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Saaremaa
omavalitsuste
ühinemisküsitlus
Lääne-Saare vallas
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks viiakse Lääne-Saare vallas küsitlus läbi järgnevalt:
1. Elektrooniline küsitlus toimub
alates 7. novembrist kell 10 kuni 10. novembrini kell 20 veebikeskkonnas Volis, kuhu saab siseneda valla kodulehe
www.laanesaare.ee kaudu (vajalik
ID-kaart või mobiili-ID).
2. Küsitluspunktides toimub küsitlus 11. novembril kell 12 kuni 20 ja 13.
novembril kell 12 kuni 20.
Küsitluspunktide asukohad:
Marientali tee 27, Kuressaare linn,
vallamaja, tel 51 48 675; küsitluspunktis saavad arvamust avaldada Kudjape
aleviku ning Abruka, Kasti, Kärdu, Laheküla, Lilbi, Muratsi, Paimala, Parila, Praakli, Sikassaare, Tahula, Upa,
Vaivere, Vatsküla, Asuküla, Jõe, Kaarma, Kiratsi, Kaarma-Kirikuküla, Kuke,
Laadjala, Maleva, Meedla, Mullutu,
Nõmme, Uduvere, Unimäe ja Vestla
küla elanikud.
Pargi tn 1, Kärla alevik, Kärla teeninduskeskus, tel 45 42 212, küsitluspunktis saavad arvamust avaldada
Kärla aleviku ning Anepesa, Arandi,
Hirmuste, Jõempa, Kandla, Karida,
Kärla-Kirikuküla, Kogula, Kärla-Kulli, Kuuse, Kõrkküla, Käesla, Mõnnuste, Mätasselja, Nõmpa, Paevere, Paiküla, Sauvere, Sõmera, Ulje, Vendise ja
Vennati küla elanikud.
Lümanda küla, Lümanda teeninduskeskus, tel 50 48 513; küsitluspunktis saavad arvamust avaldada Atla,
Austla, Eeriksaare, Himmiste, Jõgela,
Karala, Kipi, Koimla, Koki, Koovi, Kotlandi, Lümanda-Kulli, Kuusnõmme,
Leedri, Lümanda, Metsapere, Mõisaküla, Riksu, Taritu, Vahva, Vana-Lahetaguse, Varpe ja Viidu küla elanikud.
Soo tn 2, Aste alevik, Aste klubi, tel
52 73 969; küsitluspunktis saavad arvamust avaldada Aste aleviku ning Anijala, Ansi, Aste, Aula-Vintri, Endla, Irase,
Haamse, Hakjala, Hübja, Jootme, Kaarmise, Kaisvere, Kellamäe, Koidu, Kungla, Käku, Laoküla, Põlluküla, Pähkla, Pärni, Randvere, Saia, Tamsalu, Tõlli, Vantri, Viira, Eikla, Kaubi, Keskvere, Koidula,
Metsaküla, Piila, Sepa, Tõrise, Tõru ja
Õha küla elanikud.
Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Nasva
klubi, tel 52 04 650; küsitluspunktis saavad arvamust avaldada Nasva aleviku,
Keskranna ja Mändjala küla elanikud.
Küsitluslehele on kantud küsimus
“Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla,
Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla,
Torgu valla ja Valjala valla ühinemist
üheks omavalitsuseks?”. Vastusevariandid on “jah” ja “ei”.
Küsitlusest on õigus osa võtta kõigil küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikutel, kelle Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Lääne-Saare vald.
Küsitluses osalemiseks palume
kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Liikumispuudega inimestel on nendel päevadel võimalik küsitluskast ka
koju tellida (kuni kl 17-ni), helistades
elukohajärgsesse küsitluspunkti.
Andrus Lulla, vallasekretär

Pildil: Lümanda kooli õpilased teaduste akadeemia saalis. Esireas vasakult: Helina Tarkmeel, Kaili Lilles, Maria Õunap, Kristi Tiitson, Andreas Rae.
Tagareas vasakult: Kristi Tuuling, Victoria Vihman, Liisu Lilles, Sanna-Reesi Hoogand, õpetaja Külli Lindau.
PILLE JÕGI

Lümanda koolis
uuriti kooli ajalugu
25. oktoobril osalesid Lümanda
põhikooli üheksa 5.–7. klassi
õpilast ja kaks õpetajat Tallinna
pedagoogika arhiivmuuseumi
konverents-tänuüritusel “Kooliajalugu uurima!”.
Pille Jõgi,
Lümanda kooli õpetaja

Lümanda kool sai tänavu 120-aastaseks. Jaanuaris toimus koolis uurimistööde konverents, kus õpilased kandsid ette üheksa kooli ajalugu puudutavat uurimistööd. Kevadel tegime neist valiku ja saatsime viis tööd pedagoogika arhiivmuuseumi konkursile “Kooliajalugu uurima!”. Üle Eesti osales 22 kooli 38 tööga.

Teaduste akadeemia saalis toimunud tänuüritusel said oma uurimistöö “Endisaegsed töövahendid
koolis” ette kanda Lümanda kooli
5. klassi õpilased Helina Tarkmeel,
Andreas Rae, Kaili Lilles, Kristi Tiitson ja Maria Õunap.
Õpilasi juhendas õpetaja Külli
Lindau.
Kuna uurimistöid koolist oli esi-

tatud rohkem, said kutse tänuüritusele ka 6. ja 7. klassi õpilased Victoria Vihman, Kristi Tuuling, Liisu
Lilles ja Sanna-Reesi Hoogand.
Kõik esitatud tööd said žürii tagasisidet kirjaliku retsensiooni
näol.
Lümanda kooli õpilasi ja õpetajaid tänati ning tunnustati esitatud
tööde hulga ja sisukuse eest.

Lääne-Saare Halduse töökorraldusest
Seoses Lääne-Saare halduse käivitumisega ja mitme peaspetsialisti pensionile minekuga on halduse- ja heakorratöödes teatavaid ümberkorraldusi. Seoses sellega on muudatusi ka
kontaktandmetes, kuhu pöörduda
oma muredega.
Kuna peaspetsialist Toomas Raun
(toomas.raun@laanesaare.ee) töötab
nüüd vallamajas ning koostab ja
hoiab korras erinevaid registreid, te-

geleb Kärla piirkonna halduse ja heakorra muredega (ka lumelükkamine
valla teedelt), nagu ka Lümanda piirkonnas, peaspetsialist Ilmar Antov
(ilmar.antov@laanesaare.ee;
tel 50 48 513).
Valla teid ja liiklusohutust puudutavate muredega (ka lumelükkamine) saab pöörduda peaspetsialist
Jüri Ränga (juri.rank@laanesaare.ee;
tel 51 54 715) poole. Alati võib pöör-

duda ka Lääne-Saare Halduse juhi
Margus Männiku (margus.mannik@
laanesaare.ee; tel 50 52 612) poole.
Välisvalgustuse häirete puhul
saab jätta teate telefoni automaatvastajale (nr 45 33 316) ja häire likvideerimisega hakatakse tegelema esimesel võimalusel. Praegune praktika
näitab, et sellised häired on selle süsteemiga saanud likvideeritud mitte
hiljem kui paari päeva jooksul.

Kuna ümberkorraldused ja
peaspetsialistide vahetused tekitavad algul ka teatavat segadust ning
kõige “paika loksumine” võtab teatava aja, siis võib mõni vastus teie
küsimustele viibida, aga see kindlasti tuleb.
Lootes mõistvale suhtumisele,

Margus Männik,

Lääne-Saare Halduse juht
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KOOVI KÜLA KOOVILAHE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
• Lääne-Saare Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr
1-3/16/64 lõpetati Koovi külas Koovilahe maaüksuse
(katastritunnus 44001:003:0589, pindala 10,32 ha)
detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on maaüksuse
kruntideks jaotamine, maasihtotstarbe muutmine,
ehitusõiguse määramine 8 palksuvila ehitamise
eesmärgiks, krundi hoonestusala piiritlemiseks,
ehituskeeluvöödi vähendamiseks ning tehnovõrkude ja
-rajatiste määramine.
• Koovilahe detailplaneeringut ei ole lähiaastatel LääneSaare vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. Tulenevalt
eelnevast tegi vallavalitsus ettepaneku lõpetada
detailplaneeringu menetlemine. Maaüksuse omanik andis
Koovilahe detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks
kirjaliku nõusoleku.
Lääne-Saare vallavalitsus

KOTLANDI KÜLA HANNUSEMETSA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE

Pildil: Vasakult I reas Cristo, Kerdi, Andre, Emilie, Marielle, Liis, Carola, Kelli, Leandra; II reas Marie, Lukreezia, Juhan, Sass, Märten.
MERLE SIMMER

Aste noorte külaskäik Lümandasse
19. septembril sai Lümanda endale päris oma noorsootöötaja ja väikese uuenduskuuri läbinud noortekeskus avati ametlikult 3. oktoobril. Nii noorsootöötaja kui ka noortekeskus on kogukonna poolt hästi vastu võetud.
Seepärast oli Aste noortel juba varem huvi seal toimuva vastu ning vaheajal avanes suurepärane võimalus sinna ise kohale sõita ja
veidi ringi uudistada. Tutvumiseks mängisid noored ühiselt lõbusaid ringmänge, edasi aga juba lauamänge, õhuhokit, lauajalgpalli
ja -tennist. Pärast sissejuhatavaid mänge otsustasime nautida kena sügisilma ja jalutada Leedri külla. Nägime palju ja kõigil oli hea
olla, kuid tagasi sooja noortekeskusse jõuda oli ka hea!
Lõpetuseks tuli päeva üks oodatud osa ehk ühine söögivalmistamine ja valmistatu ärasöömine. Menüüs olid burger porgandi-peedikotletiga, mille peale algul küll nina krimpsutati, aga valmis burgerid maitsesid kõigile!

• Lääne-Saare Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr
1-3/16/63 lõpetati Kotlandi külas Hannusemetsa
maaüksuse (katastritunnus 44001:004:0681, pindala
2,63 ha)
detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on
maaüksuse jagamine kuni kolmeks kinnistuks,
ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala
piiritlemine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtete, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha,
servituutide ning muude seadustest ja õigusaktidest
tulenevate kinnisomandi kitsenduste määramine.
• Hannusemetsa detailplaneeringut ei ole lähiaastatel
Lääne-Saare vallavalitsusele menetlemiseks esitatud.
Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus ettepaneku
detailplaneeringu menetlemine lõpetada. Maaüksuse
omanik andis Hannusemetsa detailplaneeringu
koostamise lõpetamiseks kirjaliku nõusoleku.
Lääne-Saare vallavalitsus

Lääne-Saare valla
lemmikloomad ei erine
teiste omavalitsuste
omadest

Vasakult I reas Emma, Liis, Olivia, Carola, Kristina, Friida; II reas Sandra, Lisandra, Anni, Kerdi, Victoria, Liisu, Kristi.

MERLE SIMMER

Helkurmood Kuressaares
20. oktoobril sai juba kolmandat aastat teoks Helkurmoe finaalshow. Varasematel aastatel on see toimunud Muhus, kuid sel korral
koliti Kuressaarde, et saada rohkem kõlapinda ja tuua ka väikest vaheldust.
Helkurmoe korraldamise eesmärk on juhtida tähelepanu helkurite suurele vajalikkusele meie pikal ja pimedal sügisel ning talvel. Helkurmood tõstab helkuri ja igasugused helkurilaadsed tooted suure au sisse ja annab ka häid ideid, kuidas või kus helkurit kanda.
Helkurmoest võtsid osa Kärla, Aste, Lümanda, Muhu, Orissaare, Pöide, Valjala ja Kuressaare noortekeskus, Kuressaare Vanalinna
kool ja Kuressaare ametikool. Moeshows osalevaid noori oli koguni 45.
Moeshow oli väga edukas ja andis palju häid emotsioone. Lääne-Saare ANK pälvis järgmised preemiad: Lümanda noortekeskus – parim kollektsioon ja WOW preemia; Kärla noortekeskus – kinnaste eripreemia; Aste noortekeskus – WOW preemia vilditud helkurloomade eest. Kiitus kõigile helkurite töötubadest osavõtnutele ning olgem silmapaistvad!

Lääne-Saare vallavalitsus
peab vajalikuks selgitada, et
vallas kehtivas koerte ja kasside pidamise eeskirjas on
kokku koondatud tingimused ja nõuded, mis tulenevad üleriigilistest õigusaktidest. Kohalike omavalitsuste eeskirjade mõte on ennekõike koondada erinevatest
õigusaktidest tulenevad
nõuded kokku ühte dokumenti, et kodanik saaks kõige olulisema hõlpsasti
ühest dokumendist kätte.
Vallavalitsus rõhutab, et
nõue pidada loomi oma territooriumil (korteris, majas,
taraga piiratud aias jne) tuleneb nii loomakaitseseadusest kui ka põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded”, mille
vallavalitsus on oma eeskirja üle kandnud. Käesolev
nõue kehtib üleriigiliselt
juba 2009. aastast, mitte
üksnes Lääne-Saare vallas.
Lääne-Saare vald on
hoopis teinud oma eeskir-

Meri meid
ühendab
Saaremaa paadipõgenikest
1944. aastal kõnelesid Urve
Vakker ja Gunnar Fardelin.
Taritu memme-taadi lauluklubi eestvedamisel lauldi üheskoos merelaule. Vaadati temaatilist raamatunäitust “Teisele rannale”.
Urve Vakker

Gunnar Fardelin.

AILI SALONG.

Meri meid ühendab: Vasakul Urve Vakker Leedri külast.

jas möönduse, et hajaasutuspiirkonnas peetavaid
kastreeritud ja steriliseeritud kasse võib omapäi liikuma lasta. Koeri ja kasse
tuleb rihma otsas jalutada
üksnes avalikus kohas viibides. Kortermajade puhul
on avalik koht ka koridor.
“Hulkuvate loomade
püüdmise, pidamise ja
nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate
loomade hukkamise korra”
kohaselt on koduloom, kes
on loomapidaja juurest
lahti pääsenud, kes viibib
omaniku või looma eest
vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi, hulkuv loom. Lemmikloomad võivad tekitada
kahju teistele loomadele,
isikutele, varale. Kellelgi ei
ole õigus kasutada oma õigusi teiste inimeste õiguste arvelt.
Katrin Hämelainen,

järelevalvespetsialist
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Vallas uus jäätmevedaja OÜ Prügimees
Jäätmeseaduse 4. peatüki
kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud
korraldama olmejäätmete
vedu, viies läbi teenuste
kontsessiooni korraldatud
jäätmeveo teenuse osutaja
leidmiseks lähtuvalt
riigihangete seaduses
sätestatust.
Tiina Orav,
keskkonna peaspetsialist

Lääne-Saare vallavalitsus kuulutas 7. juunil 2016. aastal välja
riigihanke “Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni
andmine Lääne-Saare valla haldusterritooriumil korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks”,
viitenumber 174411.
Riigihankele laekus kaks
pakkumist: OÜ-lt Prügimees ja
AS-ilt Ragn Sells.
20. septembril tunnistas
Lääne-Saare vallavalitsus korraldusega edukaks OÜ Prügimees pakkumuse.

Korraldatud jäätmeveo
uued tingimused
Vastavalt eelpool nimetatud riigihankedokumentidele ja hanke tulemustele kestab järgmine
korraldatud jäätmeveo periood
1.01.2017. aastal kuni 31.12.2019.
aastal (ja 3 kuud lisaks) ja uus
prügivedaja on OÜ Prügimees.
Vastavalt jäätmeseadusele
on kõik Lääne-Saare valla majapidamised automaatselt liidetud korraldatud jäätmeveoga
(jäätmeseaduse § 69 lõige 1 kuni
2: Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga
elu- või tegevuskohajärgses
jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku

omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest või käesoleva
seaduse § 66 lõikes 4 nimetatud
määruse jõustumisest (Lääne-Saare vallas vastavalt Lääne-Saare jäätmehoolduseeskiri). Liitumisajaks loetakse antud loa või määruse jõustumise ajast hilisemat aega. Jäätmevaldaja jäätmeseaduse tähenduses on ka korteriühistu, selle
puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila,
elu- või äriruum.
Eelnevaga seonduvalt ei ole
vajalik paberlepingute sõlmimine, sest jäätmeveo hankelepingus sätestatud piirkonna majapidamised on korraldatud jäätmeveoga juba automaatselt liidetud. Kuid paberlepingu sõlmimine on soovituslik ja annab
jäätmevaldajale (majapidamisele) kindluse, kuna ta teab siis
täpselt oma õigusi ja kohustusi
ning samas ka jäätmevedaja õigusi ja kohustusi.
Kui te ikkagi otsustate paberlepingu kasuks, siis teadmiseks see, et seoses uue jäätmeveo perioodi ja hankelepingu
kehtima hakkamisega on uus
leping jäätmevedajaga vaja sõlmida ka seal, kus OÜ Prügimees
on siiani juba vedanud ehk lisaks Kaarma piirkonna inimestele ka Lümanda ja Kärla piirkonna inimestel. Põhjuseks see,
et nüüdsest kehtivad uued hankelepingu nõuded ja hinnakiri.
Jäätmevedajaga saab lepinguid sõlmida detsembris ja jaanuaris. Seda on võimalik teha
piirkonniti, kui valla teeninduskeskustes (Lümanda ja Kärla)
luuakse OÜ Prügimees ajutised
teeninduspunktid. Kaarma piirkonna inimestel on võimalik lepinguid sõlmida Kuressaares.
Täpsemat infot teeninduspunktide lahtioleku aegade ja tingimuste kohta saab järgnevatest
Põhjatähe numbritest.

Lääne-Saare valla korraldatud jäätmeveo teenusega on
kogu Lääne-Saare valla territoorium hõlmatud ühesugustel tingimustel (vastavalt hankelepingus ja Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjas sätestatule)
järgmiste jäätmeliikide osas:
• 20 01 01
paberi- ja kartongijäätmed
• 20 01 08 ja 20 02 01
biojäätmed
• 20 03 01
segaolmejäätmed

* jäätmekood
* jäätmeliik

Biojäätmete kogumisest
ja äraandmisest
Biojäätmete kogumiseks peab
olema eraldi konteiner ja biojäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale.
Biojäätmete eraldi kogumise kohustus on vastavalt Lääne-Saaremaa kehtiva jäätmehoolduseeskirja Lääne-Saare
valla eritingimustele:
1) Lääne-Saare vallas elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 10 ja enama korteriga elamu, ja mitteelamumaa
sihtotstarbega kinnistul, kus
biojäätmeid tekib üle 80 liitri
nädalas;
2) kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 25
kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või
haigla, v.a juhul, kui jäätmevaldaja kasutab toidujääkide purustamisseadet ja saadav suspensioon juhitakse ühiskanalisatsiooni;
3) sagedusega, mis väldib
mahuti ületäitumist, haisu ja
kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid vähemalt
kord nädalas 11 ja enama korteriga elamu kinnistul ning vä-

hemalt kord kahe nädala jooksul 5–10 korteriga elamu kinnistul.
Biojäätmed tuleb biojäätmete konteinerisse panna lahtiselt,
paberkottides või täielikult biolagunevates ja komposteeruvates kilekottides. Täielikult biolagunevad ja komposteeruvad
on sellised kilekotid, mis vastavad standardile EN13432. Sellised kotid on enamasti märgistatud idumärgiga.
Biolagunevate prügikottide
ostmisel palun rangelt kinni pidada ülaltoodud juhistest!
Kui biojäätmete konteineris
kasutatakse vooderduskotti, siis
peab ka see olema biolagunev.
Biolagunevaid vooderduskotte
saab suurematest kaubanduskeskustest või vooderduskoti
vahetab soovi korral ära ka prügivedaja ise lisatasu eest (vt tabelist).

Lisateenused
Lisateenusena on võimalik pakendijäätmete sorteerimine ja
äravedu jäätmetekke kohalt ehk
majapidamisest.
Teadmiseks see, et jätkuvalt
on võimalik kasutada ka avalikke tasuta pakendikogumispunkte. Lihtsalt korraldatud
jäätmeveoga on soodustatud
jäätmete liigiti kogumist nende
tekkekohal ja antud valla kodanikele võimalus pakendijäätmed ära anda koduses majapidamises, kasutades selleks eraldi konteinerit. Seda küll väikese tasu eest (vt tabelist Pakendijäätmed).

Prügiveo teenuse hinnad
Täpsemat infot uuest aastast
kehtima hakkavate hindade
kohta saate artiklile lisatud tabelist.
Kõik jäätmeveo teenustasud
(tabelis) on otseselt seotud se-

gaolmejäätmete 1m3 teenustasu suurusega 20,95 eurot.
Pakendijäätmete äraveo teenustasu on arvestatud selliselt,
et see jääks alla 25% segaolmejäätmete äraveo teenuse hinnast.

Jäätmeveo teenuse
osutamise minimaalne
tühjendamise sagedus
on:
• tiheasustusalal vähemalt
1 kord 4 nädala jooksul
• hajaasustusalal vähemalt
1 kord 12 nädala jooksul.

Prügikonteinerite tühjendamise sagedust on võimalik tihedamaks muuta vastavalt oma
majapidamise vajadustele ning
eelneval kokkuleppel prügivedajaga.
Liigiti kogutud jäätmed ei
või nende veol seguneda teist
liiki jäätmetega. Vajadusel on
jäätmevedaja kohustatud teenuse osutamisel nimetatud
nõuet igal ajal tõendama. Nt juhul kui jäätmeid veetakse jäätmeveokitega, mis on mitmekambrilised ja erinevat liiki
jäätmeid korjatakse ühte ja samasse veokisse samaaegselt,
kuid eemalt võib jääda mulje,
et liigiti kogutud jäätmed nende kokkukorjamisel siiski segunevad. Segaduste vältimiseks
tuleb eriti just tiheasutusalal
teenuse osutamisel kodanikke
vajadusel eelnevalt teavitada.
Jäätmevedaja peab ennetama
jäätmevaldajatel valeinfo tekkimist (nt teavitama eelnevalt
e-kirjaga või korterühistute
esindajaid, et eri liiki jäätmeid
kogutakse jäätmeveokiga, mis
on mitmekambriline ja eri liiki
jäätmete segunemine on välistatud).
Korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmed viiakse
käitlemiseks Kudjape jäätme-

jaama, mida käitab Kudjape
Ümberlaadimisjaam OÜ.
Seoses uue korraldatud jäätmeveo perioodiga vaadatakse
üle ka jäätmevaldajate register.
Sellega seoses palun ka teil,
kallid vallaelanikud, korrastada oma jäätmealane paberimajandus järgnevalt:
1)
Vastavalt jäätmeseaduse paragrahvile 69 kui maaüksust, kus asub majapidamine, milles ei elata või mida ei kasutata mingi teatud aja jooksul,
võib jäätmevaldaja tema taotluse alusel erandkorras teatud
tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada.
Tähtaja määramiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus eelnevalt kohapeal kontrollima, et
jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.
2)
Kui mitu majapidamist
kasutab ühte ja sama jäätmekonteinerit, peab vallale tegema
ühismahuti avalduse.
NB! Eriti tähelepanelikult
peavad selles osas oma jäätmeveoga seonduva paberimajanduse üle vaatama elanikud, kellel on suvilad, ja need, kes omavad tühjalt seisvat (id) korterit(eid) Lääne-Saare vallas.
Seoses sellega, et Lümanda
piirkond ei olnud siiani korraldatud jäätmeveoga liidetud, on
sealsetel elanikel võimalus soetatud konteinerite maksumusest saada vallast kompensatsiooni 20 eurot majapidamise
kohta.
Korraldatud jäätmeveo teenuse hankelepinguga ja sellest
tulenevate täpsemate tingimustega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel.
Küsimuste korral palun
pöörduda Lääne-Saare valla
kontaktidel: tiina.orav@laanesaare.ee, tel 45 20 468,
51 979 733.

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri Lääne-Saare vallas 2016 - 2019
LÄÄNE-SAARE VALLAVALITSUS
KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI

Märkused

GEOINFOSPETSIALISTI

* Ühe jäätmekoti hind

leidmiseks

Teenistuskoha eesmärk on topo- geodeetiliste mõõdistus- ja
uurimistööde kontroll, arhiveerimine ja väljastamine, geoinfo
registrite pidamine ja maakorraldustoimingute teostamine.

BIOJÄÄTMED

VANAPABER

SEGAOLMEJÄÄTMED

Pakkuja täidab kõik kollased lahtrid täpsusega 2 kohta pärast koma, kõik hinnad sisaldavad käibemaksu
Jäätmeliik Mahuti suurus Graafikujärgne Graafikuväline Konteineri
Konteineri Konteineri
kuni
tühjendus, €
tühjendus, €
rent, €/kuu müük, €
pesu, €/kord *
kuni 50 L
1,05
5,24
2,00*
jäätmekott
kuni 80 L
1,68
6,70
3,00
45,00
12
kuni 100 L
2,10
8,38
3,00
50,00
12
kuni 120 L
2,51
10,06
3,00
50,00
12
kuni 140 L
2,93
11,73
3,00
55,00
12
kuni 200 L
4,19
12,57
3,00
70,00
12
kuni 240 L
5,03
15,08
3,00
70,00
12
kuni 370 L
7,75
23,25
3,84
96,00
12
kuni 660 L
13,83
41,48
3,84
192,00
12
kuni 800 L
16,76
50,28
3,84
204,00
12
kuni 1100 L
23,05
69,14
6,00
228,00
12
kuni 1500 L
31,43
94,28
8,44
516,00
24
kuni 2500 L
52,38
104,75
10,74
660,00
24
kuni 3500 L
73,33
146,65
13,03
828,00
24
kuni 4500 L
94,28
188,55
13,03
828,00
24
kuni 140 L
0,59
2,35
3,00
55,00
12
kuni 240 L
1,01
4,02
3,00
70,00
12
kuni 370 L
1,55
6,20
3,84
96,00
12
kuni 660 L
2,77
8,30
3,84
192,00
12
kuni 800 L
3,35
10,06
3,84
204,00
12
kuni 1100 L
4,61
13,83
6,00
228,00
12
kuni 80 L
kuni 140 L
kuni 240 L
kuni 370 L
kuni 660 L
kuni 800 L
kuni 1100 L
kuni 150 L
pakendikott**

0,84
1,47
2,51
3,88
6,91
8,38
11,52
0,73

4,19
7,33
12,57
19,38
34,57
41,90
57,61
3,67

3,00
3,00
3,00
6,00
13,03
13,03
14,40
3,00

45,00
55,00
70,00
180,00
240,00
300,00
360,00

12
12
12
24
24
24
24

Konteineri vooderdamine
biolaguneva kotiga
2,4
2,4
3
23,25
41,48
50,28
69,14

Biojäätmete mahutis sobimatute
jäätmete esinemisel rakendatav tasu*
6,70
11,73
15,08

*arvutatakse võttes aluseks HD lisa 1
Teenuse tehniline kirjeldus punktis 1.3 toodud võõrisega
biojäätmete teenustasu ning biojäätmete
mahukaalu 0,2 t/m³.

PAKENDID

kuni 140 L
0,73
3,67
3,00
55,00
12
kuni 240 L
1,26
6,29
3,00
70,00
12
kuni 370 L
1,94
9,69
3,84
96,00
12
**maht võrdsustatakse 140L
kuni 660 L
3,46
13,83
3,84
192,00
12
segaolmejäätmete konteineriga
kuni 800 L
4,19
16,76
3,84
204,00
12
kuni 1100 L
5,76
23,05
6,00
228,00
12
Aia- ja haljastusjäätmete kuni 150 L koti äravedu, €/tk
10
Lukustatud konteineri, jäätmemaja või -aediku avamine kliendi poolt antud vahendiga, €/kord
3
Ratastel jäätmemahuti käsitsi teisaldamine veoki juurde pikemalt kui 20 meetrit €/kuni 10m
7,8
Muud pakutavad lisateenused (esitada loetelu koos hinnaga):
* Konteineri pesu hinnale lisandub konteineri paigaldustasu. Konteineri paigaldus, teisaldus, vahetus, kuni 1,1 m³ konteiner (24 €/
tk). Konteineri paigaldus, teisaldus, vahetus, 1,5 m³ ja suurem konteiner (36 €/tk) Konteineri kõrval olevate lahtiste jäätmete
koristamine (50 €/m³) Veograafiku väljastamine posti teel (3 €/kord)

Peamised teenistusülesanded:
• ruumi- ja tärkandmete analüüs ja esitus;
• kaastöö GIS arendamisel;
• koostöö Maa-ametiga internetipõhiste kaardirakenduste osas;
• digitaalsete andmete kogumine ja registreerimine;
• teeregistri pidamine, riiklikule teeregistrile andmete esitamine;
• mõõdistustööde registri pidamine, andmete arhiveerimine;
• maaregistri mõõdistusandmete täiendamine, kontroll ja
korrashoid;
• mõõdistustöödeks vajalike lähteandmete väljastamine;
• kommunikatsiooni plaanide ja andmete pidamine ning
täiendamine;
• tööd aadressandmete süsteemiga;
• valla vajadusteks topo-geodeetiliste uurimistööde tellimine;
• vallavalitsusele esitatava geoinfo õigsuse, korrektsuse ja kehtivatele
nõuetele ning normidele vastavuse kontrollimine;
• ehitusprojektide, kaevamistööde, kasutuslubade ja geodeetiliste
tööde kooskõlastamine;
• geoinfo registrite ja andmekogude töö korraldamine;
• munitsipaalmaadega seotud toimingute teostamine.
Ametijuhendit loe www.laanesaare.ee
Teenistusse asumise aeg: 2. jaanuar 2017
Tingimused ja lisainfo: Ametikoht on põhikoht. Teenistusaeg
määramata.
Ametikohale kandideerijal palume esitada: avaldus; CV; haridust
tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia;
motivatsioonikiri, kandideerija poolt vajalikuks peetavad muud
dokumendid.
Konkursist osa võtta soovijail saata nõutavad dokumendid hiljemalt
18. november 2016 kell 12.00 e-postiga aadressil vald@laanesaare.ee
või paberkandjal aadressil Lääne-Saare Vallavalitsus, Marientali tee 27,
93820 Kuressaare linn märksõnaga “Geoinfospetsialisti konkurss”.
Kontaktisik Eeve Näälik 45 20 466, eeve.naalik@laanesaare.ee.
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Põhjatäht

Neljapäev, 3. november 2016

LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

LÄÄNE-SAARE VALLAVALITSUSE 18. OKTOOBRI
ISTUNGI MATERJALID
MÄLESTAME
Vello-Valdur Ristain (76), Nasva
Lembit Kasela (70), Kärla
August Kuning (68), Upa

SÜNNID

Trevon Väli
(Mändjala küla)
Ragne Metsamaa
(Eikla küla)
Karl Jakob Tiirik
(Kudjape alevik)
Saskia Simone Reitalu (Mätasselja
küla)
Säde Sulg
(Koovi küla)
Aleksander Saagpakk
(Tahula küla)
Tom Põder ja Janno Põder (Kudjape
alevik)

LÄÄNE-SAARE VALLA
TEINE SÜNNIPÄEV
10.12 KELL 20:00 • KÄRLA SPORDIHALLIS
Pilet 5 €
SÜNNIPÄEVATORT JA TERVITUSNAPS!

TEATED
Taritu ja Lümanda raamatukogu on
nüüd avatud uutel aegadel. Lümanda raamatukogu T, K, R kl 10–17, Taritu raamatukogu E ja N kl 9–16.
Alates 7. novembrist on Kärla raamatukogu ajutiselt avatud E–N kl 11–16;
R kl 11–18.
8. novembril on suletud Aste, Eikla,
Kaarma, Kärla, Lümanda, Randvere
ja Taritu raamatukogu suletud – raamatukoguhoidjad on kirjanike tuuril Saare maakonna keskraamatukogus.
Teisipäeval, 8. novembril kell 12 toimub Lümanda kultuurimajas Lümanda seenioride seltsingu üritus.
Tule tantsima! Naisrühm Aste Antsakad kutsub oma rühma tantsu armastavaid naisi. Proovid toimuvad kord
nädalas kolmapäeviti, algus kell 19
Aste klubis. Eelnev tantsukogemus ei
ole takistuseks. Kohtumiseni järgmises proovis 9. novembril!
Laupäeval, 19. novembril kell 11
noorte kirbukas Lümandas!
Pühapäeval, 20. novembril kell 12
KODULOOTUND Taritu koolimajas.
Meie kandi ajaloost räägib Kotlandi
mõisahärra Indrek Raudne. Lümanda põhikooli õpilased esitavad folkloorikava “Ämarikupidamine”. Vanavanemate lood on kokku kogunud juhendaja Külli Lindau.
Reedel, 25. novembril kell 19.30 Lümanda kultuurimaja 30. aastapäeva
pidu. Kontserdil astuvad üles muusika- ja tantsukollektiivid, näitering.
Tantsuks mängib ansambel Igatahes
Paidest. Pakume sünnipäevatorti ja
kohvi. Töötab kohvik-baar. Kohtade
broneerimine 14. novembrist. Pääse
7 eurot. Info tel 52 92 166 / ulvi.pold@
gmail.com.

Andrus Lulla,
vallasekretär

VOLIKOGU 26. OKTOOBRI ISTUNGIL OTSUSTATI:

Esineb ansambel

APELSIN
DJ Urmas Rämmal

JUUBILARID

75 Helmi Umber
75 Reedi Kivi
75 Peeter Raun
75 Helgi Paju
75 Leili Laula
75 Elve-Emilie Haab
75 Silvi Põldoja
75 Uuno Sas
75 Anne-Lise Viira
75 Helve Kotova
80 Helju Tuulik
80 Maimu Raamat
80 Saima Kaljula
85 Lehte Aru
85 Silvi-Benita Sivaštšenko
85 Juulia Kesküla

Maakorralduslikud toimingud
• Uus lähiaadress määrati kümnele maaüksusele.
Muud küsimused
• Moodustati kuueliikmeline sporditoetuste määramise komisjon.
• Reservfondist eraldati raha Taritu raamatukogule täiendava
õhksoojuspumba paigaldamiseks ja Taritu Rahvamaja veranda
remondi lisakuludeks.
• Sotsiaalosakonna ettepanekul otsustati kavandada laste turvakodu
teenuse osutamist 2017. aastast koostöös Saaremaa omavalitsuste
liidu ja Kuressaare linnavalitsusega valla hooldekodu Saaremaa
Valss ruumide baasil.
• Otsustati sõlmida Omnivaga koostööleping postipunktide avamiseks
alates 1. novembrist Aste, Kärla ja Lümanda raamatukogu baasil.

ÜRITUS LAUDADEGA, TÖÖTAB PUHVET!
Broneerimise info järgmises lehes

Peo orienteeruv lõpp 1:20

• 1. Lõpetada Kotlandi külas Hannusemetsa detailplaneeringu
koostamine, planeeringuala suurus on ca 2,6 ha.
• 2. Lõpetada Koovi külas Koovilahe detailplaneeringu koostamine,
planeeringuala suurus on ca 10,3 ha.
• 3. Algatada Atla külas Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu
koostamine.
• 4. Taotleda Lääne-Saare vallas Taritu ja Koimla küla lahkmejoonte
muutmist selliselt, et praegu Koimla külas asuvad Rahvamaja
katastriüksus 44001:004:0725, Aaviku-Pärna katastriüksus
44001:004:0464, Kaju katastriüksus 44001:004:0378 ja Aaviku
katastriüksus 44001:004:0314 ning Taritu–Kotlandi tee
algus 4400018 jääksid edaspidi Taritu külla.
• 5. Omandada tasuta maaüksus Männi tee, katastritunnus
34801:008:0270, suurus 2706 m2, sihtotstarve transpordimaa.
• 6. Kehtestada alates 1.01.2017 maa maksumääraks 2,0% maa
maksustamishinnast aastas. Maa maksumäär on 0,5% maa
maksustamishinnast aastas katastriüksustel, mis on koormatud
valla kasuks isikliku kasutusõigusega kergliiklusteede talumiseks.
• 7. Lubada Lääne-Saare vallavalitsusel korraldada lumetõrje teenuse
osutaja leidmiseks vajalik hange ja sõlmida vastavad lepingud.
• 8. Kehtestada “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”.
• 9. Nõustuda ESF-i projekti “Töölesaamist toetavad
hoolekandemeetmed” raames koduteenuse ja tugiisikuteenuse
arendamise teostamiseks aastatel 2017–2018 projektis
osalemisega.
• 10. Võõrandada enampakkumisel Lääne-Saare vallale kuuluvad
korteriomandid (endised sotsiaalkorterid).
• 11. Suunata Lääne-Saare valla 2016. aasta II lisaeelarve II
lugemisele.
• 12. Muuta Lääne-Saare vallavolikogu 12.10.2015 määruse nr 54
“Lääne-Saare valla arengukava 2015–2023 (2030)”
investeeringukava.
• 13. Kinnitada Lääne-Saare valla eelarvestrateegia aastateks
2017–2020.
• 14. Kehtestada Lääne-Saare vallavalitsuse struktuur ja teenistujate
koosseis.
• 15. Kinnitada ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud
ettepanekud ning õiend volikogus läbivaatamise kohta.

