LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

Loovtööde
kaitsmine
30. märtsil toimus Kärla põhikooli 8. klassil esimese
tunni ajal loovtööde kaitsmine.
Loovtöösid oli kokku
seitse ja teemad oli järgmised: “Rõivakollektsiooni
loomine”, autorid Kärt
Kaldre ja Victoria Mürk,
juhendaja õpetaja Maret
Rei; “Palkmaja makett”, autorid Samuel Arge ja Hendrik Niit, juh õpetaja Paul
Tohv; “Trips-traps-trulli
turniir”, autorid TriinuLiis Torri ja Kaisa Tänav, juh
õpetaja Maret Arge; “Kanep
meie toidulaual”, autor Imeliine Mändar, juhendajad
lapsevanem Krista Mändar
ja õpetaja Margit Lindau;
“Looduse ilu ja kaamera
võlu”, autor Erika Oeselg,
juh fotoringi juhendaja
Laidi Lindau; “100 aastat
naiste rannamoodi”, autor
Emili Gabriela De Oliveira,
juh huvijuht Külli Luup;
“Välismaalased
LääneSaare vallas”, autor Kenneth
Lember, juh õpetaja Katrin
Mesila.
Loovtöö tegemine on
pikk protsess – 8. klassil algas see juba septembris.
Esimene samm oli teema ja
sellele vastava juhendaja
valimine, kes töö tegemisel
õpilast suunas ja toetas. Siis
algas töö praktiline osa.
Lõpuks
pidid
loovtöö
eesmärgid olema saavutatud
ja kirjalik osa arvutis korrektselt vormistatud.
Igal tööl oli ka retsensent,
kes õpilase töö üle vaatas ja
kaitsmisel sellele oma hinnangu andis. Õpilastel oli
oma loovtöö kaitsmiseks
aega viis minutit. Sellele
järgnes küsimustele vastamine ning retsensendi ja
juhendaja arvamuse kuulamine. Saalis viibisid peale
kaitsmiskomisjoni liikmete,
loovtööde autorite ning
nende juhendajate ja retsenseerijate veel 7. klassi
õpilased, kellel seisab samasugune katsumus ees järgmisel õppeaastal.
Kõik kaheksandikud tulid
oma loovtööde kaitsmisega
väga edukalt toime. Tagasiside
juhendajatelt ja retsenseerijatelt oli samuti väga hea ning
kõik tööd loeti edukalt sooritatuks. See oli meile suur
pingelangus ja usume, et kõik
jäid endaga rahule. Täname
oma juhendajaid ja retsenseerijaid ning soovime
järgmise aasta kaheksandikele edukat loovtööde kaitsmist!
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Muusikaküllane päev
Lümanda kultuurimajas
Täna ma olen kui päikesekiir,
jagan sullegi õnne ja rõõmu.
Täna ma laulan ja tantsin ja nii
saab igaüks kevadest rõõmu.

2. aprillil toimus Lümanda
kultuurimajas Lääne-Saare
valla Laululind, pühendusega laste ja noorte
kultuuriaastale.
Ulvi Põld,
Lümanda kultuuritöötaja

Osales 33 solisti vanuses 4–14
Aste lasteaiast ja põhikoolist (juhendajad Maarika Ellermaa ja
Reet Lõugas), Kärla lasteaiast
(juh Ülle Vallaste), Lümanda lasteaiast ja põhikoolist (juhendajad Ülle Reinsoo ja Karin Pulk).
Proovidega alustati juba
hommikul, ikka selleks, et solistide koostöö saatebändiga sujuks ja helisaund paika saaks.
Siinkohal on paslik ära märkida, et soliste saatsid oma ala
professionaalid Toomas Tang,
Ain Kivilo ja iga solisti muusikaõpetaja. Helitehnik oli Urmas
Rämmal.
Pärast proove oli väike hingetõmbepaus ning kui heatahtlik žürii ja publik kohal, võis
võistluskontsert alata. Alustati
toreda ühislaulmisega, lauluotsa võtsid üles Triino Lest ja Aili
Salong. Peagi rõkkas kogu saal
kaasa tuntud kevadlaulu “Juba
linnukesed”. Rõõmsas koduses
õhkkonnas möödus 1,5-tunnine kontsert linnulennul. Kõik
solistid olid väga tublid ja andsid endast parima.
Nüüd oli žüriil aeg otsuseid
langetama minna, samal ajal
võtsid noorsootöötajad Marie
Köster ja Merle Simmer laululastega põneva meisterdamise ette.
Kes soovis, sai ise endale päevateemalise rinnamärgi valmistada. Samal ajal oli publikul või-

VAHVAD LAULULAPSED: Kõik osalenud solistid.

malus valida oma lemmik, täites selleks vastava sedeli.
Enne žürii otsuse väljakuulutamist astus üles Lümanda
bändikooli noorte bänd koosseisus Mark Lonks – soolokitarr, Kristi Tuuling – basskitarr,
Sanna-Reesi Hoogand – trummid, Friida Põld –solist ja nende juhendaja-õpetaja Ain Kivilo – klahvpill. Noortebänd
võitis publiku tulise poolehoiu.
Heatahtlik žürii (Külli Luup,
Anneli Tarkmeel, Gerli Paju,
Rein Orn, Jaen Teär) jõudis järgmisele otsusele:
4–5-aastased
I Rael Grethel Arge (juh Ülle
Vallaste)
II Linda Maastik (juh Ülle
Reinsoo)

II Friida Põld (juh Karin
Pulk)
III Kairiin Orb (juh Reet
Lõugas)
11–14-aastased
I Sanna-Reesi Hoogand (juh
Karin Pulk)
II Lisandra Naarits (juh Reet
Lõugas)
III Romi Suurna (juh Reet
Lõugas)
Suur tänu žüriile!
Publikulemmikuks osutus Nete-Mei Kähari (juh Ülle Vallaste).
Lääne-Saare avatud noortekeskuse eripreemia pälvis Kristo Kotkas (juh Reet Lõugas).
Suur tänu toetajatele Saare
Ulukile, Saaremaa Veele, Pil-

guse Mõis OÜ-le, A-Orbu OÜSiirupiemandatele.
Suur kummardus ja tänu
veel kord laululindude fantastilistele juhendajatele-õpetajatele Maarika Ellermaale, Ülle
Reinsoole, Ülle Vallastele, Reet
Lõugasele ja Karin Pulgale. Aitäh, saateansambel – Ain Kivilo ja Toomas Tang, ja helimees
Urmas Rämmal.
Aitäh, kultuuritöötajad Triino Lest, Aili Salong, Virge Varilepp, Pille Mägi suurepärase tiimitöö eest ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Oli tõeliselt muusikaküllane päev täis rõõmu, särasilmi ja
helisevaid hääli.
Päikselist kevadet!

Üleliigsest energiast vabaks

Emili, Triinu-Liis, Kaisa,

8. klass

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

III Hõbesäde Niit (juh Ülle
Vallaste)
6–7-aastased (lasteaialapsed)
I–II Rait Mart Kesküla (juh
Ülle Vallaste)
I–II Eliisa Kuivjõgi (juh Ülle
Reinsoo)
III Johanna Väli (juh Ülle
Vallaste)
7–8-aastased
I Lootus Niit (juh Ülle Vallaste)
II Kristo Kotkas (juh Reet
Lõugas)
III Riine Metsmaa (juh Reet
Lõugas)
9–10-aastased
I Tähelill Niit (juh Ülle Vallaste)

AIN RAND

REHAD KÄES: Tublid töötegijad Kaarma-Liiva kalmistul.
LUKREEZIA KAJAK

Just selle hüüdlause saatel avas
kevadvaheajal oma uksed
7–12-aastastele noortele endine
Kaarma koolihoone, kus korraldati Lääne-Saare valla kevadine noortelaager. Neli päeva täis
vahvaid ettevõtmisi, töötubasid
ja mänge.
Laager algas tutvumis- ja
meeskonnamängudega. Järgmisel päeval toimus matk Kaarma-Liiva kalmistule, kus sai
tublisti lehti riisutud ja mõnusat kevadõhku kopsudesse tõmmatud. Õhtul käis laagrilistega
kohtumas Vanalinna heaolusalongis töötav juuksur Robbie,
kes näitas oma oskusi ja lõikas

ühele noorele eriti vinge soengu. Kolmandal päeval toimunud töötubades sai iga noor
meisterdada endale puuehteid
ja kaltsunukke. Üheskoos valmis ka suur põrandaplaatidest
mosaiik, inspireeritud laste ja
noorte kultuuriaasta logost.
Koostöös politseiga sai iga laagriline võimaluse teha oma sõrmejälgede kaarti ja rääkida
päästeameti esindajatega tuleohutusest.
Lisaks tuli kõigil proovile
panna oma kiirus, nutikus ja sõnaosavus. Oli ka laagrile omane ööhäire. Kui esimesed reaktsioonid olid unesegased ja vei-

di pahurad, siis teisel päeval sai
kuulda, kui vahva see ikka oli
olnud.
Kuigi ilm meid ei soosinud
ja väljas saime olla vähe aega,
oli meil siiski üks meeleolukas
laagrinädal. Kaarmalt lahkusid
nii laagrilised kui ka kasvatajad
rõõmsameelsetena ja lootusega suvel jälle tagasi tulla, mil
toimub lausa kuus laagrivahetust.
Lähem info suvise laagri ja
registreerimise kohta on varsti
tulemas. Uue kohtumiseni
Kaarmal!
Marie Köster,

noorsootöötaja
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Talgukevad
Lääne-Saare
vallas
Lääne-Saare vallavalitsus kutsub külavanemaid, külaseltse ja
aktiivseid kodanikke üles organiseerima 25. aprillist 21. maini
Lääne-Saare valla külades koristus- ja heakorratalguid.
Neid talguid, mis registreeritakse valla kantseleis tel
45 20 450 või meiliaadressil vald@
laanesaare.ee hiljemalt 21. aprillil, toetab vald omalt poolt sellega, et Kudjape jäätmejaamas saab
talgujuht (isikut tõendava dokumendi esitamisel) kokkukorjatud
jäätmeid tasuta ära anda.

EDUKAD: Kooli esindus koos maskott Siiliga. Vasakult Joosep Lonks, Marii Silts, Juhan Tuulik, Uku Kassuk, Helina Tarkmeel ja Kaili Lilles.

URVE VAKKER

Lümandas vabariigi
parimad väravakütid
Eesti koolispordi liidu ja Eesti
jalgpalli liidu ühiskorraldusel
toimus Tallinnas 6. aprillil jalgpalli osavusfestivali VÄRAV vabariiklik finaal, seekord siis
kolmandat korda.
Lümanda põhikool on osalenud kõigil kordadel ja võib tõdeda, et triblamise ja väravalöömiste tase on märgatavalt
tõusnud. Osavust tuleb näidata kolmel alal ja iga võistkond
saab kaks katset. Meil läks eriti hästi 10 m kauguselt värava

tabamine. Kolme minuti jooksul tuleb saavutada 12 väravat,
kui see õnnestub kiiremini, siis
läheb kirja aeg.
Kui eelnevatel kordadel oli
see ala meie nõrgim, siis sel aastal jäi vabariigi tippajast puudu
vaid 0,5 sekundit. Kahekümne
kahe võistkonna hulgas saavutasime ajaga 1.38.31 veenva esikoha hilisema üldvõitja Lasnamäe
vene gümnaasiumi ees. Ka kahel
ülejäänud võistlusalal olime kõigiga võrdsed ja saavutasime oma

n-ö isiklikud rekordid, kuid teised olid veel nobedamad.
Kokkuvõttes jäi medalikoht
vaid paari punkti kaugusele, võitsime kaheksanda koha. Parimad
koolid kokkuvõttes: Lasnamäe
vene gümnaasium 67, Paikuse PK
54, Tallinna Tõnismäe reaalkool
50, Pärnu Vanalinna kool 50, Paide gümnaasium 48, Elva gümnaasium 46, Raasiku PK 46 ja Lümanda PK 46, Sillamäe Vanalinna kool 42 jne.
Lümandat ja Saaremaad

esindasid Joosep Lonks, Juhan
Tuulik, Uku Kassuk, Marii Silts,
Kaili Lilles ja Helina Tarkmeel.
Joosep loositi õpilasesindajaks
show-võistluses ning oma triblamisoskusega ületas ta Martin
Reimi ja kõiki teisi ning tõi õpilasesinduse esimesena finišisse.
31. märtsil toimunud Saaremaa alagrupis võideti 4.–5.
klasside arvestuses ülekaalukas esikoht, võideti kõik kolm
ala. Vabariigis võistlesid Joosep
Lonks, Uku Kassuk, Juhan Tuu-

lik, Kaili Lilles, Helina Tarkmeel, Marii Silts ning Saaremaa
alagrupis ka Andreas Rae.
Saaremaa alagrupis olid ka
nooremad võistlejad väga tublid, võites samuti kolm kavas olnud ala. Esikoha said Kärt Tiitson, Friida Põld, Vanessa Vihman, Karl Priido Hoogand, Artur Teller ja Sander Kallas. Õpilasi on treeninud treenerid
Liisa Mere ja Sander Viira ning
õpetaja Urve Vakker.
Urve Vakker

Talgutele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed:
• talgujuhi nimi ja isikukood;
• talgukood (selle olemasolul,
kui on registreeritud “Teeme
ära” talgutena);
• talgute eesmärk;
• talgute koht ja toimumisaeg;
• lisainfo selle kohta, mida talgulised kaasa võiksid võtta.
Kokkukorjatud prügi tuleb
põhjalikult sorteerida: pakendid-pudelid viia avalikesse pakendikogumispunktidesse, pleki ja raua saab kokkuostus rahaks vahetada. Põletada võib ainult oksi ja lehti.
Kokkukorjatud prügi, mida
ei ole pärast sorteerimist võimalik liigiti koguda, saab viia Kudjape jäätmejaama.
Vallas registreeritud talgutel
kokkukorjatud ja talgujuhi poolt
Kudjape jäätmejaama viidud tavajäätmed võetakse tasuta vastu
ajavahemikus 25.04–22.05.2017.
Kudjape jäätmejaam on avatud E–R kl 8–18, L kl 10–15.

MTÜ Sauvere
Arendusselts
kutsub kokku
üldkoosoleku
Toimumise aeg: 23. aprill kell 10
Toimumise koht: Sauvere
kaupluse parkla
Päevakord:
• Põhikirja muudatusettepanekud
• Uue juhatuse valimine
• Uute liikmete vastuvõtmine
• Sauvere kauplusest/kauplusehoonest
• Muud jooksvad küsimused
Koosolekule on oodatud kõik Sauvere piirkonna elanikud ja MTÜ
Sauvere Arendusselts liikmed.
MTÜ Sauvere
Arendusselts juhatus

Merepäästeõppus Kuressaare gümnaasiumi ujulas
28. märtsil toimus KG ujulas
merepääste koolituse praktiline osa 8. klassi õpilastele.
Varem olime läbinud koolituse teooriaosa, nüüd läksime
KG ujulasse, et läbida ka praktiline õppus. Koos meiega olid
ujulas veel Aste ja Mustjala kooli 8. klasside õpilased.
Kui riided vahetatud, kogunesime basseini äärde, kus meile
näidati ette harjutusi, mida pidime tegema. Kui kõik asjad olid
selged, suundusime raja algusse,
kus õpilased läksid kas kahe- või
kolmekaupa vette, et kõik ülesanded korralikult sooritada.
Ülesandeid oli kaheksa: rõngast läbiujumine, kolme rõnga
ükshaaval vee alt äratoomine,
nuku “ärapäästmine” ja sellega
5 meetrit ujumine, päästerõn-

gasse sisenemine kolmel erineval viisil, päästevesti vees selgapanemine ilma jalgu põhja
panemata, tagurpidi oleva paadi alla minek ja selle alt asjade
äratoomine, paadi peale ronimine nii tagurpidi kui ka õiget
pidi ning jääplangule ronimine
äärtest kinni hoidmata.
Kõik ülesanded olid teostatavad ja saime nendega hakkama. Kõige raskem harjutus oli
paadile saamine, kuna põhjast
endale hooandmine polnud
lubatud ning pidi vaid käte jõuga end üles tõmbama. Paati
saades pidi selle ümber pöörama ja seejärel end tagurpidi
paadile tõmbama, mis ei osutunud kuigi lihtsaks.
Viimane oli grupiülesanne,
kus mängisime läbi “laevahuku”.

Selleks jagati kõik kahte tiimi.
Mõlemal tiimil oli ka kapten, kes
pidi oma meeskonna liikmed
enne vette minekut üle lugema
ja tiimi tööd juhtima. Kõik pidid
vees moodustama üksteisest kinni hoides ringi ja kapteni juhtimisel moodustati sellest rivi.
Järgmisena haarasid kõik üksteisest jalgadega kinni ja kapteni ülesanne oli haarata 60 kg
nukk. Kogu meeskond pidi kätega edasi aerutama ja basseini
teise otsa jõudma.
Pärast seda oli koolitus läbi
ja osalejaid said diplomi, mis
tõestas, et nad olid selle koolituse läbinud. Kokkuvõttes oli lõbus ja õpetlik päev!
Kaisa, Triinu-Liis ja Emili,

8. klass

PÕNEVIL: Õpilastega on vees tunnustatud merepäästeinstruktor ja pinnaltpäästja Eimar Täht.
JUHAN KOLK

Põhjatäht
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Mis on Noorte Tugila?
Noorte Tugila on programm,
mis on suunatud mittetöötavatele ja -õppivatele noortele vanuses 15–26 aastat. Nagu programmi nimigi ütleb, on selle
põhieesmärk toetada noort, kes
seda vajab.
Selliseid noori, kes kuuluvad Tugila sihtrühma, on väga
palju ja täpselt sama palju on
erinevaid põhjuseid ja teekondi, mis on ühe noore sellesse
olukorda viinud. On väga oluline neid noori mitte kritiseerida ega hukka mõista.
Tegelikult kehtib see ju ka
igas teises situatsioonis ja üleüldiselt iga inimese kohta, aga
millegipärast on ühiskonnal
kombeks tihedamini hukka
mõista just noori ja neid, kes ei
ole klassikalises mõistes “tublid”. Tuleb meeles pidada ja öelda teistelegi, et ei tasu kunagi
hukka mõista kellegi valikut, kui
ei tea, mille seast tal valida tuli.
Tõsi, mitte alati ei ole need
elu keerdkäigud, mis ühe noore kooli- või tööelust kõrvale-

jäämiseni viivad, kuid tihtipea- noortekeskustes töötavad noorle lahterdatakse Tugila noori sootöötajad, on meil võimalus
siiski liiga ühekülgselt.
kaasata ka Tugila noori avatud
Mittetöötav ja -õppiv noor noorsootöö tegevustesse.
võib olla nii põhikooli õpilane,
Täpselt sama hea meelega
kel on tekkinud konflikt õpeta- kui teeme kõike koos, tegutsejate või klassikaaslastega, kui me me ka noortega individuaalka põhikooli või gümnaasiumi selt – olgu selleks nõu andmine,
lõpetanud noor, kes on kaota- töökuulutuste juurde suunaminud motivatsiooni või sihi eda- ne, CV ja motivatsioonikirja kirsiõppimijutamine,
seks. Samu- On väga oluline neid noori vabatahtliti kuulub
kuks olemimitte kritiseerida ega
se võimalussellesse
te leidmine
sihtrühma
hukka mõista.
või hoopis
noor lapsevanem, kes pärast lapsega ko- midagi erilisemat.
Noortekeskuste Noorte Tudus olemist ei oska tööellu
naasta, ja kõrgharidusega noor, gila programmi tegevuste ellukes lihtsalt ei leia erialast tööd. viimist rahastatakse haridusJa siin tuleme mängu meie, ja teadusministeeriumi kinniNoorte Tugila programmi raken- tatud ja Eesti noorsootöö kesdajad, kelle eesmärk on eelkõi- kuse poolt elluviidava ESF-i
ge leida üles need “nähtamatu- kaasrahastatud programmi
te generatsiooni” noored ja see- “Tõrjutusriskis noorte kaasajärel teha endast kõik, et aidata mine ja noorte tööhõivevalmineil leida just see unistus või duse parandamine” raames.
siht, mis on nende jaoks vajalik Vähe sellest, et Noorte Tugila
ja õige. Olles ise igapäevaselt on mahukaim noortele suuna-

tud riiklik noortekeskuste
programm Eesti ajaloos, on see
praegu ka üks aktuaalsemaid
ja olulisemaid teemasid, millele tähelepanu pöörata.
Noored on tulevik ja selle
vastu vaielda ei saa! Seepärast
ole sinagi avatud: kuula, näe ja
pane tähele. Kas sina ise või
sinu lähedane on olukorras,
kus teda võiks toetada ja aidata? Anna temale meie kontaktid või temast meile teada!
Kuidas meiega ühendust
saada? Meile võib iga kell nii
helistada, kirjutada kui ka joonistada. Eriliselt soositud on
need, kes tulevad külla, sest
meil on alati pakkuda hea sõna
ning kohvi ja teed.
Merle Simmer, tel 53 012
355, merle.simmer@laanesaare.ee, Aste noortekeskus
Marie Köster, tel 58 240
871, marie.koster@laanesaare.
ee, Lümanda noortekeskus
Ühendust võib võtta ka
Facebookis.

Kaheksa olulist
küsimust jalgratturile
Ilusad ilmad on juba varakult
toonud tänavapilti palju jalgrattureid. Seega on õige aeg üle
korrata mõned soovitused ja
liiklusreeglid. Kui tead vastuseid
alljärgnevatele küsimustele ja
nendele vastavalt ka käitud, siis
oled andnud oma panuse turvalisemaks liiklemiseks.
Jalgrattaga sõitmine on lõbus ja sportlik tegevus, kuid et
see ka turvaline oleks, peab
jalgratas olema sõitjale sobiva
suurusega ja töökorras.
Kas sinu jalgrattal on kõik vajalik olemas ja pidurid töökorras?
Kas sinu lapse jalgratas on talle sobiva suurusega?
Jalgratas on lapsele paras
siis, kui harkisjalu, tallad maas,
rattapulga kohal seistes jääb
rattapulgani vähemalt paar
sentimeetrit ruumi.
Kas kiiver on kohustuslik?
Jalgratturi pead kaitseb
korralik kiiver. Kiivri kandmine on kohustuslik kõikidel kuni
16-aastastel jalgratturitel, vanematel soovituslik. Kiiver
kaitseb pead vaid siis, kui see
on paraja suurusega ja õigesti
kinnitatud.
Kus ja kuidas jalgrattaga
sõita?
Alla 10-aastane ja juhiloata
jalgrattur tohib sõita üksi kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ning
õuealateel. Iga lapsevanem peab
lapsele liiklusreeglid selgeks tegema kindlasti enne, kui ta oma
võsukese üksi liiklusesse sõitma
lubab. Kõige parem õpetus on
isiklik eeskuju ning ühine koduümbruse läbisõitmine ja võimalike ohtlike olukordade läbiarutamine. Samal teel liiguvad ka jalakäijad ning viisakas jalgrattur
kindlasti arvestab nendega.
Kõnniteel tohivad sõita
kõik alla 13-aastased jalgratturid ja kuni kaks selle lapsega
koos sõitvat täiskasvanut. Kõnniteel jalakäijate vahel tohib liikuda vaid jalakäija kiirusega.
Selleks, et jalakäijaid mitte eh-

matada, saab jalgrattur oma tulekust juba eelnevalt kellaga
märku anda. Lähenedes jalakäijale, tuleb vähendada sõidukiirust ja mööduda kõndijast
ohutus kauguses.
Kui kõnniteel või jalgrattaja jalgteel liikuva jalgratturi
teele jääb bussipeatus, siis
peab jalgrattur andma teed
bussile minevatele ja bussilt tulevatele jalakäijatele.
Kui lapsevanem on lapse üksi
liikluses osalemiseks ette valmistanud, koolitee on koos jalgrattaga korduvalt läbi sõidetud ja
kõik ohuolukorrad läbi arutatud,
siis tohib koolilaps mööda kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või
õuealateed üksi kodust kooli sõita sõltumata vanusest ja jalgratturi juhiloa olemasolust. Seejuures on äärmiselt oluline pöörata
tähelepanu lapse jalgratta tehnilisele korrasolekule ja kiivri korrektsele kasutamisele.
Kuidas ohutult sõiduteed ületada?
Kui jalgratturil on vaja teed
ületada, siis on seda kõige ohutum teha jalakäijatele mõeldud
sõidutee ületamise kohtades,
tulles jalgrattalt maha ja lükates seda enda kõrval. Ületades

ülekäigurada
ratta seljas,
tuleb enne
sõiduteele
sõitmist hoog
maha võtta ja
veenduda tegevuse ohutuses. Autojuhid
sõitvale jalgratturile teed andma ei pea, sõidutee tuleb ületada jalakäija kiirusega.
Millal sõita sõiduteel?
Sõiduteel või jalgrattarajal
tohib jalgrattur sõita alates kaheksandast eluaastast ja seda
koos täiskasvanud saatjaga.
Üksi tohib jalgrattur sõiduteel
sõita alates kümnendast eluaastast, kui tal on jalgratturi juhiluba. Sõiduteel sõitev jalgrattur peab olema väga tähelepanelik ja pidama kinni liiklusreeglitest. Sõiduteel sõitev jalgrattur on juht ja peab liikuma
autodega samas suunas sõidutee parempoolse ääre lähedal.
Selleks, et teised juhid jalgratturi plaane paremini mõistaksid, tuleb enne manöövrit näidata käemärguandeid.
Kas kõrvaklapid ja telefon kujutavad endast riski?
Liikluses osaledes peab ole-

ma väga tähelepanelik. Ainuüksi liiklusreeglite heast tundmisest ei piisa. Kõrvaklappidest
muusika kuulamine vähendab
jalgratturi tähelepanelikkust ja
muudab liikluses osalemise
ohtlikumaks. Telefonikõnedele vastamiseks soovitame ratta kõne ajaks peatada ja jätkata teekonda pärast kõne lõppu.
Kuidas saab jalgratturi juhiloa?
Maanteeameti teenindusbüroodest on võimalik saada
materjale, mille abil laps eksamiks ette valmistada. Kui liiklusreeglid selged, tuleb laps registreerida sobivale eksamile.
Materjalid ja eksami sooritamine on tasuta. Rohkem infot
saab lähimast büroost.
TÄHELEPANU! Iga lapse
eest
vastutab
lapsevanem! Enne lapse üksi liiklusse
lubamist, olgu jalakäija või jalgratturina, on iga lapsevanema
kohustus veenduda, et tema järeltulija on valmis üksi liikluses
osalema, mõistab ümbritsevat
ja oskab ohutult liigelda. Oma
liiklusteadmisi saab jalgrattur
kontrollida, lahendades liiklusteste liikluskasvatus.ee lehel.
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Pöide ühinemisküsitlus
Seoses Pöide vallavolikogu otsusega alustada teiste Saaremaa omavalitsustega ühinemisläbirääkimisi tuleb küsitluse teel välja selgitada Lääne-Saare valla elanike seisukoht küsimuses “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 Pöide vallaga
üheks omavalitsuseks?”.
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil kell 8–20 hääletussüsteemis VOLIS, mille lingi
leiab Lääne- Saare valla veebilehelt www.laanesaare.ee.
Küsitluspunktides toimub küsitlus 23. ja 24. aprillil kell 10–18.
Küsitluse läbiviimiseks on moodustatud kolm küsitluspunkti.
1. Vallamaja, Marientali tee
27, Kuressaare linn: Aste alevik,
Kudjape alevik ja Nasva alevik
ning Abruka, Anijala, Ansi, Aste,
Asuküla, Aula-Vintri, Eikla, Endla, Irase, Haamse, Hakjala, Hübja, Jootme, Jõe, Kaarma, Kaarma-Kirikuküla, Kaarmise, Kais-

vere, Kasti, Kaubi, Kellamäe, Keskranna, Keskvere, Kiratsi, Koidu,
Koidula, Kuke, Kungla, Käku, Kärdu, Laadjala, Laheküla, Laoküla,
Lilbi, Maleva, Meedla, Metsaküla, Mullutu, Muratsi, Mändjala,
Nõmme, Paimala, Parila, Piila,
Praakli, Põlluküla, Pähkla, Pärni,
Randvere, Saia, Sepa, Sikassaare,
Tahula, Tamsalu, Tõlli, Tõrise,
Tõru, Upa, Õha, Vaivere, Vatsküla, Uduvere, Unimäe, Vestla,
Vantri ja Viira küla. Tel 51 48 675.
2. Kärla teeninduskeskus,
Pargi tn 1, Kärla alevik: Kärla
alevik ja Anepesa, Arandi, Hirmuste, Jõempa, Kandla, Karida,
Kärla-Kirikuküla, Kogula, Kärla-Kulli, Kuuse, Kõrkküla, Käesla, Mõnnuste, Mätasselja, Nõmpa, Paevere, Paiküla, Sauvere,
Sõmera, Ulje, Vendise, Vennati
küla. Tel 58 504 920.
3. Lümanda teeninduskeskus, Lümanda küla: 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. Tel 50 48 513.

Liikluskoolitusega
Randvere kogukond
turvalisemaks
Meie liikluskoolitus sai alguse
ja rõõm oli tõdeda laste huvi selle teema vastu.
Lapsed kuulasid politsei
esindaja Meelis Juhandi juttu
ohtudest liikluses ning hiljem
sai Meelis lastelt tänu nende
joonistatud piltide näol. Ka pikaaegne jalgrattakoolituste läbiviija Anne Nelis kuulati hoolega ära ning lapsed esitasid asjalikke küsimusi ja rääkisid, kuidas nad ise liikluses osalevad ja
mida nad on märganud.
Meie erivajadusega täiskasvanud olid samuti koolitusega
väga rahul ning said küsida täpsustavaid küsimusi liikluses ettetulevate olukordade kohta.
Algul tundusid paljud olevat
oma liiklusteadlikkusest heal
arvamusel, tegelikkuses on see
pilt enamasti teine. Liiklus algab üldjuhul juba väljumisega
koduõuest tänavale ning sellest
rääkimine ja teavitamine teeb
vaid head. Hea meel oli näha
sära laste silmades ja palju huvitavaid küsimusi oli ka erivajadustega inimestel.

Järgmised koolituse
kuupäevad ja kellaajad:
Erivajadusega
täiskasvanute rühma
koolitus:
6.04 kl 10 liiklusteooria
13.04 kl 10 liiklusteooria
20.04 kl 10 liiklusteooria
27.04 kl 11 praktiline
liikluspäev rattaga
Lasterühma koolitus:
1.04 kl 12 liiklusteooria
avapäev
29.04 kl 12 liiklusteooria
6.05 kl 12 liiklusteooria
20.05 kl 12 praktiline
liikluspäev ratastega
28.05 kl 13 kõigi osalejate
ühine jalgrattamatk
koos piknikuga
Info ja küsimused:
projektijuht Marina Skljarenko
randverepost@gmail.com
tel +372 53 458 412
MTÜ Randvere
Tööõppekeskus

Eterniidijäätmete tasuta
kogumine lõppenud
Kudjape jäätmejaamas lõpetatakse Kuressaare
linna,
L ää ne-Saa re,
Pihtla, Mustjala, Salme ja Torgu valla elanike kodumajapidamistest toodavate asbesti sisaldavate eterniidijäätmete tasuta
vastuvõtt.
NB! Eterniiti võetakse isikut tõendava dokumendi alu-

sel tasuta vastu vaid isikutelt,
kes on äraantava eterniidi koguse eelnevalt kohalikus omavalitsuses registreerinud kuni
vastuvõetava koguse (82 tonni) täitumiseni.
Uusi eterniiti ära anda soovijaid ei registreerita omavalitsustes alates 10. aprillist.
Eterniidijäätmete kogumist
rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projektis
osalevad omavalitsused.
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Põhjatäht

Neljapäev, 13. aprill 2017
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MÄLESTAME

Ülo Tammeväli (73)
Nasva alevik
Anatoli Kanarbik (60)
Mätasselja küla
Aare-Hillar Tass (81)
Aste alevik
Maimo Roolaht (88)
Nõmme küla
Heinu Kundrats (75)
Muratsi küla

SÜNNID

Lukas Uusna,
Käku küla

ÕNNITLEME

75 Heljo Järsk
75 Niina Vilukas
75 Ilmar Ots
75 Hulda Küng
75 Maimu Kask
75 Liia Käsk
80 Helgi Viskus
80 Arvo Siil
80 Ants Virveste
80 Laura Maltseva
80 Eevi-Leine Teär
85 Amilde Saks
85 Vilma Loik
91 Leida Laanemaa
91 Aino Haavik
94 Ilmar Arge
95 Asta Timmas
96 Hilda-Helene Mölder

TEADE
Randvere raamatukogu on
suletud 10. aprillist 27. aprillini – raamatukogu direktor
on puhkusel.
Kutsun kõiki naisi, kel sõbralikud suhted korvpalliga,
neljapäeval, 13. aprilli õhtul
kell 18 Kihelkonna kooli
korvpalli mängima. Võistkonnad moodustame kohapeal. Pole tähtis, millal viimati mängisid, tähtis on hea
tuju, tahe, nautimisoskus ja
natuke võiks muidugi ka
reegleid tunda. Info ja registreerimine tel 56 254 304, Monica.
Laupäeval, 15. aprillil kell 16
KINO Eikla klubis: “Sangarid”, pilet 3/4 €.

KÜLA
KOOSOLEK
Pühapäeval,
16. aprillil kell 11
toimub Kiratsi
külamajas Uduvere
ja Kaarma küla
üldkoosolek. Palun
kohale tulla
võimalikult paljudel
inimestel, kuna
teemaks on ka
külapiiride
muutmine.
Rika Lindmaa,
Uduvere külavanem

Avatud on MTÜ-de
tegevustoetuste
2017. aasta I taotlusvoor
Lääne-Saare vallavalitsus kuulutab vallavolikogu 24.03.2015
nr 22 “Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord” alusel välja Lääne-Saare valla
MTÜ-de tegevustoetuse esimese taotlusvooru.
Taotluste esitamise tähtaeg
on 15. aprill. Määrus, taotlus ja
lisad on kättesaadavad kodulehel www.laanesaare.ee -> KÜLAELU -> Info külavanematele.

Taotlus esitatakse Lääne-Saare vallavalitsusele 15.
aprilliks kella 17-ks kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@laanesaare.
ee või postiga aadressil: Marientali tee 27, Kuressaare linn,
Saare maakond 93820.
Lisainfo:
Merike Lipu, infotöötaja,
tel 53 457 553 / 45 20 475,
merike.lipu@laanesaare.ee

Avatud on sporditoetuste
2017. aasta I taotlusvoor
Lääne-Saare vallavalitsus kuulutab vallavolikogu 29.06.2016
nr 22 “Sporditoetuste määramise kord” alusel välja Lääne-Saare valla sporditoetuste
esimese taotlusvooru.
Taotluste esitamise tähtaeg
on 15. aprill. Määrus, taotlus
ja lisad on kättesaadavad kodulehel www.laanesaare.ee ->
SPORT -> Blanketid.
Taotlus esitatakse Lää-

ne-Saare vallavalitsusele 15.
aprilliks kella 17-s kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@laanesaare.ee või
postiga aadressil Marientali tee
27, Kuressaare linn, Saare maakond 93820.
Lisainfo:
Villi Pihl, abivallavanem,
tel 45 20 454,
villi.pihl@laanesaare.ee

