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ne kümnevõistleja ja praegune Kuressaare linnapea Madis Kallas.
Viktoriinis esitati kümme
küsimust olümpiamängude
kohta läbi aegade. Ka sellel
alal oli rebimist esikoha pärast. Punktide kokkuarvestamisel selgus, et Türgi ja Itaalia olid võrdses seisus. Neile
esitas otsustava küsimuse Madis Kallas ning sellega oli Türgi võitnud.
Päeva lõpetas autasustamise ja tänamise tseremoonia
ning siis suundusime taas
spordiväljakule, et langetada
olümpialipp, kustutada olümpiatuli ja kuulutada meie I
olümpiamängud lõppenuks.
Koolipapa Jaan Lemberi
arvates möödus päev suurepäraselt: “Me peaksime rohkem ühisüritusi tegema, sest
üks asi on klassis õppida, kuid
kool peab pakkuma ka midagi, mida koos teha, et õpilased
rõõmu tunneksid.” Tema sõnul oli olümpiamängude idee
tal juba mitu aastat kuklas kihelenud. “Spordimehena olen
ma ise selle sees olnud ja sealt
see idee nüüd tuligi. Me oleme juba päris mitu üritust
koos kogu kooliga teinud ja
ma arvan, et sellest on koolipere liitmisel hästi-hästi palju kasu,” nentis direktor.
Aga direktor Lemberil oli
ka tulevikuks paar mõtet välja
pakkuda. “Järgmiseks aastaks
peame natukene mõtlema, sest
iga üritus peab erinev olema.
Kui talv pakuks meile lund, siis
teeksime veebruaris kindlasti
taliolümpiamängud. Aga kui
ei, siis suveolümpiamängud
toimuvad iga nelja aasta tagant, kuid vahemänge ei keela keegi korraldada.”
Ka meie meelest läksid
olümpiamängud väga hästi
korda. Kõik oli väga lõbus ja
pingevaba, keegi ei kurvastanud kaotuse üle ja see oligi
mängude kõige parem osa.
Ootame huviga järgmisi Kärla põhikooli olümpiamänge!
Triinu-Liis Torri, Emili Gabriela De Oliveira, Kaisa Tänav

8. klass

Lümanda noortekeskus avatud
Alates esmaspäevast on
avatud Lümanda noortekeskus, kuhu ma ootan
kõiki noori nii tutvuma kui
ka mõnusalt aega veetma.
Samuti ootan noori nende
vägevate ideede ja mõtetega, sest noorsootöö
põhineb siiski noorte
huvidel ja vajadustel. Olen
alati jõu ja nõuga olemas.
Küll me siis koos need
ideed teoks teeme.
Maria Köster,
Lümanda noorsootöötaja

Oleksin väga rõõmus, kui noored tuleksid, sest ka mul läheb
veel aega, et saada Lümanda
elust ja noortest ühest pilti. Siiamaani on sisseelamine hästi läinud – inimesed, kellega olen
juba kokku puutunud, on toredad ja vastutulelikud. Kohe alguses tegin tutvust kooliga, kus
mind soojalt vastu võeti. Mul on
hea meel, et nooremad on mind
juba ka natuke omaks võtnud.
Eelkõige tuleb saavutada kontakt, luua usalduslik suhe ning
välja selgitada Lümanda noorte huvid ja vajadused.
Tegelikult on neil juba praegu palju huvitavaid mõtteid
ning esmajoones tulebki neid

Olümpiasangarid Lümanda koolis
Olümpiasangarid Jüri Jaanson ja
Andrei Jämsä külastasid 23. septembril Lümanda põhikooli.
Jüri Jaanson on tõeline Eestimaa spordilegend – osalenud
20 aastat tippspordis, kuutel
olümpiamängudel, võitnud medaleid Euroopa ja maailma
meistrivõistlustelt. Maailma parim sõudja, Eesti aukodanik. Temale ei ole Eestimaal kedagi vastu panna. Ka Andrei Jämsä on
saavutanud spordis palju tiitleid,
on selle aasta Rio medalimees.
Kui Jüri oli 16-aastane, tegi
ta Viljandis aktiivselt suusasporti, Andreid polnud siis veel
sündinudki. “Tahtmine spordiga tegeleda oli suur, kuid saavutused ei rahuldanud, käed
olid tugevad, aga jalad ei tulnud
järele. Samas jooksin päris hästi ja kopsumahtu tundus olevat,” nentis Jüri Jaanson oma
sportlastee alguse kohta.

Vend lubas
herneks naerda

OLÜMPIARONGKÄIK: Atribuutikat kannavad (vasakult)
Erik Jaansalu, Laura Riin Pähn, Velvo Võrel, Kadri Väljakivi,
Karl Vatsfeldt ja Karl-Erik Tänav.
LAIDI LINDAU

nüüd innustada oma mõtteid jagama. Minu eesmärk on tekitada noortes harjumus, et nüüd
on olemas noortekas ja seal tegutsev noorsootöötaja. Kuna
Lümandas ei ole kunagi noorsootöötajat olnud, siis läheb
muidugi aega, et noored harjuksid ja endale teadvustaksid, et
neil on nüüd ka see võimalus
olemas.
Kindlasti ei väida ma, et me
ainult noortekeskuses toimetame, noorsootööd saab teha igal
pool. Noortekeskuse näol on
lihtsalt tegemist sundimatu
õhkkonnaga kohaga, kus eakaaslastega suhelda ja tegutseda. Seal saame jagada ideid.
Usun, et see töö pakub palju väljakutseid, uusi ja huvitavaid inimesi ning võimalusi
eneseteostuseks.
Tahan pakkuda noortele
häid ja meeldejäävaid hetki
ning eduelamusi, mis motiveeriksid noort ikka ja jälle tagasi
tulema ja endas uusi tahke
avastama. Minu jaoks on rõõm
ja saavutus positiivsed muutused noores.
Unistused on jõud, mis sihikindla tegutsemise kaudu viib
eduni. Loodan nii noorte kui ka
kogukonna usule ja heale suhtumisele.
Noortekeskus on avatud E–R
kl 14-18.

ERAKOGU

16. septembril toimusid Kärla põhikoolis ülekoolilised
olümpiamängud.
Võistlejad jaotati Euroopa
riikide nimelistesse võistkondadesse. Need olid Itaalia,
Prantsusmaa, Poola, Türgi,
Norra, Rootsi, Taani, Soome,
Läti ja Leedu. Igas võistkonnas oli kas 11 või 12 liiget. Iga
“riigi” juhendaja oli üks klassijuhataja, kes oma võistkonda ergutas või mõnel võistlusalal isegi kaasa tegi.
Õpilased loositi võistkondadesse juba nädal aega varem, et oleks aega otsida materjali ja kaunistada oma riiki iseloomustav kilp. Kõik said
selle õigeks ajaks valmis ning
võistluspäeva hommikul kell
9 olid võistlejad rõõmsasti
kooli ette rongkäiguks üles rivistunud. Rongkäik kulges
ümber koolimaja spordiplatsile, kus kõik mängude avamiseks rivvi seisid. Pärast olümpiatule süütamist ja lipuheiskamist andsid kohtunike ja
osalejate esindajad vande
ning mängud olidki ametlikult avatud.
Võistlus algas teatejooksu
ehk kilbijooksuga, milles osalesid kõik “riigid” korraga.
Jooksu võitis võistkond Soome. Teatejooksul järgnes
kümme võistlusala. Need olid
lõbusad, veidi pingelised ja
väsitavad, mis oligi kogu selle päeva mõte. Alad olid näiteks saapavise, noolevise, turbo-odavise, lendava taldriku
lennutamine, jalgpalli täpsuslöök jne.
Kella üheteistkümneks
olid kõigil alad läbitud ning
pärast väikeste söögivahetundi algas viimane füüsiline
võistlus - köievedu. See oli
vist kõige pingelisem ja
kaasaelamist vääriv ala. Ka
sellel alal hakkas silma Soome ning pärast tasavägist finaali Soome ja Türgi vahel
kuulutati Soome võitjaks.
Seejärel läksid 1.-4. klassi
õpilased
olümpiamängude-teemalisi plakateid joonistama ja vanema kooliastme
õpilastel algas viktoriin. Viktoriini peakohtunik oli endi-

Ta jätkas: “Juhuse tahtel tuli Viljandisse noor sõudmistreener
ja selles trennis tundsin end oivaliselt. Kahe aasta pärast olin
ootamatult juba NL-i noortemeister ning saavutusi tuli aina
juurde. Olin 1981. a vend Erkiga kihla vedanud, et tulen maailmameistriks. Ta lubas ennast
herneks naerda. Hiljem kinkis
ta mulle hernepurgi kirjaga
“ERKI” ja ütles, et see on tema.”
Lastele pani Jaanson süda-
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Olümpiamängud!
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mele, et tuleb leida endale siht,
eesmärk: “See võib olla spordis,
laulmises, joonistamises või
mis iganes alal. Siis tuleb tegutseda ja arengut jälgida, saavutused tulevad ise, ning kolmandaks tuleb teha koostööd sind
ümbritsevate inimestega. Et ka
nemad teaksid ja toetaksid sinu
eesmärke ja aitaksid rasketel
hetkedel. See on minu kreedo
olnud ja elus edasi aidanud.”
“Tippspordi saavutus nõuab,
nagu igal alal edu saavutamine,
aega. See on nagu auruveduriga
sõit. Küta ja küta, aga vesi katlas
keema ei lähe, pead andma endast sada protsenti ja siis hakkab
rong liikuma,” võrdles spordimees pikka tööperioodi enne
medaliteni jõudmist.
Jüri Jaansoni sporditee algus
on natuke seotud ka Lümandaga. Tema isa oli Pilgusel arst ja

koos vennaga veedeti mitmed suved Saaremaal. “Olen koos isaga
palju merel käinud ja Lääne-Saaremaa rannik on üsna tuttav. Ka
sai ajaviiteks rattaga sõidetud:
Pilguse–Lümanda–Kihelkonna–
Karala–Pilguse – see oli minu tavaline sõidumaa. Suviti tegime ka
kalakaste ja teenisime natuke taskuraha. Käisime matkamas, olid
sehkendused piirivalvega, koos
isaga käisime kalal. Lümanda
kant on seega päris tuttav ja Pilgusel käisin alles möödunud aastal,” rääkis endine spordimees ja
tänane poliitik.

Andrei eeskuju on Jüri
Ka Andrei Jämsä rääkis oma
sportlasteest ja rõhutas eriti, et
kogu teadliku elu on talle suureks eeskujuks olnud just Jüri
Jaanson. “Olime Pärnus ühises

treeningrühmas ja Jüri saavutused innustasid meid, noori,
igal sammul. Aga medali nimel
tegime tööd mitmeid aastaid ja
neliku koostöö sujus hästi.
Kindlasti on hea meel medalist
nii meil kui kogu Eesti rahval,”
ütles Andrei.
Pärast autogrammitundi
toimusid kogu koolipere osalusel teatevõistlused. Kõik õpilased olid jagatud kaheksasse
võistkonda ja neljas võistluses
tuli näidata kiireid jalgu, pallide liigutamist, triblamist ja teha
täpseid jalgpallilööke. Auhinnaks oli osalemine finaalis koos
kahe olümpiasangariga. Päev
lõppes koos kooli jalgpalluritega palli taga ajades.
“See jalgpall oli väga lahe.
Oleme päris pikalt puhanud ja
nüüd on see korralik jalgpallimäng uue hooaja nurgakiviks
uue hooga alustamiseks. See oli
päeva parim osa,” nentis Rio
olümpiapronks Andrei Jämsä.
Jüri Jaanson kiitis aga Lümanda laste väga head jalgpalli valdamise ja mängimisoskust.
Koolis oli avatud näitus
olümpiaraamatutest ja stend
külalistest. Spordimehed näitasid ka medaleid suurtelt võistlustelt, maailma, Euroopa
meistrivõistlustelt ning olümpiamängudelt.
Üks sportlik päev on ajalooks
saanud ja kohtumine suurte
spordimeestega annab energiat
kogu uueks õppeaastaks.
Urve Vakker
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Ühinemislepingu ja selle
lisade avalik väljapanek
Lähtuvalt Lääne-Saare
vallavolikogu 14.09.2016. a
otsusest nr 58 korraldatakse
perioodil
26.09.–
17.10.2016 Lääne-Saare
vallavalitsuse kantseleis
(Marientali 27, Kuressaare) I korrusel ja valla veebilehel www.laanesaare.ee
Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla,
Orissaare valla, Pihtla val-

la, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade
avalik väljapanek. Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu ja lisade
kohta saab esitada kirjalikult Lääne-Saare vallavolikogule e-posti aadressil
vald@laanesaare.ee või
aadressil: Lääne-Saare vallavolikogu, Marientali 27,
Kuressaare, hiljemalt 21.
oktoobril kell 13.

Kaua tehtud, kaunikene
Haldusreformi on soovitud
läbi viia juba alates 1993.
aastast. Täna nõuavad muutused, mis meie ühiskonnas
toimunud, väga kiiret tegutsemist, et tagada kohalikul
tasandil teenuste pakkumist,
mis vastavad elanike vajadustele ja soovidele.
Peame tunnistama, et
seda suudab teha vaid tugev ja võimekas omavalitsus. Väikesed omavalitsused ei suuda pakkuda neid
teenuseid, mida me tänapäeval vajame. Paljude
probleemide lahendamiseks on vaja suurema kogukonna survet ja selle kogukonna antud mandaati
otsustajatele. Samuti tuleb
tõdeda, et suuremal kogukonnal on peale suurema
mõju ka suurem rahakott
– alustatu saab korraga lõpuni viia ja tulemus on kõigile kiiremini tajutav.
Kartus, et nüüd läheb
kõik keskusesse ja kohapeal enam midagi ei tehta,
ei ole kinnitust leidnud, tegelik olukord on osutunud
ju hoopis vastupidiseks.
Meie valla kogemus näitab,
et külakogukonnad on
muutunud aktiivsemaks ja
rahvas avaldab väga innukalt oma arvamust, kuidas
ja mida soovitakse nende
piirkonnas teha või millised probleemid vajavad la-

hendamist. Samuti lahendatakse paljud küsimused
just kogukonna tasandil ja
mis võiks olla veel demokraatlikum kui see, kui lahendus tekib kohapeal ja
kokkulepetes.
Tegelikult ei toimu ju
liitmine ja liitumine, vaid
tegu on juhtimisvõimekuse ja haldussuutlikkuse
tõstmisega, mida me vajame kõik, sõltumata sellest,
kus me elame.
Kõik kohalikud teenused, mida oleme harjunud
tarbima, toimivad edasi:
koolid, lasteaiad, huvikoolid, raamatukogud, prügivedu jne. Lisanduvad aga
teenused, mis on kas keerukamad või vajalikud vaid
väikesele osale Saaremaa
elanikest, kellel praegu see
võimalus puudub.
Praegu on keeruline
viia oma tahtmisi ja soove
riigi tasandile lahendamiseks, aga kui seda tehakse
kogu Saaremaa nimel,
leiab see kindlasti arvestamist ka keskvõimu poolt.
Tugev Saaremaa saab
toetuda koostööle ja meid
kui partnereid võetakse tõsiselt juhul, kui me suudame
teha koostööd ja näha selgelt, kuhu me tahame jõuda.
Urmas Lehtsalu,

Lääne-Saare
vallavolikogu esimees

Miski ei juhtu päevapealt
Omavalitsuste ühinemisest, ühest Saaremaast on
räägitud pikalt. Isegi väga
pikalt. Esimese sammu selles suunas tegime pea kaks
aastat tagasi, kui kolme
valla ühinemisel tekkis
Lääne-Saare vald. Ka meie
ühinemislepingusse sai
kirja, et see on esimene
samm ühe Saaremaa tekkimiseks.
Eesti kohalikud omavalitsused on nooremad kui
150 aastat, tuhandeaastase ajalooga on hoopis Eesti maakonnad ja nende keskuslinnad. Maakondlik
identiteet, maakondlikus
ruumis toimiv majandus ja
inimeste liikumine on intensiivsem kui kunagi varem. Mõistlik on ju igapäevaelu toimetamised ja vallapiirid vastavusse viia.
Võib küll näida, et sel pole
justkui tähtsust, aga ühel
hetkel puutume sellega
kokku kõik – on siis teemaks nt lasteaia- või koo-

Neljapäev, 6. oktoober 2016

LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

likoht, mõni sotsiaaltoetus
või -teenus.
Miski ei juhtu päevapealt ning samuti ei ole
ühinemine võluvits, mis
muudab kõik kõrvitsad tõldadeks, kuid kindlasti loob
see korraliku vundamendi
edasiseks arenguks.
Saaremaa jaoks on
kindlasti tegu ajaloolise
sammuga. Koos suudame
paremini kaasa rääkida
kogu Saaremaa tuleviku
teemadel, tulevasele volikogule ja vallavalitsusele lisab see veelgi vastutust.
Tänases lehes on tutvumiseks ühinemisleping.
Järgmisel nädalal on neli
rahvakoosolekut, kuhu ootame teid lepingu üle arutlema ja lisainfot koguma,
et saaksite küsitlusel teha
kaalutletud ja läbimõeldud
otsuse.
Tiina Luks

Lääne-Saare
vallavanem

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE
RAHVAKOOSOLEKUD:
10.10 kl 17:30 vallamajas
10.10 kl 19:30 Aste klubis
15.10 kl 12 Kärla teeninduskeskuses
15.10 kl 14 Lümanda teeninduskeskuses

Saaremaa
omavalitsuste
ühinemisleping
Käesoleva ühinemislepingu
(edaspidi leping) kinnitavad
Kihelkonna vald (vallavalitsuse registrikood 75022060, aadress Pargi 2, Kihelkonna alevik,
Kihelkonna vald, Saare maakond),
Kuressaare linn (linnavalitsuse registrikood 75023266, aadress Tallinna 10, Kuressaare linn,
Saare maakond),
Laimjala vald (vallavalitsuse
registrikood 75020799, aadress
Laimjala küla, Laimjala vald,
Saare maakond),
Leisi vald (vallavalitsuse registrikood 75019595, aadress
Kooli 12, Leisi alevik, Leisi vald,
Saare maakond),
Lääne-Saare vald (vallavalitsuse registrikood 75038977, aadress Marientali tee 27, Kuressaare linn, Saare maakond),
Mustjala vald (vallavalitsuse
registrikood 75017981, aadress
Mustjala küla, Mustjala vald, Saare maakond),
Orissaare vald (vallavalitsuse registrikood 75020718, aadress
Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik, Orissaare vald, Saare maakond),
Pihtla vald (vallavalitsuse registrikood 75018609, aadress
Pihtla küla, Pihtla vald, Saare
maakond),
Salme vald (vallavalitsuse registrikood 75021557, aadress Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme
vald, Saare maakond),
Torgu vald (vallavalitsuse registrikood 75024840, aadress Iide
küla, Torgu vald, Saare maakond),
Valjala vald (vallavalitsuse
registrikood 75020658, aadress
Valjala alevik, Valjala vald, Saare maakond),
kelle ühisnimetus on lepingus
edaspidi
ühinevad
omavalitsused.
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Leping sätestab poolte vabatahtliku ühinemise aja, eesmärgid, moodustatava omavalitsuse õigusliku staatuse, nime,
sümboolika, piirid, ühinevate
omavalitsuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga
seotud muudatused, avalike teenuste osutamise põhimõtted teenusvaldkonniti, töötajate ja ametnikega seotud küsimuste lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise.
1.2 Uue omavalitsuse (lepingus edaspidi VALD) tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide
elluviimisel, omavalitsusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub VALLA volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus
sätestatust.
1.3 Ühinemise tulemusel ei
suleta ühtegi kooli, raamatukogu,
rahvamaja või muud VALLA
elanikele olulist asutust ning
arendatakse kogu VALDA ühtse
tervikuna.
1.4 Toetusmäärade, majanduslike arvestuste ja palgamäärade ühtlustamise referentsaas-

taks võetakse 2016. aasta 1. juuli
seisuga.
2. ÜHINEMISE EESMÄRGID
2.1 Parem haldus
2.1.1 Strateegilise juhtimistasandi loomine võimaldab keskenduda Saaremaa kui terviku arendamisele. Igapäevateenuste korraldamine ja osutamine jääb kodanikele võimalikult lähedale.
2.1.2 Pakutakse mitmekesisemaid ja kvaliteetsemaid teenuseid, mis on kättesaadavad ka väikeste kogukondade ja äärealade
elanikele ning väikestele sihtrühmadele.
2.1.3 Luuakse eeldused spetsialiseeritud, asjatundliku ja motiveeritud ametnikkonna kujunemiseks.
2.2 Suurem võimekus
2.2.1 VALD on arvestatav
koostööpartner Eestis ja Läänemere regioonis.
2.2.2 Suureneb investeerimisvõimekus ja paraneb Euroopa Liidu struktuurifondide rahastuse
kasutamine.
2.2.3 Kujuneb piirkondlikult
tasakaalustatud ettevõtluskeskkond ja ruumiline planeerimine,
mis arvestab VALLA eeliseid.
2.2.4 VALD on tugeva haldusüksusena valmis riigilt haldusle-

4. OMAVALITSUSÜKSUSE
LIIK, NIMI, PIIRID, SÜMBOOLIKA
4.1 Pärast poolte ühinemist
ning nendest uue kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamist
lõpetavad ühinevad kohaliku
omavalitsuse üksused kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud
oma tegevuse.
4.2 Ühinevate kohaliku
omavalitsuse
üksuste
vallavalitsused ja linnavalitsus
ametiasutustena lõpetavad oma
tegevuse 31.12.2017 ja uue
kohaliku omavalitsuse üksuse
vallavalitsus ametiasutusena
alustab tegevust 1.01.2018.
4.3 Uus kohaliku omavalitsuse üksus on vald, mille nimi on
Saaremaa vald.
4.4 VALD on ühinevate omavalitsuste õigusjärglane.
4.5 VALLA territoorium moodustub Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi
valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla
valla, Salme valla, Torgu valla ja
Valjala valla territooriumide
summana ja VALLA piir kulgeb
mööda ühinenud omavalitsuste
välispiiri.
4.6 VALLA volikogu ja valitsuse asukoht on Kuressaare linn.

5.3 VALLA põhimääruse kehtestamiseni tegutseb
VALD Kuressaare põhimääruse alusel, v.a ühinemislepingus kokku lepitud erisused. Üleminekuperioodil
välja töötatud põhimääruse projekt esitatakse menetlemiseks VALLA volikogule.
pinguga üle võtma olulisi regionaalseid teenuseid, mida tugev
omavalitsus suudab paremini ja
komplekssemalt (ametkondlike
barjäärideta) arendada.
2.2.5 Paranevad võimalused
sotsiaalvaldkonna, hariduse, tervishoiu, kultuuri, spordi ja ühenduste süsteemsemaks arendamiseks ja korraldamiseks.
2.2.6 Ühes piirkonnas asuvate
hallatavate asutuste koostöö ja
ühine majandamine võimaldab
neid tugevdada, arendada ja
säilitada.
2.3 Tugevam
kodanikuühiskond
2.3.1 VALD toetab kodanikuühenduste võimet VALLA toel ja
abil korraldada ise kohalikku elu.
2.3.2 Toetatakse kodanikuühenduste ja kogukondade võimalust VALLA juhtimise eri tasanditel kaasa rääkida.
2.3.3 Alustatakse eesmärgistatud tegevusega saarlaste identiteedi tugevdamiseks, rõhutamiseks ja hoidmiseks, et saarelt lahkunud noored leiaksid hiljem tee
tagasi Saaremaale või asuksid aktiivselt toetama Saaremaa elu
edendamist, elades ise mujal Eestis või välismaal.
3. ÜHINEMISE AEG
Ühinevate omavalitsuste ühinemine toimub kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimistega 15.10.2017. aastal.

4.7 Ühinevate omavalitsuste
ametiasutuste
hallatavad
asutused
lähevad
VALLA
alluvusse ning ametiasutuste
(linnavalitsuse ja vallavalitsuste)
tegevus korraldatakse ümber.
4.8 VALLA sümboolika kujundamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursikomisjon
alustab tööd pärast haldusterritoriaalse korralduse muutmise
taotlemise otsuse vastuvõtmist
ühinevate omavalitsuste volikogude poolt. VALLA vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et
nendes kasutatakse piirkonna
ajaloolist identiteeti iseloomustavat sümboolikat. VALLA vapp
ja lipp esitatakse kinnitamiseks
VALLA volikogule.
4.9 Kuni VALLA sümboolika
kinnitamiseni kasutatakse VALLA
sümboolikana Kuressaare linna
sümboolikat. Ühinevate omavalitsuste vapid ja lipud jäävad edaspidi soovi korral kasutusele VALLA piirkondade sümboolikana.
5. ÕIGUSAKTIDE KEHTESTAMINE JA KEHTIVUS
5.1 Ühinevate omavalitsuste
õigusaktid kehtivad VALLA
õigusaktide
kehtestamiseni
omavalitsuse territooriumil, kus
nad olid kehtestatud, ja ulatuses,
kus nad ei ole vastuolus käesoleva
lepinguga.
5.2 Enne VALLA moodustamist üleminekuperioodil välja
töötatud õigusaktide eelnõud

(lisa 6) esitatakse menetlemiseks
VALLA volikogule.
5.3 VALLA põhimääruse kehtestamiseni tegutseb VALD Kuressaare põhimääruse alusel, v.a
ühinemislepingus kokku lepitud
erisused. Üleminekuperioodil
välja töötatud põhimääruse projekt esitatakse menetlemiseks
VALLA volikogule.
5.4 VALLA alluvusse läinud
ametiasutused tegutsevad kuni
ametiasutuste ümberkorraldamiseni seni kehtinud põhimääruste järgi ja ametiasutuste hallatavad asutused tegutsevad kuni
uute põhimääruste kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste järgi. Ühinevate omavalitsuste
omanduses olevate ja nende
asutatud juriidilised isikud või
nende osad lähevad koos
asutajaliikmete
õiguste
ja
kohustustega üle VALLALE.
5.5 VALLA arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinevate
omavalitsuste arengukavad ja
üldplaneeringud omavalitsuse
territooriumil, kus need enne
ühinemist kehtisid.
6. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALDUSTERRITORIAALSE
KORRALDUSE
MUUTMISEGA KAASNEVAD
ORGANISATSIOONILISED ÜMBERKORRALDUSED
6.1 VALLA juhtimises on eristatud otsuste kujundamise ja administreerimise tasand.
6.2 VALLA strateegiline juhtimine koondatakse VALLA keskusesse, mis asub Kuressaares.
Endistesse vallakeskustesse ning
Lümandasse ja Kärlale moodustatakse 2–4 ametniku ja töötajaga teenuskeskused. VALLA teine
keskus on Orissaare, kuhu luuakse vähemalt 10 ametniku ja töötajaga teenuskeskus. VALLA juhtimisstruktuuri on kirjeldatud lisas 1.
6.3 Tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks ning kogukonna
või piirkonna huvide esindamiseks ja kaitsmiseks moodustatakse osavallad koos osavallakoguga või kogukonnakogud, mille
moodustamise aluseid, pädevust
ja töökorraldust on kirjeldatud lisas 5. Osavallale ei moodustata
osavalla valitsust ega määrata
osavalla vanemat.
6.4 Kuressaare linna ja Lääne-Saare valda kui suurimatesse
ühinevatesse omavalitsustesse,
kelle ühisest tõmbekeskusest
saab ka VALLA keskus, osavalda
ei moodustata.
6.5 Elanikulähedaste teenuste osutamine toimub teenuskeskustes ning võimalusel delegeeritakse ka kodanikuühendustele
ja erasektorile, tagades samas
valdkonna strateegilise, professionaalse ja majanduslikult tõhusa juhtimise VALLA keskuse tasandil.
6.6 Teenuskeskuste piirkonnas kujundatakse töökorraldus
selliselt, et osavallakogude/kogukonnakogude (lepingus edaspidi KOGU) kaudu oleks tagatud
kohalike elanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja üleval-
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lalistes otsustusprotsessides.
KOGU aitab kujundada arvamusi ja anda piirkonna elanike
tagasisidet otsustusorganitele
(vallavalitsus, vallavolikogu, volikogu komisjonid) osutatavate
teenuste kvaliteedi ja kogukonna vajaduste kohta, et tagada
VALLA terviklik ja tasakaalustatud areng.
6.7 Hallatavate asutuste tegevust koordineeritakse VALLA
vastava valdkonna osakonna
poolt.
6.8 VALLA avalike teenuste
osutamise delegeerimise võimaldamiseks teenuskeskusest
madalamale kogukonna tasandile töötatakse välja teenuse
eelarvestamise kord, mille põhjal saavad kogukonnad ja kolmas sektor soovi korral neid teenuseid ise osutada.
6.9 VALLA volikogus on 31
liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas, mis moodustatakse
ühinevate omavalitsuste territooriumi põhiselt. VALLA volikogu komisjonide moodustamisel arvestatakse reeglina piirkondliku esindatuse põhimõtet.
6.10 VALLA volikogu esimehe koht on palgaline. Eeldatakse, et palgalisel kohal töötav volikogu esimees ei tohi samaaegselt töötada teisel tasulisel ametikohal, välja arvatud volikogu
loal osakoormusega pedagoogiline või teadustöö.
6.11 2017. aastal toimuvate
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel avatakse valimisjaoskonnad vähemalt 2015. aastal toimunud Riigikogu valimistel töötanud valimisjaoskondade asukohtades.
6.12 Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis töötatakse välja üleminekuperioodi jooksul ja
selle kehtestab VALLA volikogu.
7. KURESSAARE STAATUS
7.1 Kuressaare linn on VALLA keskus ja säilib asustusüksusena linnana senistes piirides.
7.2 Kuressaare linnale jääb
linnana senine iseseisev sümboolika (vapp ja lipp) ning soodustatakse linna identiteedi
hoidmist ja kujundamist, sh jätkatakse linna sünnipäeva pidulikku tähistamist ning jätkatakse linna aukodaniku nimetuse
ja teenetemärgi andmisega seotud traditsioone.
7.3 Kuressaares arendatakse linnalist elukeskkonda koos
selle juurde kuuluvate avaliku
ruumi rajatistega.
7.4 Kuressaaret esindab asustusüksuse linnapeana VALLA
vallavanem. Linnapea ametiraha ja ametisaua kasutamise kord
reguleeritakse senistel põhimõtetel VALLA põhimääruses.
8. HARIDUS
8.1 Alusharidust ja põhiharidust saab omandada võimalikult kodu lähedal ning gümnaasiumiharidust VALLAS. Põhiharidusasutuste võrk säilitatakse
senisel
kujul
vähemalt
2020/2021. õppeaastani. Kooliastmete avamiseks või sulgemiseks on vajalik VALLA volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.
8.2 Koolieelsete lasteasutuste võrk säilitatakse senisel kujul vähemalt 2020/2021. õppeaastani. Koolieelsete lasteasutuste võrgu kujundamisel arvestatakse rahvastikutrende ja
elanike soove.
8.3 Koolieelsete lasteasutuste lastevanemate poolt makstava osa suurus seotakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
töötasu alammääraga. Lastevanemate poolt makstava osa suurust ei ühtlustata ja selle arvestamise aluseks võetakse ühinemise eelselt kehtinud lastevanemate poolt kaetava osa suurus iga asutuse kohta eraldi.

8.4 Koostatakse gümnaasiumiõpilastele transpordi- ja
majutustoetuste maksmise kord
ja tagatakse kaasaegsetele nõuetele vastav majutusteenus.
8.5 Lasteaiakohtade puudusel piirkonnas toetab VALD olemasolevaid lastehoidusid ja kodanikualgatusi väikeste lastehoidude loomiseks.
9. HUVIHARIDUS, HUVITEGEVUS JA NOORSOOTÖÖ
9.1 Töötatakse välja huvihariduse ja -tegevuse ühtne mudel ja rahastamise kord. Kuressaares, Kärlal ja Orissaares jätkatakse muusikalise huvihariduse andmist.
9.2 Noorte esinduskogude
struktuur kujundatakse sarnaselt VALLA struktuuriga. Noortevolikogu esindajad kaasatakse otsustusprotsessi. Noortevolikogu ettepanekul nimetatakse noorte esindaja kõigisse VALLA volikogu alalistesse komisjonidesse, va revisjonikomisjon.
10. KULTUUR
10.1 Säilitatakse olemasolev
rahvamajade võrk ning toetatakse ja arendatakse nende tegevust.
10.2 Jätkatakse traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist, arvestades kohaliku kultuuriruumi eripära ning piirkonna traditsioone.
10.3 Jätkatakse kultuurikollektiivide tegevuse toetamist
vähemalt senises mahus.
10.4 Säilitatakse olemasolev
raamatukogude võrk, mis koondatakse ühtse VALLA hallatava
asutuse Saare maakonna
keskraamatukogu juhtimise
alla, kes jätkab maakonnaraamatukogu ülesannetes. Tagatakse raamatukogude ülalpidamine ja teavikute soetamine vähemalt senises mahus.
10.5 Jätkatakse Saaremaa
muuseumi toetamist vähemalt
senises mahus.
10.6 Kuressaare Linnateater
jätkab professionaalse etendusasutusena. VALD jätkab Kuressaare Linnateatri ülalpidamist
vähemalt senises mahus.
10.7 Jätkatakse VALLA territooriumil asuvate kultuurimälestiste korrashoiu ja renoveerimise toetamist vähemalt senises mahus.
10.8 Jätkatakse olemasolevate preemiate ja stipendiumite väljaandmist ning kutsutakse ellu uusi kodanikuaktiivsust
suurendavaid ettevõtmisi. Sarnased preemiad ja stipendiumid ühtlustatakse.
11. SPORT JA VABA AEG
11.1 Säilitatakse ja arendatakse vaba aja sisustamise ning
huvi- ja sporditegevuse võrgustikku ning jätkatakse traditsiooniliste ürituste korraldamist.
11.2 VALD arendab sporti
muuhulgas piirkondadevahelise konkurentsi kaudu. Toetatakse spordiklubide tegevust ja
kehtestatakse nende toetamiseks ühtne kord.
12. SOTSIAALHOOLEKANDE KORRALDAMINE
12.1 VALLA suurem mastaap
ja sotsiaalabi väikeste sihtrühmade laienemine võimaldavad
välja arendada sihtrühmaspetsiifilisi sotsiaalteenuseid (puuetega inimesed, eakad, täiskasvanute hoolekanne) ja parandada juurdepääsu sotsiaalnõustamisteenustele (võla- ja toimetulekunõustamine, perenõustamine, perelepitus).
12.2 Esmane sotsiaalnõustamine ja sotsiaalteenuste osutamine korraldatakse teenuskeskuses.
12.3 Sotsiaalteenused ja -toetused kehtestatakse kogu VALLAS ühesugustel alustel ja määrades. Ühinevate omavalitsuste

sotsiaaltoetuste ühtlustamisel
ning toetuste määrade kehtestamisel võetakse aluseks lepinguosaliste 2016. aasta 1. juuli kehtinud kõrgeim toetusmäär.
12.4 Toetada koostööd sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele vastavate juriidiliste või
füüsiliste isikutega, kes tegelevad erinevate erihoolekandeteenuste pakkumisega (Sõmera Kodu, Kogula Kodu, MTÜ
Uus Elujõud jt).
13. RAHVA TERVIS JA TERVISE EDENDUS
Terviseedendus ja tervislike
eluviiside propageerimine ning
selleks tingimuste loomine on
VALLA prioriteet. Selle valdkonna arendamiseks koostatakse
vastav strateegia.
14. TÖÖHÕIVE
VALD teeb eesmärgipärast
koostööd erinevate tööandjatega ja avaliku sektori asutustega
töökohtade säilitamise ja uute
töökohtade loomise nimel Saaremaal.
15. KÜLALIIKUMINE JA
KOOSTÖÖ KODANIKUÜHENDUSTEGA
15.1 Kodanikuühenduste ja
mittetulundusühingute toetamiseks kehtestatakse ühtne
kord. Toetatakse ja arendatakse piirkondlikku omapära rõhutavaid tegevusi.
15.2 Kohaliku tähtsusega
mittetulundusühingute ja koda-

18. KOHALIKUD TEED,
TÄNAVAD JA HALJASTUS
18.1 Teede hooldamise, sh
teede talihoolduse teostamisel
võetakse miinimumtasemeks
seni kehtinud põhimõtted ja
kvaliteedinõuded.
18.2 Haljastuse ja muude
heakorratööde teostamisel on
aluseks seni kehtinud põhimõtted ja kvaliteedinõuded, arvestades piirkondlike eripäradega.
18.3 Teede remondiks ja
hoolduseks vajalikud rahalised
vahendid tagatakse piirkondadele vähemalt 2016. aasta riigieelarvest selleks eraldatud toetuse ning haljastus- ja heakorratöödeks vähemalt 2016. aasta
eelarvetes eraldatud mahus.
19. ORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE
VALLA kuulumise koostööorga n isatsioon idesse
(nt
LEADER-tegevusgrupp,
EMOVL/ELL, SOL jne) otsustab
VALLA volikogu.
20. VALLA AMETNIKUD JA
TÖÖTAJAD
20.1 VALLA ametnike ja töötajatega seotud küsimuste lahendamisel lähtutakse üldjuhul
haldusreformi seaduse paragrahvis 18 sätestatust.
20.2 Ühinevate omavalitsuste ametiasutustega teenistusvõi töösuhtes olevale igale
ametnikule ja töötajale pakutakse võimalusel VALLAS tema

7.2 Kuressaare linnale jääb linnana senine iseseisev sümboolika (vapp ja lipp) ning soodustatakse linna identiteedi hoidmist ja kujundamist,
sh jätkatakse linna sünnipäeva pidulikku tähistamist ning jätkatakse linna aukodaniku nimetuse
ja teenetemärgi andmisega seotud traditsioone.
nikuühenduste tegevustoetuste
maht piirkonnas ei vähene.
15.3 Kehtestatakse küla- ja
alevikuvanema statuut ning
soodustatakse ühistegevust.
15.4 Ühesuguse nimega külade puhul arvestatakse uue külanime kehtestamisel nende külade elanike arvamusega.
Eelisõigus küla nime säilitamisel on suurema elanike arvuga
külal. Külanimede määramiseks moodustatakse pädevatest
ametnikest koosnev komisjon.
15.5 Kehtestatakse konkursside “Kaunis kodu” ja “Aasta
küla” statuudid.
16. ELAMU-, KOMMUNAAL- JA JÄÄTMEMAJANDUS
Korraldatakse ümber VALLALE kuuluvad kommunaalmajandusettevõtted, et saavutada
parem teenuskvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toimimine ja
arendamine läbi mastaabiefekti. Võetakse suund ühisveevärgi
vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hinna ühtlustamisele.
17. ÜHIS- JA KOOLITRANSPORT
17.1 Taotletakse kõigi ühenduste oluliste muudatuste kooskõlastamist VALLAGA.
17.2 Väljaspool Kuressaaret
asuvatele koolidele tagatakse
piirkondlik koolitransport.
(Pihtla Kool, Aste Põhikool,
Kaali Kool, Kahtla Lasteaed-Põhikool, Kihelkonna Kool, Kärla
Põhikool, Lümanda Põhikool,
Mustjala Põhikool, Salme Põhikool, Valjala Põhikool, Leisi
Keskkool, Orissaare Gümnaasium, Kallemäe Kool)
17.3 Võetakse eesmärgiks
vähemalt ühe rahvusvahelise
laevaliini avamine.
17.4 Püsiasustusega väikesaartele tagatakse transpordiühenduste toimimine vähemalt
senises mahus.

teadmistele ja oskustele vastavat ameti- või töökohta samaväärse põhipalga või töötasuga.
20.3 Juhul kui ametnik või
töötaja, kellele pakutakse samaväärset ameti- või töökohta, ei
soovi VALLAS oma teenistusvõi töösuhet jätkata, koondatakse vastav ameti- või töökoht.
Koondamishüvitise maksmisel
lähtutakse seaduses sätestatust.
20.4 Juhul kui ametnik või
töötaja, kellele pakutud ametivõi töökoht ei ole samaväärne,
ei soovi VALLAS oma teenistusvõi töösuhet jätkata, koondatakse vastav ameti- või töökoht,
ning teenistujale makstakse lisaks seaduses sätestatule täiendavat koondamishüvitist: 1) ühe
kuu põhipalga või töötasu ulatuses, juhul kui teenistuja on
kohalikus omavalitsuses töötanud alla ühe aasta; 2) kahe kuu
põhipalga või töötasu ulatuses,
juhul kui teenistuja on kohalikus omavalitsuses töötanud üks
kuni viis aastat; 3) kolme kuu
põhipalga või töötasu ulatuses,
juhul kui teenistuja on kohalikus omavalitsuses töötanud üle
viie aasta.
20.5 Käesoleva peatüki eelnevate punktide põhimõtted
kehtivad kuus kuud pärast ühinemist.
21. MAJANDUS, RAHANDUS JA EELARVE
21.1 VALLA volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast kuni uue eelarve vastuvõtmiseni jätkatakse ühinevate omavalitsuste poolt vastuvõetud eelarvete täitmist.
21.2 VALLA eelarve koostamisel tuleb lähtuda käesoleva
lepingu punktis 2 sätestatud
ühinemiseesmärkidest, kehtivatest arengukavadest ja kõigi
ühinevate omavalitsuste huvidest.
21.3 VALLA eelarve koosta-

LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

misel võetakse arvesse ühinevate omavalitsuste varasemad
prioriteedid. VALLA eelarve
peab kajastama lepingus kokkulepitud tegevuste, teenuste ja
asutuste rahastamist ning ühinevate omavalitsuste kehtivaid
lepinguid.
21.4 Lepingu kinnitamise
päevast ühinevate omavalitsuste volikogudes kuni VALLA volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani võivad asjaomased volikogud võtta netovõlakoormust mõjutavaid varalisi
kohustusi
hiljemalt
30.10.2016 kinnitatud eelarvestrateegias planeeritud investeeringuteks ja mahus, mis on
eelarvestrateegias planeeritud.
Netovõlakoormust mõjutavate
varaliste kohustuste võtmise
eelarvestrateegias kajastamata
investeeringute
tegemiseks
peavad ühinevate omavalitsuste volikogud konsensuslikult
heaks kiitma vastavalt haldusreformi seaduse § 25.
22. INVESTEERINGUD
22.1 Investeeringuid tehes
järgitakse VALLA tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse poolte arengukavasid, eelarvestrateegiaid, seni tehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust
ning kasusaajate hulka ja kasutamist piirkonna elanike poolt.
22.2 Tulenevalt punktis 22.1
toodud põhimõtetest on koostatud VALLA prioriteetsete investeeringute nimekiri (lisa 2).
23. ÜHINEMISTOETUSE
KASUTAMINE
23.1 Riigieelarvest makstavat ühinemistoetust kasutatakse lisaks lepingu punktis 22 toodule ka järgmisteks seaduses
ette nähtud tegevusteks:
23.1.1 registrite ühildamine
ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste
vahendite ning tarkvara soetamisega seotud investeeringud;
23.1.2 VALLA struktuuri
ümberkorraldamisega seotud
kulud, sh koondamishüvitised;
23.1.3 VALLA õigusaktide ühtlustamine ning arengu- ja strateegiadokumentide koostamine;
23.1.4 ametnike ja töötajate
ümber- ja täiendusõpe;
organisatsioonide töökorralduste mõistlik ühtlustamine.
24. LEPINGU KEHTIVUSE
TÄHTAEG JA SELLE MUUTMINE
24.1 Leping loetakse kinnitatuks kõigi nende omavalitsusüksuste vahel, mille volikogud
on vastava otsuse vastu võtnud.
Vajadusel viiakse lepingusse
sisse tehnilised muudatused
ühinevate osapoolte kohta. Asjaomaste volikogude otsused on
lepingu lahutamatud lisad.
24.2 Leping jõustub VALLA
volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ning kehtib kuni järgmiste kohaliku
omavalitsuse volikogu korraliste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
24.3 Lepingut selle kehtivuse ajal ei muudeta. Põhjendatud
vajaduse korral on lepingu
muutmiseks vajalik VALLA volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.
25. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.
26 MUUD TINGIMUSED
26.1 Leping kehtestab ühinevatele omavalitsustele täielikult siduvad kohustused, mis tagavad lepingu tingimusteta täit-
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mise. Kui ühinevate omavalitsuste õigusaktid on vastuolus
lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse lepingus sätestatust.
26.2 Leping on koostatud 11
identses eestikeelses eksemplaris, millest iga ühinev omavalitsus saab ühe. Leping edastatakse ka Saare maavanemale
ning avalikustatakse kõigi ühinevate omavalitsuste veebilehtedel ja Riigi Teatajas.
26.3 Lepingut järgitakse
VALLA arengudokumentide ja
eelarvestrateegia koostamisel.
26.4 Lepingu lisas 6 on esitatud üleminekuperioodil vajalikud tegevused koos tähtaegade ja vastutajatega.
26.5 Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistab
ette ühinevate omavalitsuste
esindajatest koosnev juhtkomisjon.
27. MÕISTED ÜHINEMISLEPINGUS JA SEOTUD DOKUMENTIDES
Osavald – ühineva omavalitsuse maa-alal VALLA volikogu kinnitatud osavalla põhimääruse alusel tegutsev üksus,
mille eesmärk on ühineva omavalitsuse elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide
esindamine VALLA ülesannete
täitmisel.
Piirkond – üldjuhul ühe
ühineva omavalitsuse ning endise Lümanda, Kärla ja Kaarma
valla haldusterritoorium.
Kogukond – asustusüksuste järgi määratletaval maa-alal
elavad ning ühist ajaloolist ja/
või identiteediruumi jagavad
inimesed.
Kogukonnakogu – asustusüksuste järgi määratletaval
maa-alal elavate ning ühist ajaloolist ja/või identiteediruumi
jagavate inimeste esinduskogu.
Osavallakogu – osavalla
elanike esinduskogu.
Teenuskeskus – vallavalitsuse struktuuriüksus, mis on
moodustatud piirkonnas avalike teenuste osutamiseks ja haldamiseks.
Teenuskeskuse piirkond –
teenuskeskuse teenuste osutamise ja haldamise maa-ala.
Üleminekuperiood – periood alates ühinemislepingu
kinnitamisest ühinevate omavalitsuste volikogude poolt kuni
2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamiseni ehk VALLA moodustumiseni.
Linnapea – Kuressaare ajaloolise linnastaatuse järjepidevuse kandja ja linna esindusrolli
täitja VALLA vallavanema isikus.
Samaväärne ameti- või
töökoht – samas piirkonnas
asuv ameti- või töökoht samaväärsete ametiülesannetega ja
samaväärse põhipalga või töötasuga.
28. LEPINGU LISAD
Lisa 1. Seletuskiri.
Lisa 2. Haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve.
Lisa 3. Ühineva omavalitsusüksuse kaart.
Lisa 4. Ühinevate omavalitsusüksuste 2015. aasta majandusaasta aruanded.
Lisa 5. Kogukonnakogude/
osavallakogude moodustamise
alused, pädevus ja töökorraldus.
Lisa 6. Üleminekuperioodi
tegevused ja ajakava .
Lisa 7. Ühinemislepingu ja
selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning
õiend nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes.

4

Põhjatäht

Neljapäev, 6. oktoober 2016

LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

SÜNNID

10. oktoobril on suletud
Aste, Kärla ja Taritu
raamatukogu. Raamatukogude juhatajad viibivad lugemisprogrammi “Aitan lapsi raamatute juurde” koolituspäeval Pärnus.
Eikla
klubis
film
“Ameerika suvi” 10. okt
kell 19.10. Pilet 4/2 €.

MÄLESTAME
Õilme Vakrõõm (89)
Koki küla
Harry Aava (82)
Mändjala küla
Kalev Saar (70)
Kaisvere küla
Aino Rang (86)
Pähkla küla

75 Asta Tamleht
Arandi küla
75 Maimu Vessik
Maleva küla
75 Vaike Oper
Mätasselja küla
75 Meeri Aring
Kärla alevik
80 Linda Kuivjõgi
Kotlandi küla
80 Milvi Aava
Mändjala küla
80 Eha Kuhi
Muratsi küla
80 Valdeko Aksalu
Mätasselja küla
80 Jaano Pihl
Koidula küla
80 Hilja Järsk
Kärla alevik
80 Aare Aas
Aste alevik
85 Laine Laes
Asuküla
85 Niina Otrohova
Kärla alevik
90 Helga Vilonova
Sauvere küla
94 Arnold-Voldemar
Heinsaar Nasva alevik

Eikla klubi raamatukogu avatud nüüd uutel
aegadel: E kl 14–20; T kl
10–17; K kl 13–18; N kl 10–
20. Uus raamatukogutöötaja on Marina Saukonen.

Teisipäeval, 11. oktoobril kell 19
Kärla põhikooli käsitööklassis

Grete Laura Näälik
Aste küla
Tõnis Heinla
Kõrkküla
Ruben Pors
Irase küla
Dilara Saar
Kudjape alevik
Juhan Kilter
Laadjala küla

JUUBILARID

TEATED

KASITÖÖTUBA
KUTSUB:

Koome Kärla kampsuni!

Kärla rahvamaja
kutsub

Esimesel korral

valmistame lõiked ja koome proovilapid.

Võta kaasa:

pliiats, joonlaud, vardad (1,75 või 2), villane lõng 8/2
(erksam/heledam lõng on esialgu proovitööks silmadele sõbralikum)

KOIMLA KÜLA LÕKSIPÕLLU DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
•
Lääne-Saare vallavolikogu 14.09.2016 otsusega nr 1-3/16/61
lõpetati Koimla külas Lõksipõllu kinnistu (katastriüksuse tunnus
44001:004:0186, pindala 5,52 ha) detailplaneering. Planeeringu
eesmärk oli maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine
kuni 10 suvemaja ehitamise eesmärgil, maa-ala kruntideks
jaotamine, keskkonnatingimuste seadmine ja üksikobjekti
kaitserežiimi täpsustamine kavandatava planeeringu elluviimisel,
tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide määramine.
• Lõksipõllu maaüksuse detailplaneeringut ei ole Lääne-Saare
vallavalitsusele lähiaastatel menetlemiseks esitatud. Tulenevalt
eelnevast tegi Lääne-Saare vallavalitsus ettepaneku Lõksipõllu
detailplaneeringu menetlemine lõpetada. Maaüksuse omanik andis
detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks nõusoleku.

NASVA KÜLA PÄÄSUSILMA JA KULLERKUPU
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
• Lääne-Saare vallavalitsuse 13.09.2016 korraldusega nr
2-3/16/373 lõpetati Nasva alevikus Pääsusilma ja Kullerkupu
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk oli maaüksuste jagamine
ehituskruntideks, liikumisteede planeerimine ja maakasutuse
sihtotstarbe muutmine.
• Detailplaneering esitati vallavalitsusele menetlemiseks viimati
2009. aasta alguses. Alates 2009. aastast on kehtestatud
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering,
muutunud on õigusaktid (sh jõustus 1.07.2015 uus
planeerimisseadus) ning detailplaneering ei vasta tänapäeva nõuetele
ja õigusaktidele.
• Tulenevalt eelnevast teatas Lääne-Saare vallavalitsus
25.08.2016 kirjaga nr 7-2/16/78-1 kavatsusest Pääsusilma ja
Kullerkupu detailplaneeringu menetlus lõpetada.

Lääne-Saare vallavalitsus

Lääne-Saare vallavalitsus

Muudatused
koerte ja kasside
pidamise eeskirjas
Lääne-Saare vallavalitsus
annab kodanikele teada, et
kui enne võis steriliseeritud
kass erandina väljaspool
kinnist territooriumi vabalt
ringi käia, siis alates
28.09.2016 ei ole kortermajades ja nende lähiümbruses ning tiheasustusalal
(Aste, Kudjape, Kärla ja Nasva alevik ning Lümanda
küla) see enam lubatud
(määruse § 2 lg 2).
Teisisõnu tuleb loomapidajatel edaspidi oma kasse rihma otsas jalutada. Eeskirja rikkumise eest on võimalik määrata trahv kuni
800 eurot.
Katrin Hämelainen,

järelevalvespetsialist

Järgmine number ilmub
20.10.
Info ja kaastööd saata
vallaleht@laanesaare.ee

TEAVITUS
KOP-i toetusega valmisid Atla rannas rannaalale sobivad istepingid,
millele on jäädvustatud tükike ajalugu läbi pühenduste rannarahvale:
Kalamehi ootavatele naistele!
Kalavastalistele!
Projekt näitab üles hoolimist ja lugupidamist nii Atla küla elanike kui ka
külaliste vastu.
Projekti rahastab rahandusministeerium Kohaliku Omaalgatuse
Programmi vahenditest.

Saemüra, puit ja kunst Käesla külaväljakul
Septembri algupoole toimus
juba kolmandat korda puuskulptuuride meisterdamise
õppelaager Käesla külaväljakul. Tegijate-õppijate kätetööna valmisid huvitavad kujud,
taiesed ja skulptuurid, mis
kolmandal päeval rahulolevalt
kokku pakiti ja koduhoovi
kaunistama viidi.
On saanud selgeks tõsiasi, et
seltsis on palju põnevam meisterdada kui kodus üksi nokitseda ning mis peamine, juhenda-

ja-õpetaja Maire Põldma suunamas, näitamas või suisa aitamas, kuidas need peidus olevad
peened detailid õigesti välja
tuua ja kuidas neid üldse märgata või paigutada.
Samas saab jagada uusi
ideid ning seekord oli juba aiavalgustuse osa sees, nii et mõnigi taies saab öösel hoopis teise ilme. Ringi liikudes või surfates interneti avarustes, leiame
palju põnevaid puidust kujusid.
Vahel tundub lausa uskumatu,

et neid on võimalik teha, eriti
veel saega, aga on.
Julge hundi rind on rasvane
ning meie põhikoosseis oli oma
saagidega truult platsis. Oli ka
uusi tegijaid ja neid, kes ühekordse õppimisega piirdunud,
ka lihtsalt uudistajaid oli.
See lehelugu on juba rohkem tulevikule suunatud, kuna
saame taas kokku ka järgnevatel aastatel ning Maire on lubaduse andnud, et ka tema on
meiega. Juba saab end osavõ-

tuks registreerida ning ka varustust võib vaikselt soetama
hakata. Praegu on plaan, et teeme õppelaagri maikuus “Teeme
ära” talgutele järgneval nädalalõpul.
Naised ihkavad oma aedadesse huvitavaid taieseid ning
põnevaid pinke koos kujudega,
teeme meiegi ära! Info ja registreerimine tel 53 430 631.
Maive Õispuu,

eestvedaja

Algab uus hooaeg ja taas
alustavad oma iganädalasi kooskäimisi taidlusringid. Meie tantsurühmad ja laulukoorid ootavad endi hulka ka uusi
rõõmsameelseid tegijaid. Ära väga kaua mõtle, vaid tule! Tule ka siis,
kui kahtled veidi oma
võimetes. Me ootame
just sind!
Laulukoorid ootavad
nii vanu tuttavaid kui ka
uusi rõõmsameelseid
lauljaid. Koguduse naiskoori proovid toimuvad
pühapäeviti kell 10.30–
12.30 Kärla pastoraadis.
Kärla segakoori laulutunnid toimuvad neljapäeviti kell 19–21 endise
vallamaja II korruse saalis. Tantsurühmad tegutsevad sel hooajal Kärla
põhikooli ruumides.
Segarühma Tõmba,
Jüri tantsutunnid toimuvad esmaspäeviti kell
19–21. Segarühm on selline kena ja ühtehoidev
pere. Ootame endi hulka piisavalt segaseid,
kellele meeldib paaristants. Varasem tantsuoskus ei ole tingimata vajalik, sest tantsutunnid
ongi selleks, et õppida ja
omandada.
Naisrühma Kadaka
Mari tantsutunnid toimuvad neljapäeviti kell
19–21. Esimene kokkusaamine on 13. oktoobril kell 19.30. Kadaka
Mari on väga särtsakas
ja nooruslik, nalja ja naeru armastav ning võimeline trennis tegema lõputult päkaletõuse, plie´sid ja sirutusi. Tulemuseks kena saare naine.
Kooliruumides tegutsevad ka laste ja
noorte
tantsuringid.
Reedeti kell 13.25–14.10
on tantsutund 1.– 4. klassi õpilastele ja kell 14.20–
16 rühmatund 5.–9. klassi noortele. Vanema astme tantsurühmaga valmistume noorte tantsupeoks “Mina jään”. Veel
on võimalus liituda mõlema tantsurühmaga.
Reedel, 14. oktoobril
kell 19.30 Kõrkküla
seltsimajas saskuturniiri 10. etapp. Osamaksu 1.50 € saab maksta kohapeal.
19. oktoobril on suletud
Abruka, Aste, Eikla,
Kaarma, Kärla, Lümanda, Randvere ja Taritu
raamatukogu – õppepäev Saare maakonna
keskraamatukogus.

