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Kudjape asus
elanike arvamust
küsima
Kudjape alevik on oma 640
elanikuga Lääne-Saare valla suuruselt teine asustusüksus. Samal ajal on ta kiiremini kasvav, 2106. aastal
suurenes elanike arv 25 inimese võrra.
Aleviku inimeste ja tegevuste koondumine oli üks
oluline põhjus, miks loodi
eelmise aasta lõpus Kudjape
arenguselts. Alevikuvanem
on jätkuvalt Liia Steinberg.
Lisaks temale kuuluvad arenguseltsi juhatusse Mare Mägi,
Rita Aksalu, Margo Kubjas ja
Vello Rosenfeld.
Nende eestvedamisel
toimus uue aasta alguses ka
aleviku koosolek. Seal otsustati luua töögrupp, kes
hakkaks välja töötama aleviku arengukava. Lisaks
arenguseltsi juhatusele võisid töögrupis osaleda kõik
soovijad ning esimesele
koosolekule vallamajas kogunes mõniteist inimest.
Esmalt otsustati uurida
arengukava koostamiseks
elanike arvamust aleviku
olemuse, võimaluste, murede ja rõõmude kohta. Vastav
küsitlus jõuab kas paberil
postkasti või saadetakse
e-meili teel. Arenguselts palub kõikidel elanikel küsitluses aktiivselt osaleda ja
ankeet tagastada hiljemalt
7.veebruariks. Juhul kui ankeedi tagastamisega on raskusi, siis on ankeedil ka kirjas, kuhu saab selle tuua või
kelle käest telefonitsi nõu
küsida.
Kudjape arenguselts

Ettevõtluskuu Aste põhikoolis

Aste põhikooli 2., 3. ja 4. klassi õpilased külastasid seoses ettevõtluskuuga OÜ-d Merinvest. Tänuks lahke vastuvõtu eest kinkisid nad ettevõttele enda valmistatud lindude söögimaja.
MERLE KIVI

Õpilased kohtusid kirjanik Gerli Pajuga
20. jaanuaril kogunes Lümanda põhikooli saali nii väikseid
kui ka suuri raamatusõpru, et
kohtuda kooli vilistlasest noore kirjaniku Gerli Pajuga. Publiku hulgas oli õpilasi eelkoolist kuni 5. klassini ning suur
uudishimu oli kohale toonud
ka tema endised õpetajad.
Gerli tutvustas oma esimest
lasteraamatut “Kassiparadiis”,
mis põhineb tõestisündinud
lool. Viieaastane tüdruk on hiljuti saanud väikevenna ja vanematel ei jagu talle enam nii palju tähelepanu kui varem. Tüdruku suurimaks lohutajaks olnud kassipoeg aga sureb ootamatult. Leinast aitavad üle saada ema kirjutatud sooja huumoriga lood kassiparadiisist.
Küllap andsid õpilaste esitatud küsimused Gerlile mõista,
et lapsed jäävad ootama tema
sulest ilmuvaid järgmisi lugusid.
Kohtumise lõpus said huvilised
osta raamatuid, paluda autogrammi ja lahkuda rõõmsa teadmisega, et kirjanikud võivad võrsuda lausa meie oma koolist.
Kairit Kiisla,

õppealajuhataja

1. klassi õpilased Ingrid Kuivjõgi, Markus Asuja ja Sven Reonda autogrammijahil.
SIRJE LULLA

Ülevaade valla rahvastikust
Aastast 2016 on saanud ajalugu,
käes on kokkuvõtete tegemise
aeg. Vaatame üle, kuidas muutusid selle ajaga meie valla rahvastiku statistilised näitajad.
Kui 31.12.2015. a seisuga oli
meid kokku 7225 inimest, siis 12
kuud hiljem 7186 ehk 39 inimese võrra vähem. Lääne-Saare
valda kirjutas end sisse 275 inimest, välja 299 inimest, suri 95
inimest ja sündis 80 last ehk
rändesaldo oli –24 ja muutus iibest –15.
See ei ole kindlasti tulemus,
mille üle liialt hõisata saaks –
alati tahaks näha plussmärgiga
tulemust, kuid ei saa ilmselt
meiegi üle suurtest, tervele Eestile praegu omastest iibe- ja rändetrendidest. Number –39 ei
pruugi iseenesest olla meie rahvaarvu arvestades nii suur, kuid
seda on siiski ühe korraliku küla
jagu. Langus toimus teist aastat
järjest (2015. a –21 inimest), positiivselt lõppes 2014. a (+19 inimest).
Kust siis geograafiliselt
vaadates miinus tekkis? Suurelt üldistades jäid eelmisel
aastal tühjemaks sisemaa ja
kaugemad kandid ning tihenes

linna lähiümbrus. Piirkondadest kasvasid absoluutarvudes
enim Kudjape (+25), Randvere-Kaarmise (+21) ja Upa-Tahula (+15).
Igal pool mujal jäi rahvast
vähemaks: Kaarma-Aste-Eikla
piirkonnas kokku –65 inimest,
endise Kärla valla alal –30 ja Lümanda valla alal –9 inimese
võrra. Üksikutest küladest rääkides tahaks selles valguses eriliselt välja tuua tublisid tõusjaid: meie staarid oli 2016. aastal pisike Atla läänerannikul ja
Ansi Kaarmise kandis, kus mõlemas lisandus 10 inimest, mis
tegi juurdekasvuks Atla puhul
koguni 52,8%, Ansil 28,6%. Tublid olid ka Karida (25–29 in) ja
Koidu (21–24) küla. Vähenemised olid protsentuaalselt suurimad Kuusnõmme (11–9 in),
Vendise (28–23 in), Tõlli (41–34),
Riksu (30–25) ja Koidula (54–55)
külas.
Positiivseks võib lugeda
seda, et lapsi sündis 2016. a rohkem kui varem – kokku 80 – ja
neid jagus igasse piirkonda.
Jaanika Tiitson,

vallavalitsuse liige

2

Põhjatäht

Neljapäev, 26. jaanuar 2017

LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

VALLAVALITSUSES
Lääne-Saare vallavalitsuse 5.01.2017 istungi materjalid
• Personalikulude planeerimise aluste kinnitamine
• Kinnitati Lääne-Saare vallavalitsuse hallatavate asutuste
personalikulude planeerimise alused.
• Kinnitati vallavalitsuse teenistujate personalikulude planeerimise alused.
Hanke korraldamine
• Otsustati korraldada riigihange “Investeerimislaen” ja kinnitati
hindamiskomisjon.
• Muudeti vallavalitsuse 30.08.2016 korraldust nr 2-3/16/360
“Kontoritarvete ostmine”.
Maakorralduslikud toimingud
• Määrati lähiaadress ja sihtotstarve katastriüksuste jagamisel
tekkivatele katastriüksustele Keskranna ja Mändjala külas.
Volikogule esitatavad eelnõud
• Otsustati esitada volikogule eelnõud: tänavavalgustuse taristu
renoveerimise projektis osalemine; Lääne-Saare valla 2017. a
eelarve, sellele esitatud muudatusettepanekud koos vallavalitsuse
seisukohtadega; Lääne-Saare valla teede 2017–2019 aasta
investeeringute plaani kinnitamine koos vallavalitsuse
seisukohtadega külaelukomisjoni ettepanekute kohta ja Kuressaare
linnavalitsuse pöördumine rahalise kohustuse võtmiseks.

Juhendaja Lea Maripuu õpetab Marcus Mesilale üht õiget sõlmetegu.

PILLELIIS LEEMET

Kärla kool alustas uut
veerandit laagriga
13. ja 14. jaanuaril toimus
Kärla põhikoolis kodutütarde, noorkotkaste,
lastekoori ja poistekoori
ühislaager.
Triinu-Liis, Emili ja Kaisa,
8. klass

Laager algas kogunemisega
kooli aulas, kus kõik osalejad
rivistusid klasside kaupa. Kokku võttis laagrist osa üle 60 õpilase.
Seejärel algas laagri esimene osa. Samal ajal, kui poistekoor laulupeo repertuaari õppis, tegelesid ülejäänud kaardiõppega. Juhendajad õpetasid
kaardilt õigeid kohti leidma
ning selgitasid erinevate värvide, tingmärkide ja joonte tähendust. Õppisime ka sõlmede tegemist: meremehe- ja
päästesõlme ning seasõrga, mis
olid paljude jaoks üsna keerulised ja aeganõudvad.
Seejärel suundus lastekoor
kahetunnisesse proovi ning
poistekoor koos kodutütarde ja
noorkotkastega õppis eelnevalt
teiste poolt õpitud tarkusi. Õppisime ka meditsiini, kus õpetati kannatanut õigesse asen-

disse seadma, ja saime ka ise
haavu siduda.
Kell kaheksa seadsid kõik
sammud söökla poole, kus
meid ootas kokk Krista Mändari valmistatud maitsev õhtusöök. Pakuti kartuliputru kastme ja salatiga ning magustoiduks olid saiakesed, jogurt, õunad ja apelsinid.
Kui kõigil kõht täis, suundus lastekoor meditsiini õppima ning kõigil ülejäänutel oli
võimalik osaleda spordihallis
toimuvates sportmängudes,
mida juhendas õpetaja Maret
Arge. Pärast meditsiiniõpinguid ühinesid sportijatega ka
laulutüdrukud.
Spordisaalis mängisime nii
jalgpalli kui ka rahvastepalli.
Rahvastepallis tehti lausa
14-liikmelised võistkonnad, et
kõik soovijad saaksid mängida.
Sellest mängust ei suutnud isegi kaheksanda ja üheksanda
klassi tüdrukud eemale jääda.
Võib öelda, et see “lahing” oli
üks tasavägisemaid, mis Kärla
koolis üldse peetud. Et võitja
selgitada, tuli mängida lausa
kolm geimi, mis lõpuks kõik
mängijad väga ära väsitas.
Hiljem harjutas lastekoor
veel oma laule, siis mängisime

seltskonnamänge ja oligi käes
öörahu aeg.
Kella kahe paiku öösel oli
häire, kõik laagrilised äratati
üles, sest üks juhendajatest oli
“kaduma läinud”. Keegi ei tohtinud enne magama minna, kui
juhendaja üles leitud.
Hommikul kell 7 oli äratus,
millele järgnes kiire rivistus.
Laagriülem Jaak Torri tegi loenduse ja rääkis päevakorra üle.
Pärast seda oli veidi aega hambaid pesta, riidesse panna ja
tube koristada. Hommikusöök
oli jälle sööklas, kus sõime putru ja võileibu ning joogiks oli
vastavalt soovile tee või kohv.
Kui sööklast tagasi jõudsime,
tegi õpetaja Marika Aarnis laste- ja poistekooriga hääle lahtilaulmise harjutusi. Seejärel
õppisime veidi kompassi kasutamise oskusi, mida rakendasime hiljem orienteerumismängus.
Orienteerumisrada
oli
kuuepunktiline ja igas punktis
pidime lahendama ülesandeid,
kus kasutasime kõiki oskusi,
mida meile oli laagris eelnevalt
õpetatud. Võistkondi oli kokku
viisteist. Kui tüdrukud rajal
olid, harjutas poistekoor oma
laule. Kui tüdrukud tagasi

jõudsid, oli nende kord laulda
ja poistel aeg oma oskused
orienteerumisrajal proovile
panna. Kui kõik olid laulnud ja
orienteerunud, oli veel viimane söögikord sööklas. Seekord
pakkus kokatädi meile frikadellisuppi, mis maitses kõigile väga hästi.
Laagri lõpus autasustati
orienteerumisemängus osalenud võistkondi. Palju õnne,
võistkond Mees Vee Sees, kes
tuli orienteerumismängus nii
poiste kui ka tüdrukute arvestuses esimeseks! Muidugi olid
ka kõik teised võistkonnad tublid ja said kõigega ilusasti hakkama.
Täname kõiki juhendajaid
ja korraldajaid: kodutütarde juhendajat õpetaja Riina Ellerit,
noorkotkaste juhendajat lapsevanem Jaak Torrit ja tema abilisi Kaitseliidust, õpetajaid Marika Aarnist ja Maret Arget, huvijuht Külli Luupi, lapsevanem
Vaido Luksi ja kokk Krista Mändarit. Suur tänu teile, et korraldasite ja viisite läbi sellise toreda laagri! Tegevust oli palju, nii
et keegi ei saa öelda, et oleks
igav hakanud. See oli üks ülivahva laager ja loodame, et kõik
jäid rahule.

LÄÄNE-SAARE AVATUD NOORTEKESKUSED KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI

KÄRLA PIIRKONNA NOORSOOTÖÖTAJA AMETIKOHALE
Kärla noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv keskus, mille eesmärk on arendada ja toetada
noorte täisväärtuslikuks, motiveeritud ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemist.
Peamised ülesanded
Noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks
arenguks soodsa arengukeskkonna loomine
ning noorte omaalgatuse ja initsiatiivi
toetamine avatud noorsootöö ja noortekeskuse tegevuste kaudu.
• Noorsootöö-alaste arengusuundade
kavandamine Lääne-Saare valla
tegevusstrateegia eesmärkide saavutamiseks
koostöös teiste spetsialistidega.
• Ülevallaliste noorteürituste planeerimine,
korraldamine ja läbiviimine.
• Projektide kirjutamine ja juhtimine.

•

Nõuded kandidaadile
Kõrgharidus või selle omandamine
noorsootöö, sotsiaaltöö või rekreatsiooni
erialal või noorsootöötaja kutse.

•

•
•
•
•

Tööks vajalike seaduste tundmine,
korrektsus dokumentide vormistamisel,
arvutioskus.
B-kategooria juhiluba ja auto kasutamise
võimalus.
Huumorimeel ja suhtlemisoskus.
Valmisolek töötada õhtuti ja
nädalavahetustel.

Kasuks tuleb:
Eelnev praktika/töökogemus noorsootöö,
sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas.
• Projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus.
• Ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

•

Tööle asumise aeg: märts 2017.
Tegemist on lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asenduskohaga!

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 13. veebruaril kell 12
aadressil merle.simmer@laanesaare.ee või
paberil aadressil: Lääne-Saare Vallavalitsus,
Marientali tee 27, 93820 Kuressaare märksõnaga
"Kärla noorsootöötaja konkurss".
Kontaktisik Merle Simmer, tel 53 012 355,
merle.simmer@laanesaare.ee
Ametijuhendit loe: http://www.laanesaare.ee/
failid/Valitsemine/ametijuhendid/
LSANK_noorsootöötaja_ametijuhend.pdf

Muud küsimused
• Otsustati omandada Muratsi külas asuv Tamme tee
valgustusrajatisena.
• Arutati LEADERi II meetmesse esitatavate projektide rahastamise
küsimust.
• Arutati Aste alevikku staadioni projekteerimise küsimust.
Andrus Lulla,
vallasekretär
Lääne-Saare vallavalitsuse 10.01.2017 istungi materjalid
Maareform
• Otsustati erastada Metalliääre maaüksus Sikassaare külas
kinnisasjaga liitmise eesmärgil.
• Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine
• Kinnitati Kudjape aleviku Tööstuse tn 27 detailplaneeringu uued
lähteseisukohad.
Korraldatud jäätmeveo küsimused
• Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Nasva
aleviku Ülejõe tn 21 majapidamine.
• Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Kudjape
aleviku Loo tn 5a majapidamine.
• Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Jootme
küla Peetri talu.
• Jäätmeveo graafikut muudeti Nasva aleviku Lahe tn 5 ja Ülejõe tn 21
majapidamistel.
Andrus Lulla,
vallasekretär
Lääne-Saare vallavalitsuse 17.01.2017 istungi materjalid
Maakorralduslikud toimingud
• Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks 18 katastriüksuse osas ja
muudeti vallavalitsuse 29.12.2016 korralduse nr 2-3/16/520 punkti 2.
• Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Jõe külas Saare, Rihvametsa,
Võrgu ja Kusta katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele.
Riigihanked
• Otsustati korraldada riigihange “Majapidamiskaupade ostmine”.
Korraldatud jäätmeveo küsimused
• Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Jõempa
küla Tepu majapidamine.
• Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras
Laheküla Ehitaja põik 4 majapidamine.
• Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Nasva
aleviku Mere tn 5 majapidamine.
• Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Parila
küla Markuse majapidamine.
• Tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras Sauvere
küla Ritsu majapidamine.
• Jäätmeveo graafikut muudeti Kärla aleviku Saku ja Vaigu
majapidamisel.
• Jäätmeveo graafikut muudeti Kudjape aleviku Nonni majapidamisel.
Muud küsimused
• Vaadati läbi õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisega seotud vaie.
• Otsustati esitada volikogule Kuusnõmme küla Mäepea
detailplaneeringu koostamise lõpetamise ja Atla küla Matude
detailplaneeringu koostamise lõpetamise eelnõud.
• Vaadati läbi Kärla põhikooli arengukava 2017–2020 eelnõu ja
otsustati edastada koolile arengukava kohta omapoolsed
tähelepanekud ja ettepanekud ning algatada ka valla arengukava
ülevaatamise protsess volikogus.
• Arutati MTÜ Laadjala Küla Arenduse Selts taotlust videoklipi
valmistamise toetamiseks ja otsustati toetada seltsi 320 euroga
arengutoetuste vahenditest, kuna küla on esitatud konkursile
“Saaremaa aasta küla 2017”.
Andrus Lulla,
vallasekretär
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Taas kord Lääne-Saare valla
territooriumil kehtivatest
prügiveolepingutest
Osaühing Prügimees alustas käesoleva aasta alguses kolmeaastase
korraldatud jäätmeveo perioodiga (1.01.2017–31.12.2019) Lääne-Saare valla haldusterritooriumil (edaspidi vald).
Osaühing Prügimees saatis
valla territooriumil elavatele või
majapidamisi omavatele kodanikele vahetult enne jõule masspostituse prügiveolepinguid koos
graafiku ja muude vajalike lisadega.
Lepingud laekusid kas kodanike postkastidesse või meilile –
olenes, millised kontaktandmed
varem jäätmemajanduse lepingute juurde olid edastatud. On
ilmnenud, et meilile saadetud lepingud koos lisadega võisid automaatselt minna ka rämpsposti hulka. Kes ootavad siiani oma
lepingut, palun vaadata oma
meilipostkast üle (kaasa arvatud

rämpsmeilide nimekiri) või võtta ühendust osaühinguga Prügimees.
Vallavalitsus saadab prügivedajale lähiajal omakorda nimekirja nendest majapidamistest, kes esimese postitusega
lepingut koos eelpool nimetatud lisadega ei saanud. Seda
sellepärast, et kõik majapidamised/asutused valla territooriumil peavad olema korraldatud jäätmeveoga automaatselt
liidetud – keegi ei saa jääda liitumata.
Jätkuvalt on võimalik sõlmida ka paberlepinguid OÜ Prügimees teeninduspunktis Kuressaares Talli tn 4 (kell 8–17, lõuna
kell 12–13) ning Kärla (teisipäeviti kell 14–18 ja neljapäeviti kell
9–13) ja Lümanda (teisipäeviti
kell 9–13 ja neljapäeviti kell 14–
18) teeninduspunktis.

VEAD SAADETUD PRÜGIVEO
LEPINGU LISADES JA GRAAFIKUTES
Paraku võtab iga uus algatus
aega, enne kui korralikult tööle
hakkab. Nii on ka valla prügiveo
uue korraldusega. Kui leiate lepingutes ebatäpsusi või ootate
oma õue peale pikisilmi prügiautot, teades, et just sellel päeval
peaks see graafiku intervalli järgi tulema, kuid ei tule, siis palun
võtke prügivedajaga ühendust.
Põhjused, miks saadetud lepingutes on palju vigu (näiteks
aadressid ei klapi, konteineri suurused on valed, graafikud erinevad eelmise vedaja ajal kehtinutest, lepingud on saadetud siit ilmast lahkunud kodanikele), on
väga erinevad ja kellegi konkreetse peale näpuga näidata või kedagi süüdistada ei saa. Vald esitas prügivedajale küll jäätmere-

gistri andmed, kuid ka jäätmeregistrisse on andmed kusagilt mujalt tulnud. Enamjaolt on vead sisse tulnud erinevate riiklike registrite omavahelise ühildumatuse ja
suure mahu tõttu. Lisaks palju
muid faktoreid, mis kõrvaltvaatajatele ei avaldu.
VALLAVALITSUS PALUB KODANIKELT SIIRALT VABANDUST TEKKINUD EBAMEELDIVUSTE PÄRAST!
Samas palume varuda kannatust. Kellegi prügi ära viimata
ei jää.
JUHTUMID, KUS VALLALE
TULEB ESITADA TÄIENDAV
AVALDUS:
Tuletan veel kord meelde kõigile, et vallale peab tegema vormikohase avalduse järgnevatel
juhtudel:

Kui majapidamised kasutavad mitme pere peale ühiseid
prügikonteinereid või kodanikud viivad suvilas tekkinud
jäätmed põhielukohta (esitada
ühismahuti avaldus).
Kui majapidamist ei kasutata aastaringselt (kasutamine perioodiliselt, suvilana) või on tegemist sellise majaga, mis on
elamiskõlbmatu (esitada prügiveost erandkorras perioodilise
vabastuse avaldus).
Jäätmeveo graafiku hõrendamiseks tiheasustusalal iga 12 nädala tagant (tiheasustusalal toimub jäätmevedu igakuiselt, kortermajades iga kahe nädala tagant), kuid vajadusel saab graafikut hõrendada, kui on tagatud
biojäätmete nõuetekohane kompostimine või biojäätmete
äraandmine prügivedajale.
Vastavad avaldused saab

valla kodulehelt rubriigi “Keskkond” à “Jäätmekorraldus” alt
või vallamajast (Marientali tee
27, Kuressaare) kohapealt.
Kes on vastavasisulised jäätmeveo muutmise avaldused eelmise aasta lõpus või selle aasta
alguses juba teinud, siis nende
avaldus on menetletud või menetlus pooleli. Neil, kes avaldust
muutmiseks veel teinud ei ole,
palume vallavalitsusega kiiresti
ühendust võtta, et vältida tühisõiduarvete laekumist.
Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda osaühingu
Prügimees klienditeenindusse
(saaremaa@keskkonnateenused.ee, tel 45 31 603) või valla
keskkonna peaspetsialisti (tiina.orav@laanesaare.ee, 45 20
468, 51 979 733) poole.
Tiina Orav,

keskkonna peaspetsialist

Lääne-Saare valla investeeringutemahukas aasta
18. jaanuaril võttis Lääne-Saare vallavolikogu vastu 2017. a
eelarve.
Eelarve koostamine on pikk
ning aja- ja infomahukas protsess, mis algas juba 2016. a augustis, mil oli eelarvetaotluste
esitamise tähtaeg. Esitatud taotluste alusel koostasime valla
eelarvestrateegia
aastateks
2017–2020. Lääne-Saare valla
eelarvestrateegia kinnitati 26.
oktoobril 2016.
Enne eelarvestrateegia kinnitamist toimusid arutelud volikogu komisjonides. Kinnitatud eelarvestrateegia oli eelarve koostamisel aluseks ja 1. detsembril esitas vallavalitsus
2017. a eelarve eelnõu volikogule. Kuivõrd eelarve taotluste esitamisest eelnõu I lugemiseni
kulus mitu kuud, esitati eelarve eelnõu parandusettepanekuid juba enne eelarve eelnõu
volikogus arutusele tulekut.
Eelarve eelnõu I lugemine
toimus 20. detsembril ja parandusettepanekute tähtaeg oli 3.

jaanuar. Laekunud parandusettepanekud arutati läbi vallavalitsuse 5. jaanuari istungil.
Lääne-Saare valla 2017. a eelarve kogukulude maht on 11,8
milj, millest 4,3 milj kulub inves-

teeringuteks.
Kogukuludest
moodustavad
hariduskulud
39,04%, kultuurikulud 23,80%,
majanduskulud
(sh
teed)
18,94%, sotsiaalkulud 8,50% ja
valitsemiskulud 5,63%. Kui in-

vesteeringud kogukuludest võtta välja, siis oleksid suhtarvud
järgmised: haridusele 54,07%,
kultuurile 12,13%, majandusele
12,52%, sotsiaalkuludeks 8,87%
ja valitsemisele 9,13%.

Kogukuludest on investeeringute osakaal 36,45%, personalikulude osakaal 27,61%, majandamiskulud 26,55% ja laenude teenindamiseks kulub 5,42%
eelarvest. Muudeks tegevuskuludeks ja sotsiaaltoetusteks jääb
3,97%.
Investeeringute suhtarvud
on
järgmised:
kultuurile
42,57%, majandus (sh teed)
29,28%, haridus 14,88%, sotsiaal
7,91% ja elamu-kommunaalmajandus (sh tänavavalgustus)
5,36%.
Kolme valla ühinemislepingu lisas 3 toodud investeeringutest jääb selle eelarveaasta lõpuks teostamata Kaarma maalinna arendamine (peaks toimuma 2018. a maalinnade võrgustiku projekti kaudu), Kärla pargi arendusprojekt, Laheküla ja
Aste–Haamse kergliikusteed.
Viimase puhul on trassivalik tehtud ja ettevalmistav töö projekteerimiseks käib.
Nimekirjas toodud investeeringutest mõnega alusta-

takse küll 2017. aastal, kuid
tööde lõpetamine jääb uue
valla ülesandeks (kajastatud
Saaremaa ühendvalla investeeringuobjektide nimekirjas):
Aste klubi ja staadion vabaajakeskusena, Lümanda põhikooli rekonstrueerimine, Lümanda keskusehoone rekonstrueerimine.
Tulude poolelt on maksutulude osakaal 44,12%, võetav
laen 22,06% ning riigipoolne tasandus- ja toetusfond 16,44%,
lisaks investeeringute teostamiseks loodetav sihtfinantseerimine 9,97% ning muud tulud
7,41%.
Kuigi vabariigi valitsus ei ole
riigieelarvelisi toetussummasid
veel kinnitanud ja need võivad
muutuda, siis eelarve kinnitamisega andis Lääne-Saare vallavolikogu
vallavalitsusele
töödokumendi, mille alusel
alustada kavandatud investeeringute elluviimisega.
Helle Alas,

finantsjuht

Lümanda piirkonna
elanikele konteinerite
soetamise toetusest
Lääne-Saare vallavalitsus annab
teada, et segaolmejäätmete konteineri soetamise kompenseerimise avalduse (koos kõigi nõutud dokumentidega) esitamise
tähtaeg on 28.02.2017. Hiljem
esitatud avaldusi ei rahuldata.
Jäätmeveolepinguid saab
ajutistes teeninduspunktides
sõlmida kuni 31. jaanuarini.
Rohkem infot tel 45 20 479 või
51 28 987.
Katrin Hämelainen,

järelevalvespetsialist

Võidukad
jalgpallurid
Aste PK meeskond saavutas
Saaremaa 1.–3. klassi meistrivõistlustel saalijalgpallis II koha.
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LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

MÄLESTAME

Elgi Aavik (80)
Vatsküla
Eleida Mändar (90)
Kärla alevik
Lehte Aru (85)
Asuküla
Edgar Berens (85)
Laheküla
Gunnar Heamets(53)
Praakli
Ella Kuris (96)
Kaarma küla

SÜNNID

Romet Kilumets
Muratsi küla

TEATED
Kaarma raamatukogu avatud nüüd kahel päeval nädalas: neljapäeviti kl 10–17 ja
laupäeviti kl 10–17.
1. ja 2. veebruaril on suletud
Abruka, Aste, Lümanda,
Randvere ja Taritu raamatukogu –koolituspäevad Saare maakonna keskraamatukogus.

Lemmikloomade registrisse
lisamine edaspidi otse LLR-i
portaalist
Seoses riigiportaali Eesti.ee
uuenemisega ja x-tee 6-le üleminekuga suleb riigiportaal
kõik oma välised teenused, sh
ka
Lemmikloomaregister
LLR-i teenuse.
Loomaomanik saab endiselt
oma looma ise registrisse lisada, lihtsalt nüüd tuleks seda
teha otse LLR-i portaalist www.
llr.ee.
LLR-i portaalis saab omanik tutvuda oma registrisse
kantud loomade andmetega,
uuendada oma kontakte (telefon, e-post) ja looma asukoha
aadressi, teavitada looma surmast ja registreerida ka ise
oma kiibitud lemmiklooma registrisse. Portaali kasutamiseks on vajalik ID-kaart.
Teenus asub aadressil
www.llr.ee/e-teenindus.
Lisaks saab portaalis tutvuda ka varjupaikades kodu
ootavate loomadega, lisada
ise kuulutusi kadunud/leitud
lemmikute kohta ning otsida
registrist kiibinumbri järgi
lemmiklooma. Registri kasutamisel tekkivate korduma
kippuvate küsimustega saab
tutvuda siit www.llr.ee/KKK.
LLR-i register on endiselt
suurim üle-eestiline lemmikloomade register, mis
koondab endasse nii Tallinna ja paljude teiste suuremate kui ka väiksemate omava-

litsuste lemmikloomade andmed.
KUIDAS KANDA OMA
LOOM LLR-i REGISTRISSE?
1. Mine aadressile
www.llr.ee.
2. Logi oma ID-kaardiga
sisse “E-teenindusse” (selle
leiad kas lehe ülevalt paremalt
või avalehelt).
3. Kui sinu nimel on juba
mõni lemmikloom, kuvatakse
sinu andmed ning selle all sinu
lemmiklooma andmed.
4. Uue lemmiklooma registreerimiseks vajuta sinisele “Registreerin uue kiibitud
looma” nupule.
5. Avaneb kohustuslik looma kiibinumbri kontroll, kus
kontrollitakse ega sellise kiibiga looma pole juba registrisse
kantud.
Palun sisesta lahtrisse oma
looma kiibi number (see on
15-kohaline numbrikombinatsioon) ja vajuta “Kontrollin kiibi numbrit registrist” nupule.
6. Kui kiibi numbrit registris pole, siis avaneb looma registreerimisvorm. Täida lahtrid ja salvesta andmed.
7. Kui loom on registrisse
kantud, näed ta andmeid ka
“Loomade nimekirjas”.
NB! Portaal on mõeldud
ainult loomaomanikele oma
lemmikloomade registreerimiseks.

NASVA ALEVIKUS SÕRVE MNT 24
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
• Lääne-Saare Vallavolikogu 18.01.2017 otsusega nr 1-3/17/1
kehtestati Nasva alevikus Sõrve mnt 24 detailplaneering.
Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kolmeks,
sihtotstarvete, ehitusõiguse ja juurdepääsu määramine ning
keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on
arvestatud ca 0,8 ha ja planeeringu nimetus on Sõrve mnt 24
detailplaneering.
• Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringuga.
Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla
kodulehel aadressil http://www.laanesaare.ee/index.php/
ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud.

Järgmine number ilmub

VEEBRUARIS

Info ja kaastööd saata
vallaleht@laanesaare.ee

Hei! Tule COREPOWERi lihastreeningusse!
Rahulikus tempos tehtavad süvalihaste harjutused ja kogu keha haaravad venitused on mõnus kooslus, mis tagavad
sulle hea rühi ja mõnusa enesetunde!

Treeningud toimuvad:
Kolmapäeval kell 19
Pühapäeval kell 10

Treeningkorra maksumus:
2 eurot
Treeningu kestus: 60 minutit

Leia meid ka Facebookist:
CorePower
Lisainfo: Reet 56 285 656

Koht: Lümanda kultuurimaja saal
Riietu mugavalt ja haara kaasa
võimlemismatt!

