, seal on väga ilus rand,
millega mul on ka omad plaanid, kuidas seda saaks ära kasutada. Aga mul elas seal kunagine klassijuhataja, kellel me kü-

VALLAVALITSUSE TEATED

navalitsuse, Lääne-Saare vallavalitsuse ja koolide esindajad, kooli õpilaskohtade arvust
ja õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha lähedusest koolile, arvesse võetakse pere teiste laste õppimist samas koolis,
lapsevanema töötamist samas
koolis ja võimalusel lapsevanema soove.
Hariduslike erivajadustega
lastele on tingimused loodud
Saaremaa ühisgümnaasiumis,
kuhu suunab nõustamiskomisjon.
Elukohajärgse kooli määramiseks saab avalduse esitada lapsevanem või lapse seaduslik esindaja, kellel on rah-

vastikuregistri järgi lapsega
ühine elukoht, seejuures lähtutakse andmetest 31. detsembri seisuga. Lapsele, kelle
elukoht Kuressaare linnas või
Lääne-Saare valla Kuressaare
linna mõjupiirkonnas on rahvastikuregistris registreeritud
pärast 31. detsembrit, määratakse kool, arvestades vabade
kohtade olemasolu.
Taotluste läbivaatamist
alustatakse 14. märtsil. Pärast
13. märtsi esitatud taotlused
vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras. Esimeste
klasside nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 18. märtsil.
Kuressaare linnavalitsus

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringuga ning vastab
kehtivaile seadustele ja muudele õigusaktidele.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal
tööpäevadel Lääne-Saare vallamajas (aadressil Marientali tee 27,
Kuressaare) ning valla kodulehel http://www.laanesaare.ee/index.
php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud.
Mändjala küla Vana-Värava detailplaneeringu algatamine
Vastavalt planeerimisseaduse § 128 lõikele 7 teatame, et LääneSaare Vallavalitsuse 26. jaanuari 2016 korraldusega nr 2-3/16/33
“Mändjala külas Vana-Värava detailplaneeringu algatamine ja
keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine” algatati
Mändjala külas Vana-Värava maaüksuse (katastriüksuse
katastritunnus 34801:008:0421) detailplaneering. Planeeringuala
suurus on ca 6,5 ha.
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamute
ehitamiseks, maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse
määramine, tehnovõrkude lahendamine ja keskkonnatingimuste
seadmine. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud
informatsiooni põhjal ei ole vaja algatada keskkonnamõjude
strateegilist hindamist, kuna detailplaneeringuga ei kavandata
olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks
keskkonnaseisundi kahjustamist. Algatatav detailplaneering on
kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva
ühisplaneeringuga.
Planeeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda LääneSaare valla kodulehel aadressil: http://laanesaare.ee/index.php/
ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringutealgatamine.
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Kilingi-Nõmme gümnaasiumi
õpetajad külastasid Kärla kooli
9. veebruaril külastas meie kooli neli Kilingi-Nõmme gümnaasiumi õpetajat. Nad olid meil
töövarjupäeval. Tore kontakt
selle kooliga sai alguse pilootprojekti “Kaasav kool” raames.
Koolide juhtgrupid kohtusid
mitmel koolitusel ja nii direktorid selle mõtte idanema panid. 1. märtsil sõidab meie kooli õpetajate grupp töövarjupäevale Kilingi-Nõmme gümnaasiumis.
Milline on teie esmamulje
meie koolist?
Väga kena! See on nii armas,
väike, soe ja sõbralik kool. Meie
vastuvõtt oli väga soe ja see on
nii tore, et kõik õpilased, kellest
möödud, tervitavad.
Igal pool ei ole niimoodi.
Kool näeb ka väljast väga ilus
välja.
Mis on kõige rohkem silma jäänud?
Just see õpilaste viisakus ja
kindlasti soe vastuvõtt. Ka see,
et õpetajad on vahetundide
ajal koos.
Meie koolis ei ole päris nii,
igaüks on oma klassis, aga siin
on kõik koos ja arutavad oma
asju, see on väga tore.
Millised on sarnasused ja millised erinevused, kui võrdlete
meie ja oma kooli?
Meie kool on palju suurem,
sest meie koolis õpib 350 õpilast ja teid on peaaegu kolm
korda vähem. Garderoobid on
ka teistmoodi, meil on kapid.
Lukuga kapid on suures majas
ja igal õpilasel on oma kapp.
Mina (Mare Tallo) õpetan
suures majas ja tema (Saima Tõigast) õpetab väikses majas. See
on ka erinev, et meil on algklassid ja 5.– 9. klass eraldi majas.
Mina (Saima Tõigast) olen
siin selle n-ö väikese maja
esindaja ja tema (Mare Tallo)
suure maja esindaja. Teil on
siin nii palju rohelist ja kõik
taimed on terved. Meil on “rahvaste liikumist” ikka palju rohkem, teil on siin meeldivalt rahulik.

Pildil töövarjud (vasakult) Mare Tallo, Sirje Jakobson, Saima Tõigast, Terje Pahk, intervjueerijad Triinu-Liis Torri, Kaisa Tänav, Emili Gabriela De Oliveira ja juhendaja Kaisi Õispuu.
LAIDI LINDAU

Kuidas tunduvad teile meie
kooli õpilased?
Hästi viisakad, sõbralikud
ja mõnusalt jutukad. Isegi tunnis olid mõned jutukad, aga see
ei seganud üldse. Nad tõenäoliselt sellepärast olidki jutukad,
et ikkagi külaline oli tunnis. See
oli ka hea, et õpilased ei lasknud ennast sellest segada, et
võõras inimene tunnis istus.
Nemad toimetasid ikka oma asjadega ja olid loomulikud.
Kas on erinevusi meie kooli ja
teie kooli õpetamismeetodite
vahel?
Väga raske on niisuguseid järeldusi teha, sest me nägime selleks liiga vähe tunde. Mina (Terje Pahk) nägin kolme tundi ja kui
ma selle õpetaja tööd oma tööga võrdlen, siis otse loomulikult
on meil erinevusi. See ei olegi
loogiline, et kõik õpetajad ühtemoodi õpetavad, aga väga positiivse asjana nägin, et me teeme
suhteliselt palju sarnast tööd.
Meie põhiline eesmärk on see,
et õpilastel oleks tunnis tore.
Mina (Saima Tõigast) olin
inimeseõpetuse tundides ja meil
on lihtsalt erinev õppematerjal,

see ei pruugigi olla igal koolil
täpselt üks.
Mina (Mare Tallo) olin muusikaõpetuse tundides. Meil on
kasutusel erinevate kirjastuste
õppematerjalid. Täiesti teisiti oli
see, et lastel ei olnud laulikuid
kaasas, vaid kõik võtsid oma õpikud riiulilt. Meil kantakse ikkagi kodus kaasas. Teie muusikaõpetuse õpetaja kodus õppida ei
anna. Pigem oli rohkem sellist
äratundmist, et meie teeme ka
nii, aga kogemusi igal juhul saime.
Kas olete saanud meie koolist
mõne uue idee, mida oma koolis ellu viia?
Küllap see arusaamine, mida
me siit täpselt saime, tekib õhtul
kodus, kui oled järele mõelnud.
Mõtted settivad pikal koduteel.
Meie jaoks on esialgu kõik nii uus
ja põnev. Aga juba praegu võime
kinnitada, et midagi uut ja vahvat
saime igal juhul!
Mis on praegu esimesed sõnad,
mis teil Kärla kooliga seostuvad?
Pisike, rahulik, armas, sõbralik.

Kas teile endile meeldiks sellises koolis õpetada?
Jaa, sest teil on nii armas,
väike, hubane ja rahulik kool.
Ka lapsed on rahulikud ja keskkond on väga ilus ning mõnus.
Nendes tundides, kus me käisime, olid ka õpetajad väga toredad ning lapsed ägedad ja vahvad!
Kuidas teie päev praeguseni
möödunud on?
Väga kihvtilt, huvitavalt, tegusalt ja mitmekesiselt. Ideid saime rohkesti ja kogemusi sai ka
tõeliselt palju vahetatud. Tunnijärgne õhkkond õpetajate toas oli
muidugi väga sõbralik.
Kas teil on mõni soovitus Kärla kooli õpilastele ja õpetajatele?
Tulge ka meid vaatama, tulge meile külla ja käige meie kodulehel ja vaadake, kuidas meil
läheb. Meie teie kodulehel käisime ja tundus, et teil on kogu
aeg väga kiire. Olge sama lahedad ja ettevõtlikud edasi!

LAIDI LINDAU

Kärla koolipere PlayBack 2016
12. veebruaril kohe pärast koolipäeva toimus taas Kärla koolipere lemmiküritus PlayBack, mida korraldas seekord 7. klass koos klassijuhataja Jaanika Kasega.
Kuna üritus on populaarne, siis algasid korraldaja-klassi ettevalmistused juba vana aasta sees. Näha
oli, et ka esinejad olid proovidega varakult pihta hakanud, sest tase oli väga kõrge. Esitused olid
ABBA-st Kreisiraadioni välja ning loomulikult ei puudunud lavalt ka Sõnajalad! Kõige suuremad üllatajad olid õpetajad oma vahva eeskavaga “Captain Jack”.
Üritus õnnestus järjekordselt ja nii õpilased kui ka õpetajaid said koju minna ülevoolavate emotsioonidega. Korraldajad, 7. klass koos klassijuhataja Jaanika Kasega on ära teeninud koolipere suure
kummarduse.
Pildil Grand prix’ võitnud 8. klass, ees Mattias Andreas Kaerma ja Velvo Võrel.
MEEDIARING

Triinu-Liis, Emili, Kaisa,
7. klass

Eripreemiad
Parim jäljendus – 5. kl
Lenna Kuurma “Karm on
liin”
Täpseim jäljendus – 6. kl
Juss Haasma “Where do
you go”
Kostüümipreemia – 7. klass
Huumoripreemia – 2. kl
“Leto svet”
Pingevaba esituse preemia
– 3. kl Traffic “Sekundiga”
Publikupreemia – 5. kl
Lenna Kuurma “Karm on
liin” ja 8. kl Elvis Presley
“Jailhouse Rock”
1.–3. klass
I koht – 2. kl “Leto svet”
II koht – 3. kl “Sekundiga”
4.–6. klass
I koht – 6. kl “Where do
you go”
II koht – 6. kl “Cancion del
Mariachi”
III koht – 4. kl Sõnajalgade
“Tulge kõik”
7.–9. klass
Grand prix 2016 – 8. klass
“Jailhouse Rock”
I koht – 7. kl “Wake me up
before you go go”
II koht – 7. kl “Dancing
queen”
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Naabrivalve – hooli,
märka, reageeri!
Sel kuul allkirjastati vallavalitsuse, politsei, Eesti Naabrivalve ja Sikassaare sektori vahel neljapoolne leping naabrivalve piirkonna moodustamiseks Sikassaare külas. Liitus
neli majapidamist. Lääne-Saare vallas on see esimene naabrivalve piirkond, Saaremaal
kokku on aga kaheksa naabrivalvesektorit, kuhu kuulub 115
majapidamist.
Sektori vanema Anne Linnu sõnul jõuti Sikassaare sektoris elanikega arutades järeldusele, et oleks mõttekas tugevdada turvalisust. Kaasa aitasid sellele otsusele aasta
jooksul toimunud vargused ja
sissemurdmised majapidamistesse öisel ajal.
Lisaboonuseks on naabrivalveliikumisega kaasnev ühtekuuluvustunne ja ühise tegutsemise rõõm. Paigaldatud
naabrivalvesildid annavad teada, et piirkonna inimesed
suhtlevad omavahel ja hoolivad üksteisest. Naabrivalvega
liitumine on odavaim turvalisuse tõstmise viis.

Kuidas naabrivalvega liituda:
1. Naabrivalvega alustamise
eelduseks on sinu huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu.
2. Jaga oma mõtet naabriga.
3. Naabrivalveliikumist võib
tutvustada näiteks külapäeval,
ühistu koosolekul või ka näiteks naabreid hoovi kokku kutsudes.
4. Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi hulgast tu-

levase naabrivalvesektori vanem.
5. Naabrivalve vanem esindab
naabrivalve piirkonna liikmeid
koostööpartneritega
suhtlemisel.
6. Koostage ühingust või Eesti Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil elanikest, kes
soovivad naabrivalvega liituda, nimekiri ja edastage see
naabrivalve ühingule.
7. Naabrivalvesektor/ -piirkond saab alguse ühingu ettevalmistatud koostöölepingu
sõlmimisega.
Uue sektori liikmed saavad
infomapi vajalike kontaktide
ja nõuannetega turvalisuse parandamiseks.
Naabrivalve
piirkonna märgistamiseks saate tasuta vajaliku arvu plakateid ja kleebiseid. Liitumistasu on 1 euro majapidamise või
korteri kohta ja aastamaks samuti 1 euro. Juriidilise liikme
maks on vastavalt 10 eurot ja
10 eurot.
Märtsi viimasel päeval,
31.03 kell 17.30 toimub Kuressaares politseimajas turvalisuseteemaline infoõhtu. Osa võtavad politsei, päästeameti,
naabrivalve ja omavalitsuste
esindajad, kes vastavad ka küsimustele.
Naabrivalvega liitumisest
huvitujad leiavad vajalikku infot ka MTÜ Eesti Naabrivalve
kodulehelt: www.naabrivalve.
ee.
Jüri Siim,

Eesti Naabrivalve
maakondlik arendusjuht

Hea LEADER-i toetuse
huviline, maapiirkonna
väikeettevõtja, aktiivne
kogukonna liige!
Saarte koostöökogu korraldab
maakonnas seitse infopäeva toetusmeetmete tutvustamiseks.
Infopäeval antakse ülevaade LEADER-i põhimõttest,
meetmete eesmärgist ja toetatavatest tegevustest, nõuetest
taotlejale ja taotlemiseks vajalikest dokumentidest.
Infopäevad toimuvad:
22. veebruaril kell 15–18
Muhu vallas Hellamaa külakeskuses
25. veebruaril kell 17–20
Ruhnu vallas Ruhnu rahvamajas
29. veebruaril kell 15–18
Mustjala vallas Võhma külamajas
29. veebruaril kell 15–18 Kihelkonna vallas Kihelkonna rahvamajas

1. märtsil kell 15–18 Pöide
vallas Tornimäe rahvamajas
2. märtsil kell 15–18 Pihtla
vallas Sandla rahvamajas
3. märtsil kell 15–18 Lääne-Saare vallas Nasva klubis
Kõik huvilised on oodatud!
Projekti idee osas nõustamiseks võta ühendust Saarte
koostöökoguga e-kirja teel
info@skk.ee või helista tel
56 210 102 Sulvi, 50 46 557 Ivar,
51 38 767 Terje.
2016. aasta taotlusvoorud
LEADER-i toetuse taotlemiseks:
Meede 2 – 31.03–14.04
Meede 1 – 12.09–26.09
Jälgi ka infot kodulehel
www.skk.ee.
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SÜNNID
Isabella Viherpuu, Vaivere küla
Eliise Mõts, Mändjala küla
Melani Kaal, Lümanda küla
Raven Liivaleht, Aste küla
Harles Laid, Nasva alevik
Romek Sepp, Laadjala küla
Harry Karolin, Kudjape alevik

MÄLESTAME
Vilma Kajupank (89), Lümanda küla
Raja Kull (96), Käesla küla

MIS TOIMUB
Hea Eikla kandi rahvas! Teisipäeval, 23.
veebruaril kell 13 toimub Eikla klubis
vestlusring piirkonna politseiniku Kaidi Kasega. Teemad: “Ära usu libakõnesid!” ja “Ära lase end petta!”.
Kolmapäeval, 24. veebruaril kell 13
Kärla rahvamajas VABARIIGI KOHVIK.
Üles astuvad laulukoorid, näiteseltskond,
kanneldajad ja noortebänd. Pidupäeva
kõne peab abivallavanem Tiina Luks.
Kolmapäeval, 24. veebruar kell 12 Lümanda kultuurimajas vabariigi aastapäeva kontsertaktus. Tervitus valla juhtidelt. Esinevad Lümanda lasteaia lapsed, Lümanda põhikooli õpilased, Taritu segarühm Lender, meesansambel,
Memme-Taadi lauluklubi, segakoor, Lümanda tantsurühmad Rummaja, Mõnusad ja Kolmas Noorus, külakoor, live
kvartett. Pärast kontserti pidupäeva tort
ja kohv.
Neljapäeval, 25. veebruaril kell 10 Kärla lasteaia õuel mudilaste talvine tantsu-mängupidu KARUSSELL. Kell 10 algab poe juurest peorongkäik lasteaia
õuele, kus tantsime-mängime rahvatantsuema ja võimlemisõpetaja Anna Raudkatsi seatud laulu- ja tantsumänge.

Vabariigi kohvik

Teisipäeval, 8. märtsil kell 12 Lümanda kultuurimajas Lümanda seenioride seltsingu üritus.

24. veebruaril kell 13

Teisipäeval, 8. märtsil kell 18.30 Kärla
sööklas MÄLUMÄNGUÕHTU. Oodatud
on 3–4-liikmelised võistkonnad. Registreerimine 3. märtsini Virge juures. Kärla kandi ürituste kohta leiate rohkem infot: karlaklubi.blogspot.com.

Kärla rahvamajas
Pidupäevakõne
Kärla külakoor, koguduse naiskoor,
näiteseltskond “Harala elulood”
väikekandled
noortebänd

Laupäeval, 12. märtsil toimub Lümanda kultuurimajas 12. Saare maakonna
segarühmade päev, pühendatud Eesti
rahvatantsuema Anna Raudkatsi 130.
sünniaastapäevale. Kell 18 LendTeatri
etendus “Hopp, Johanna!”( lavastaja Aire
Pajur ), kus segarühmadele avaneb võimalus lavastuses osaleda. Kell 19 maakonna segarühmade kontsert, millele
järgneb ühine simmaniõhtu. Publik on
lahkesti palutud. Pääse 5 €.

Kaunist iseseisvuspäeva!

TEATED
Pereõde võtab vastu Kaarma endises koolimajas 10. märtsil ja 7. aprillil.
Esmaspäeviti kl 16–18 Eikla klubis keraamikaring. Juhendaja Viia Rohtla,
osalustasu 4 €/kord.
Esmaspäeviti kl 19–20 Eikla klubis
tantsutreening. Juhendaja Laura
Olesk, osalustasu 5 €/kord.
Teisipäeviti kl 16–18 Eikla klubis käsitööring.
Neljapäeviti kl 17–19 Eikla klubis laste isetegemisering. Juhendaja Marina Saukonen.
Neljapäeval, 18. veebruaril kl 19–20
oodatakse Lümanda kultuurimajas
naisi ja neide võimlema. Rühmajuht-õpetaja Laidi Liiv.

MUDILASTE TALVINE
TANTSU-MÄNGUPIDU
25. VEEBRUARIL KÄRLA LASTEAIA ÕUEL KELL 10
Kell 10 algab PEORONGKÄIK
poe juurest lasteaia õuele,
kus tantsime-mängime
rahvatantsuema ja võimlemisõpetaja
Anna Raudkatsi
seatud laulu- ja tantsumänge
Vihmase ilma korral Kärla spordihoones

TULE VAATAMA

Vihmase ilma korral Kärla spordihoones

