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LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

Tuul lammutas legoklotsideks bussiootepaviljoni Asukülas.

Noorte meeste taastatud bussiootepaviljon!

TÄNUAVALDUS
Ehmatav vaatepilt avanes 26. detsembri hommikul Asuküla bussipeatuses – jõulu esimese püha õhtul möllanud torm
oli bussiootepaviljoni laiali lammutanud, nagu olnuks tegu legoklotsidest mängumajaga. Katus ripakil ühel pool ja seinad laiali ümberringi. Mis nüüd teha? Noored tublid mehed ei
mõelnud kaua. Otsisid kõik laialilennutatud majaosad kokku,
parandasid ja ehitasid meie toreda bussiootepaviljoni taas
üles. Traktor oli abiks katuse pealetõstmisel.
AITÄH teile, Taavi Mets, Siim Sooäär, Risto Pihel, Guido Lepp
ja Leino Raidma!
TÄNULIK ASUKÜLA RAHVAS

VALLAVALITSUSES
Lääne-Saare vallavalitsuse
istung toimus 15. detsembril.
Ehitusloa andmine
- kuivati ümberehitamiseks ja
laohoone ehitamiseks OÜ-le Saare
Seeme Kuivati mü Jõe külas;
- kaugküttetorustiku rajamiseks
AS-ile Kuressaare Soojus Kudjape
alevikus;
- loomakasvatushoone, läga- ja
veehoidla ehitamiseks OÜ-le Saare
Saba ja Sarved Pilliroo mü
Kõrkkülas;
- sadamahoone laiendamiseks
AS-ile Saarte Liinid Sadama mü
Abruka külas.
Kasutusloa andmine
- suvila kasutamiseks eraisikule
Tultsi mü Riksu külas.
Maakorralduslikud toimingud
Lähiaadress ja sihtotstarve
määrati Mändjala küla Taimla kü
jagamisel tekkivatele
katastriüksustele ja Irase küla
Härma kü jagamisel tekkivatele
katastriüksustele.
Määrati lähiaadress “Lootsi”
Keskranna külas.
Lähiaadress ja sihtotstarve
määrati Tamsalu, Jõgela, Koidula,
Mätasselja külas ja KärlaKirikukülas külas riigi omandisse
jäetavatele maaüksustele.

VOLIKOGU
Sihtotstarve määrati Lahekülas
Laheküla tee 6 katastriüksusele.
Lähiaadress ja sihtotstarve
määrati Koovi küla Kapa-Koovi kü
jagamisel tekkivatele
katastriüksustele.
Muud küsimused
Munitsipaalomandis olevale
Kuressaare linna Kastani 20
kinnistule seati isiklik
kasutusõigus, pindalaga 35 m²,
AS-i Kuressaare Soojus kasuks.
Kiideti heaks Lümanda lasteaia
arengukava eelnõu ja suunati
avalikule väljapanekule.
Külavanemate teine ümarlaud
otsustati korraldada 28.01.2016.
Lääne-Saare vallavalitsuse
materjalid
Istung toimus 29. detsembril.
Ehitusloa andmine
- elamu ja abihoone ehitamiseks
Alliku mü Praakli külas;
- abihoone ehitamiseks Jõe tn 31
Kärla alevikus;
- heinaküüni ja lauda
lammutamiseks Pilliroo mü
Kõrkkülas;
- elamu ehitamiseks Mündi tn 20
Kudjape alevikus;
- puurkaevu rajamiseks Kukemihkli
mü Kuke külas;

- puurkaevu rajamiseks Lõhmuse
mü Leedri külas;
- puurkaevu rajamiseks Tiigi mü Upa
külas;
- puurkaevu rajamiseks Tammiku
mü Kaarma külas.
Kasutusloa andmine
- sidesõlme kasutamiseks AS-ile
Eesti Telekom Sõmera külas.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati tähtajatu ja tasuta isiklik
kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks
Kärla alevikus munitsipaalomandis
olevale Torustiku kinnistule 154 m²
ulatuses.
Sundvalduse seadmine
Seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi
OÜ kasuks Kungla küla Tänava
kinnistule kohustusega taluda
koormataval maaüksusel 0,4 kV
elektrimaakaabelliini ehitamist,
remontimist ja hooldamist.
Maareformi küsimused
Otsustati Vaivere küla Soera
maaüksuse ostueesõigusega
erastamine.
Ehitiste teenindamiseks vajalik maa
ja lähiaadress määrati Asukülas
asuvale maaüksusele.
Muud küsimused
Vabastati korraldatud jäätmeveoga
liitumisest tähtajaliselt Piila küla
Kiriku ja Keskranna küla Männikääru
tee 15 kinnistute omanikud.

Kinnitati Vennati küla Hallikivi talu
puuraugu rajamise hajaasustuse
programmi lõpparuanne.
Kinnitati Vendise küla Vahtri talu
veesüsteemi rajamise hajaasustuse
programmi lõpparuanne.
Kinnitati lihthanke
“Tänavavalgustuse hooldustööd
perioodil 1.01.2016 – 31.12.2018”
tulemused.
Kinnitati valla lasteaedade õppekulu
jaotus õppevahendite soetamiseks ja
muudeks tegevuskuludeks.
Sotsiaaltoetused
Nõustuti sotsiaaltoetuste
maksmisega 56-le
toimetulekuraskustes olevale ja
vähekindlustatud perele.
Nõustuti täiendavate sotsiaaltoetuste
maksmisega 38-le puudega isikule.
Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega 11-le puudega lapse
perele.
Andrus Lulla,
vallasekretär

VALLAVALITSUSES
AASTAL 2015
2015. aastal toimus 42 vallavalitsuse
istungit ning vastu võeti 741
korraldust ja 15 määrust.
Võrdluseks: 2014. aastal võttis
näiteks Kaarma vallavalitsus vastu
490 korraldust ja 4 määrust.

Lääne-Saare vallavolikogu 16.
detsembri istungil osales 16
liiget, puudus kolm.
Päevakorras oli 16 punkti.
Kinnitati Lääne-Saare valla
põhimäärus.
I lugemisel oli Lääne-Saare valla
2015. aasta II lisaeelarve.
I lugemisel oli Lääne-Saare valla
2016. aasta eelarve.
Muudeti Lääne-Saare vallavolikogu
18. detsembri 2014 määruse nr 4
“Lääne-Saare Vallavalitsuse
palgajuhend” lisa.
Kehtestati lasteaia õppekulu
suurus.
Kinnitati Lääne-Saare valla
tunnustuse avaldamise kord.
Kinnitati Lääne-Saare valla noorte
tunnustamise kord.
Anti nõusolek sihtasutusele
Lääne-Saare Hoolekanne vallavara,
Kastani tn 20, 8350/14459
mõttelist osa kaasomandist,

otsustuskorras tasu eest
kasutamiseks 15 aastaks, alates 1.
jaanuarist 2016.
Võeti vastu Lääne-Saare valla
2015. aasta II lisaeelarve.
Võõrandati Lääne-Saare vallale
kuuluvad Kärla alevikus asuvad Jõe
tänav 2 ja Ita kinnistu tasuta
sihtasutusele Lääne-Saare Kultuur.
Kiideti heaks ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava
ja suunati avalikustamisele.
Kinnitati sotsiaaltoetuste määrad
2016. aastaks.
Anti luba sõlmida kokkulepe
Kuressaare linnaga lasteaia ja
üldhariduskooli põhikooliastme
õppekohtade tagamise ja
finantseerimise kohta.
Määrati preemia vallavalitsuse
liikmetele.
Kuulati jooksvat infot vallavanemalt
ja volikogu esimehelt.
Kaire Müür
õigusnõunik

VOLIKOGUS AASTAL 2015
Lääne-Saare vallavolikogu kogunes
2015. aastal 13 korral. Vastu võeti 66
otsust ja 68 määrust
Volikogu esimees andis välja 9
käskkirja.
Volikogu komisjonid tegid tublit tööd
ning koos käidi järgmiselt:

arengu- ja eelarvekomisjon kogunes
10 korral
hariduskomisjon 8 korral
kultuuri- ja spordikomisjon 5 korral
külaelukomisjon 10 korral
sotsiaalkomisjon 11 korral.
Kaire Müür
õigusnõunik
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Möödunud
aastast
tulevikku
vaadates

Jõulud vallas

Taas on üks aasta jõudnud väärika lõpuni.
Vaadates tagasi 2015. aastale, on meeldiv tõdeda, et Lääne-Saare vallas on toimunud palju nimetamist väärivat: Lääne-Saare valla
esimene sünnipäev, Lääne-Saare valla esimene külade päev, Kaarma öölaulupidu, külavanemate ümarlaua traditsiooni taastamine, Vaivere kergliiklustee valmimine, Taritu
laulupidu, hooldekodu hoone ostmine, Lümanda põhikooli katlamaja rekonstrueerimine, Aste lasteaia kergekütteõlikatla asendamine maasoojuspumba süsteemiga, menukad jaanituled üle valla, Lümanda mängudetoa avamine, arengukava valmimine
jne, jne.
On veel palju väiksemaid ja suuremaid
saavutusi, üritusi ja tegemisi, millest saaks
ja võiks kirjutada. Kuid nii mõnigi asi võiks
jääda lugeja enda avastada, vaadates mõttes
tagasi möödunud aastale ja ümbritsevas elukeskkonnas kordasaadetule.
Lääne-Saare vald on hea paik elamiseks,
kultuuri armastav, huvitav, aktiivse elanikkonnaga, looduskaunis ja heade võimalustega omavalitsus. Selle hoidmiseks tuleb meil
kõigil panustada oma aega ja energiat. Iga
kodanik saab olla kasulik hea sõna, positiivse kommentaari ja julgustava ideega.
Meie jaoks on oluline, et oleksite kursis
valla tegemistega ja et rahvani jõuaks kogu
vajalik info. Sellega seoses ootan ettepanekuid ja ideid, mis aitavad muuta meie vallalehte sisukamaks. Anna teada, mida tahaksid kindlasti Põhjatähest lugeda ja millist infot ootad ja vajad. Kirjuta mulle oma ettepanekutest e-meili teel merike.lipu@laanesaare.ee või saada kiri postkasti Marientali tee
27, Kuressaare 93820. Püüdes üksteist kuulata ja mõista, loome hooliva keskkonna meile kõigile. Hooligem üksteisest, leidkem aega
lähedaste jaoks, märgakem inimesi enda ümber ja arvestagem nendega.
Head uut aastat, Lääne-Saare valla elanikud!
Merike Lipu
infotöötaja
Lääne-Saare vallavalitsus

Lapsed jõulumänge mängimas

HANNA SAAR

Lapsed põhu sees päkapikuga hullamas.

HANNA SAAR

Pisike Leena Jürisson jõulumeeleolus.

HANNA SAAR

19. detsembril pidasid randverelased taas toredat jõulupidu
Inimesi tuli kokku ligikaudu 45 ja seekord olid kohal ka need, kes eelmise aasta peole ei jõudnud.
Enne kui lapsed oma pakke lunastama said hakata, võis päkapikuga trallitada ja meisterdamislaua taga endale jõulukaunistusi meisterdada. Lisaks sai selgi korral põhus hullata. Tantsiti paar tantsu ja mängiti lustlikke mänge. Kuna sel aastal oli jõuluvanal kibekiire ja ta meile ei jõudnud,
tegi pakkide jagamise tänuväärse töö päkapikk. Samal ajal, kui pakke avati ja lastele ilusad näod pähe joonistati, sõid täiskasvanud omakaetud
laua taga hapukapsast ja verivorsti ning heietasid tulevikust. Head uut aastat ja istume ka 2016. a lõpus ühisesse peolauda.
HANNA SAAR

Uued töötajad
Lääne-Saare
vallas
Lääne-Saare vallavalitsuses alustas 4. jaanuarist tööd uus juhtumikorraldaja Kristina Kallas, kelle peamised tööülesanded on
lastekaitsetöö korraldamine ja perede nõustamine sotsiaalpedagoogilistes ja hoolekandealastes küsimustes.
Kristina Kallas on läbinisti Saaremaa
neiu, kes pärast Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetamist suundus õppima Tallinna ülikooli ning lõpetas seal sotsiaaltöö erialal bakalaureusõppes ning andragoogika erialal
magistriõpingud. “Minu varasem hariduslik ettevalmistus toetab minu töötamist juhtumikorraldaja ametipositsioonil,” põhjendas Kallas oma kandideerimisotsust ja lisas,
et tal on olemas ka sotsiaaltöö valdkonnas
töötamiseks vajalikud isikuomadused – avatus, tolerantsus ja kriisiolukorras arukalt tegutsemise võime.
Sihtasutuses Lääne-Saare Kultuur asus
4. jaanuarist tööle Lääne-Saare valla spordijuht Asko Esna, kelle töö põhieesmärk on valla elanike, ametiasutuse ja hallatavate asutuste teenindamine rahvatervise- ja sporditöö-alaselt, tervisealase teabe vahendamine
vallas, valla spordivõrgustiku suunamine ja
arendamine. Lisaks kuulub tema kohustuste hulka ka spordiürituste traditsioonide jätkamine ja sporditegevuse järjepidevuse arengu tagamine Lääne-Saare vallas.
Asko Esna on sündinud ja kasvanud Pärnus, ent tegutsenud viimased aastad Saaremaal võrkpallitreenerina. Võrreldes eelneva tööga on spordijuhi ametikoht Esna sõnul
mitmekülgsem ja seotud suurema sihtrühmaga. “Enim teeb rõõmu see, et saan tutvuda paljude uute inimestega ja näha spordielu
teistsuguse nurga alt,” võttis Asko uued ametirõõmud kokku.
Merike Lipu

Taritu meesansambel 26. detsembril Taritu jõulupeol
Nende pikemat kontserdikava on võimalik nautida reedel, 8. jaanuaril kell 20 Taritus, kui ansambel tähistab oma 30. tegevusaastat.

URVE VAKKER
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Kes on kes?
Karala ja Viidu küla
ühine jõulupidu

Karala ja Viidu küla lapsed jõuluvana ja päkapikuga.

Karala külaseltsi eestvedaja Kaja Juulik, jõuluvana ja päkapikk.

LILIAN MAASTIK (2X)

Juba kolmandat aastat saavad Karala ja Viidu küla inimesed kokku Karala külamajas, et
ühiselt pidada jõulupidu. Miks just need kaks
küla, mis isegi ei ole naaberkülad? Koostöö
sai alguse Viidu inimeste käimisest Karala külamajas, et tegeleda savitööga, ja selle tegevuse taustal arutasime, et saame kokku ka
muudel üritustel. Kuna Viidul on rohkem lapsi ja meil koht, kus koos käia, siis nii sündiski
see traditsioon.
Alati on meil olnud ka väikene päevakava.
Lastega on tegelenud Saaremaa laste staarlemmik Hiie Mook. Laulame, korraldame viktoriine, võistlusi, tuleb jõuluvana.
Sel aastal panid eeskava kokku kahe küla mehed Tamur Maddisson Karalast ja Janno Tuulik Viidult, kes laulsid kitarride saatel koos
rahvaga ilusaid jõululaule. Nende ajagraafik oli sel päeval tihe, tulid Taritust Karalasse ja läksid Karalast edasi Astesse. Oli ka üllatusesineja – Tõnis Ots, kes jõuluvanalt pakki lunastades laulis kitarri saatel. Sellised inimesed, kes tulevad ja teevad üllatuse, millest
korraldajad midagi ei tea, on alati südantsoojendavad.
Ise saatsime saadiku naaberkülla Atlasse,
kus ka samal ajal jõulupidu peeti, ja läkitasime neile oma küla veini ja šokolaadi. Atla külavanem Toivo Naagel oli aga juba enne jõule
meie külaseltsile kingituse teinud ning see oligi sõbralik vastuvisiit.
Jõuluürituseks lasime valmistada Karala külaseltsi šokolaadi, mida jõuluvana kingipakki
poetas. Lilian Maastik tegi veel erilise üllatuse
ja oli salaja lasknud teha suurema šokolaadi,
mille pakendil peal eelmise aasta jõuluürituse
osalejate ühispilt, ja kõik pered, kes eelmisel
aastal osalesed, leidsid selle šokolaadi jõuluvana kingikotist.
Igal aastal oleme teinud ka ühispildi. Kuna sel
aastal oli rahvast aga rohkem, nii et kõik ei
oleks pildile mahtunudki, tuli ühispilt meie külade tulevikust – lastest – koos jõuluvana ja
päkapikuga.
Tehes kokkuvõtteid Karala külamaja külastatavusest 2015. aastal, saime tulemuseks 112
üritust osavõtjate arvuga 1982.
Aitäh Lääne-Saare vallale, kes meie koosviibimist toetas!
Aitäh korraldusmeeskonnale ja osalejatele!
Kohtume taas 2016. aastal, kas siis Karala külaseltsi 20. aastapäeval, Odagalal, Mõõkkala
jooksul, jaanipäeval, sauna- ja saamapäeval,
jõulupeol või mõnel väiksemal koosviibimisel.
KAJA JUULIK

22. detsembril
jagasid
LääneSaare valla
sotsiaaltöötajad
Ervin
Raudsik
ja Liina
Kohu
jõulupakke
Pähkla
hooldekodus
Pildil koos Pähkla
hooldekodu juhataja
Merle Maiga.
õulumeeleolu viidi veel
meie valla elanikele
Randverre, Sõmerale,
Kogulasse ja
Kihelkonnale.
Sotsiaalosakonna
juhataja Ervin
Raudsiku sõnul oli
see tore ettevõtmine:
“Nende inimeste
tänu ja rõõmu on raske
sõnadesse panna,
see oli siiras, südamlik
ja soe.”

Greta Vaik
Kärla teeninduskeskuse sotsiaaltöö spetsialist
45 42 032
greta.vaik@laanesaare.ee

Minu peamised tööülesanded on: sotsiaalteenuste andmeregistri toetuste ja teenuste menetlemine, andmete töötlemine; sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtt, toetuste
arvestamine seadusega ettenähtud korras;
abivajajate nõustamine ja vältimatu sotsiaalhoolekande korraldamine; koduhoolduse klientide teenindamine vastavalt koduhoolduslepingule; oma piirkonna abivajajate väljaselgitamine ja nende abivajaduse määramine; sotsiaalalase transporditeenuse osutamine; eakate õnnitlemine juubeli puhul; toiduabi korraldamine abivajajatele. Samuti osalemine vallavalitsuse ja
volikogu komisjonide töös.

Heleri Jõgi

Lümanda teeninduskeskuse sotsiaaltöö
spetsialist
45 22 752
heleri.jogi@
laanesaare.ee
Ametinimetus on sotsiaaltöö spetsialist.
Teenistuskoha eesmärk on aidata säilitada
ja parandada Lääne-Saare valla Lümanda
piirkonna elanike elukvaliteeti ning ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet. Säilitada, arendada ja suunata sotsiaalhoolekande võrgustikku, töö laste, perede, eakate ja puuetega inimestega.
Peamised teenistusülesanded on: kodanike kaebuste ja avalduste lahendamine;
abivajajate nõustamine sotsiaalhoolekande- alastest õigustest ja abistamise võimalustest; riigi eraldatavate toetuste ja teenuste arvestamine seaduses ettenähtud korras;
sotsiaalteenuste andmeregistri (STAR) toetuste ja teenuste menetlemine, andmete
töötlemine; abivajajatele vältimatu abi korraldamine; lastekaitsetöö korraldamine tööpiirkonnas; sotsiaalse transporditeenuse
osutamine; toiduabi korraldamine abivajajatele; puudega ja erivajadusega isikute
hooldusvajaduse väljaselgitamine, vajadusel hooldaja määramine ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamine; koduhoolduse
klientide teenindamine vastavalt koduhoolduslepingule.

Katrin
Hämelainen
järelevalvespetsialist
45 20 479
katrin.hamelainen@
laanesaare.ee

Mina töötan ehitus- ja majandusosakonnas
järelevalvespetsialistina.
Üldiselt kuulub minu tööülesannete
hulka järelevalve teostamine vallas keskkonna-, jäätmekäitlus-, heakorra- ja ehitusalaste õigusaktide täitmise üle vastavalt seadustele ning hulkuvate loomadega seonduvate juhtumite menetlemine.

Merle Simmer
noorsootöötaja
53 012 355

merle.simmer@laanesaare.ee

Minu ülesanne on noorsootöö korraldamine Lääne-Saare valla Kaarma kandis eesmärgiga luua noortele tingimused, kujunemaks motiveeritud, loovaks, toimetulevaks
ja ettevõtlikuks ühiskonnaliikmeks. Igapäevaselt tähendab see eelkõige Aste avatud
noortekeskuses olemist ja toimetamist ning
noortevolikogu tegevuse koordineerimist.
Noortekas on meie tegevused väga erinevad, alustades küpsetamisest, lõpetades teaduskatsete tegemisega. Praegu on kõige rohkem tegemist uue suure valla noorte kokkutoomisega ning endisest Kaarma koolimajast laagripaiga arendamise plaanidega.
Töö noortega meeldib mulle eelkõige
tänu sellega kaasnevatele väga erinevatele
väljakutsetele, rohkele inimestega suhtlemisele ja tõigale, et ükski päev ei ole eelmisega sarnane.

4

Põhjatäht

Neljapäev, 7. jaanuar 2016

LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

TEATED
Esmaspäeval, 11. jaanuaril on
suletud Abruka, Aste, Eikla,
Kaarma, Lümanda, Randvere ja
Taritu raamatukogu.
Nasva näiteringi etendus
“Kaugused kutsuvad” Tornimäe
rahvamajas 13.01 kell 20 jääb
näitleja haigestumise tõttu ära.
Eikla klubis alustavad taas
ringid:
esmaspäeviti käsitöö- ja
keraamikaring kl 16–18
(4 € kord, juhendaja Viia Rohtla)
ning
Laura tantsutreening kl 19–20 (5 €
kord, juhendaja Laura Olesk);
neljapäeviti lastering kl 17–19
(alustab 14.01, juhendaja Marina
Saukonen).
Laupäeval, 9. jaanuaril kell 15.55
Eikla klubis mängufilm
“Vehkleja”. Pilet 3/2 €.

TEATED
Juuksur ratastel soovib kõigile
head 2016. aastat!
Ootan teid ka sel aastal juuksuribussi! Peatun, kui on tellimusi:
KÄRLAL
kuu teisel ja viimasel esmaspäeval,
11. ja 25. jaan;
TARITUS
kuu teisel kolmapäeval, 13. jaan;
LÜMANDAS
kuu teisel kolmapäeval, 13. jaan;
KÕRKKÜLAS
kuu teisel neljapäeval, 14. jaan;
SÕMERAL
kuu teisel neljapäeval, 14. jaan;
KIHELKONNAL
kuu teisel reedel, 15. jaan.
Helista tel 50 92 831, et aeg
broneerida, ja ka siis, kui sinu
piirkonnas juuksur ei käi, aga
soovijaid oleks!
30. septembril 2015 lõppes
hajaasustuse programmi taotluste
vastuvõtt. Lääne-Saare vallavalitsusele laekus 63 taotlust. Täies
maksumuses toetatakse 33 taotlust,
ühele taotlusele määrati osaline
toetus. Programmi kogumaht on
168 216,47 €, sh riigipoolne toetus
50 000 €, kohaliku omavalitsuse
toetus 54 907,44 € ja taotlejate
omafinantseering 63 309,03 €.
Toetust sai 23 veesüsteemi
valdkonna tegevust, 18 kanalisatsiooni valdkonna tegevust ja üks
juurdepääsutee. 16 toetuse saanud
leibkonnas elab alaealisi lapsi.
Taotlusi hinnati neljapunktisüsteemis. Hindamiskriteeriumid olid:
investeeringu vajalikkus, tegevuste ja
kulude põhjendus, kasusaajate arv
(sh alaealiste olemasolu leibkonnas),
investeeringu maksumus kasusaaja
kohta ning leibkonna jaoks laheneva
kitsaskoha olulisus. Esitatud
taotluste kaalutud keskmine hinne
pidi olema vähemalt 2,5 punkti.
Toetusesaajate lõplik nimekiri selgus
taotlustele antud punktide pingerea
alusel. Toetuse saanud taotluste
nimekirja leiab Lääne-Saare valla
kodulehelt. 2015. aastal toetusest
ilmajäänud taotlejatel soovitame
kindlasti uuesti osaleda järgmises
taotlusvoorus.

Saare INFOabi 453 63 63

Saaremaa oma infotelefon
Infoabist on võimalik küsida
informatsiooni kogu Eesti kohta:
ettevõtete aadressid, telefoninumbrid, postiindeksid, valuutakursid, kaugliinide bussigraafikud,
parvlaevagraafikud jne.

REEDEL, 8. jaanuaril kell 20
Taritu rahvamajas
suur pidu

TARITU
MEESANSAMBEL 30
Foto: Maagilised Seebid

Kaastegev Lümanda kooli
vokaalansambel TALVIKE

Tantsuks mängib K2
Sünnipäevalapsed pakuvad
kõigile torti ja kohvi.
Muu soovipärane kodust kaasa!
Pääse 5 €

ÕPITUBA:

KEHAKOORIJA &
HUULEPALSAM
Pühapäeval 17. JAANUARIL kell 11–12.30
Randvere Tööõppekeskuses
Saame kokku ja valmistame kehakoorija ja huulepalsami.
Juhendajaks on Heler Põld,
kes saavutas koos Elo Naabriga Saaremaa Suveniir 2015 konkursil
eripreemia ja III koha oma Kadakase tervituse kinkekomplektiga.
Heleri tööga saad tutvuda FB lehel:
https://www.facebook.com/
Maagilised-Seebid-1546233252274822/timeline/
Osalustasu: 12€/inimene.
Sisaldab: ülevaadet materjalidest, koostisainetest ja koos valmistatud
kehakoorija ja huulepalsami saad koju kaasa.
NB! Kohtade arv on piiratud, nii et kes ees see sees!
Kui oled kindel tulija, siis anna endast märku:
randvereheaks@gmail.com
Lisainfo: Hanna 53 93 3252
Üritus leitav ka
www.facebook.com/events/174173846266984/

Lääne-Saare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2015–2026
Lääne-Saare vallavolikogu
2015. aasta 16. detsembri otsusega nr 63 kiideti heaks ja
suunati avalikustamisele Lääne-Saare valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2015–2026
(edaspidi Lääne-Saare valla
ÜVK).
Lääne-Saare valla ÜVK
peab esindama erinevate huvirühmade ja üldsuse panust
ning seisukohti. Sellega seoses
kutsub Lääne-Saare vallavalitsus üles avaldama oma seisukohti ja ettepanekuid Lääne-Saare valla ÜVK osas. Mida
rohkem on arendamiskava
planeerimisel osavõtjaid, seda
tugevam on vald ja seda selgem on valla areng.
Lääne-Saare valla ÜVK-ga
on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel
(www.laanenesaare.ee
->

JUHTIMINE-> ARENGUKAVAD) ja vallavalitsuse kantseleis (Marientali tee 27, Kuressaare 93820) E, K, N kl 8–17, T
kl 8–18 (lõuna kl 12–12.30), R
kl 8–13.
Oma ettepanekud palume
saata kirjalikult hiljemalt 11.
jaanuariks e-meili aadressil
ehitus@laanesaare.ee või Marientali tee 27, Kuressaare
93820. ÜVK arengukava avalik arutelu toimub 14. jaanuaril kell 15 Lääne-Saare vallavalitsuse 3. korruse saalis.
Lääne-Saare vallas asub 11
erinevat ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) osist,
neist neli (Laheküla, Sikassaare, Kudjape ja Upa) on ühendatud Kuressaare ÜVK-ga ja
ülejäänud seitse (Aste alevik,
Aste küla, Eikla, Kärla, Lümanda, Nasva ja Koimla) on
autonoomsed süsteemid. Lää-

ne-Saare valla elanikest kasutab tsentraliseeritud veeteenuseid ca 2300 inimest ehk ligilähedaselt iga kolmas.
Domineeriv osa valla
veeinfrastruktuurist on renoveeritud viimase 7–8 aasta vältel, mis tähendab, et torustike, pumplate ja reoveepuhastite seisund on üldreeglina hea
(v.a Mündi tänava kanalisatsioonitorustik) ja renoveerimist vajava veeinfrastruktuuri osakaal suhteliselt väike. Samas on pea kõigis maapiirkondades trassilõike, kus torustikud vajavad lähiaastatel renoveerimist. Lisaks on pea kõikjal välja arendamata sademeveesüsteemid, millega kaasneb kanalisatsioonitorustike
lisakoormus sajuvete infiltratsiooni näol.
Kvaliteedinäitajate osas on
joogivesi Lääne-Saare vallas

hea, probleeme on esinenud
Kärlal, püsiv ja ajas vahelduv
on veekvaliteet Nasval (puurkaevude vee kloriidide sisaldus on kõrge). Samuti esineb
aeg-ajalt probleeme reovee
puhastusastmega, kuid enamasti on need lahendatavad
puhastite töö ümberkorraldusega.
Lääne-Saare valla endises
kolmes koostisvallas kehtib
veeteenustele praeguseni kõigis kolmes erinev hind, keskmisena on see sarnane muu
maakonna hinnamajandusega, kuid vallasiseselt on veeteenuste hinnad oluliselt kõrgemad Lümanda piirkonna
eratarbijatele ja Kärla piirkonna äritarbijatele. Põhimõtteliselt on mõeldav teenusehinna
ühtlustamine eratarbijatele,
samas toob see praegu kehtiva seadusandluse põhjal kaa-

sa märgatava hinnatõusu Kärla piirkonna äriklientidele,
mistõttu teenuse hindade ühtlustamine on problemaatiline
teema.
Lääne-Saare valla ÜVK investeeringute kava on välja
töötatud lähtudes kolmest
komponendist:
- olemasoleva halvas seisundis
veeinfrastruktuuri
uuendamisvajadus
- veeinfrastruktuuri laiendamisvajadus
- olemasoleva veeinfrastruktuuri asendamisvajadus
tulenevalt selle eeldatavast
amortiseerumisest.
Investeeringud on kavandatud lühemas ja pikemas
perspektiivis ehk I etapp aastatel 2016–2018 (kiireloomulised vajadused) ja II etapp
2019–2026 (perspektiivsed ja
asendusvajadused).

