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Kärla rahvamaja sarikapidu
2016. aastale panime piduliku punkti, kui pidasime 22. detsembril maha Kärla rahvamaja sarikapeo. Maja saab valmis 2017. aasta augustiks. Pildil vasakul abivallavanem Urmas Sepp ja paremal Lääne-Saare vallavolikogu liige Andres Tinno.
EGON LIGI

Saame tuttavaks: uus
töötaja
Lääne-Saare vallas

MERIKE LIPU

Lääne-Saare vallavalitsuses
alustas 2. jaanuarist tööd geoinfospetsialist Argo Riik, kelle
peamised tööülesanded on topo-geodeetiliste mõõdistus- ja
uurimistööde kontroll, arhiveerimine ja väljastamine ning
geoinfo registrite pidamine.
Argo Riik on hariduse omandanud Kehtna kõrgemas põllumajanduskoolis. Hiljem on ta
end täiendanud mitme koolitusega, näiteks on ta läbinud Eesti geodeetilise süsteemi ja ruumilise planeerimise koolituse.
Riigil on ka avaliku sektori kogemus, kuna ta on töötanud maakorraldajana Hummuli vallas.
Riik leiab, et uuel ametikohal
on tal palju uusi väljakutseid ja
arenguvõimalusi. “Soovin rakendada oma tehnilisi teadmisi ja
oskusi ning anda panuse kogukonna arengusse,” märkis ta.

Noortevolikogu heategevuslik kontsert
Jõuluaeg on tegus aeg ja
seda oli ta ka Lääne-Saare valla noortevolikogu
jaoks.
Emili Gabriela De Oliveira ja
Lukreezia Kajak

11. detsembril korraldasime
heategevusliku advendikontserdi Nasva klubis. Kontserdi
korraldamise eesmärk oli teha
head ja annetada kogu tulu Kuressaares lähisuhtevägivalla all
kannatavatele naistele nõustamist, majutust ja igakülgset
toetust pakkuvale Pärnu naiste tugikeskusele.
Pileti hind oli 3 eurot, kuid
kellel suur süda, võis alati rohkem annetada. Esines Magic
Panda, kelle nimi on juba paljudele tuttav. Kuressaare muusikakoolist oli oma säravate
pillidega kohale tulnud saksofoniansambel koosseisus Imeliine Mändar, Martin Vesberg,
Emili Gabriela De Oliveira ja
nende õpetaja Matis Männa
ning andekas pianist Jutta Loviisa Juht. Kogu õhtut viis läbi
Urmas Lehtsalu.
Kontsert algas pianist Jutta Loviisa sissejuhatava looga
ja tervituskõnega noortevoli-

kogu poolt. Sellele järgnes
saksofoniansambli etteaste ja
siis mängis Jutta pikemalt
oma kava ette.
Ürituse üks suur toetaja oli
Swedbank, kes toetas kontserti heategevusliku kohvikuga.
Sealt sai kontserdi pausil osta
head ja paremat, nii soolast
kui ka magusat. Kontserdi lõpus esines Magic Panda, kelle lood olid rütmikad ja panid
kõigil jala kaasa tiksuma.
Sellega saigi meie kontsert
läbi. Lõpus jagasime esinejatele ja toetajatele veel kingipakke ja oli viimane võimalus kohvikust tee peale midagi head
kaasa osta.
Kontserdi korraldamine sujus hästi. Saime ühe suure kogemuse võrra rikkamaks. Tagasiside oli hea ja meilt oodatakse veel taolisi kontserte, mille korraldamisega saame kindlasti väga hästi hakkama.
Täname veel kord Magic
Pandat, Jutta Loviisa Juhti ja
saksofoniansamblit selle toreda muusikaelamuse eest,
Swedbanki maitsvate küpsetistega kohviku eest ja Nasva
klubi juhatajat Hiie Kuuske,
kes võimaldas meile koha, kus
saime nii toreda ürituse korMagic Panda oma rütmikate paladega esinemas.
raldada.
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MTÜ Randvere Tööõppekeskuse
2016. aasta tegemistest
Olen kirjutanud MTÜ
Randvere Tööõppekeskuse tegemistest ja huvitavatest seikadest. Seekord
mõtlesin, et kirjutaks ühe
kokkuvõtva artikli meie siin
osutatavatest erihoolekandeteenustest ja erivajadustega inimeste valmistatud
toodetest.
Marina Skljarenko

Usun, et paljude jaoks pole saladus, et meie tööõppekeskus
sai 2016. aastal kümneaastaseks. Sotsiaalkindlustusameti
kaudu osutame erivajadustega
inimestele järgmisi erihoolekande teenuseid:
1. Igapäevaelu toetamise
teenus. Teenusel aidatakse kujundada inimese igapäevaelu
toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga koos elavaid
inimesi. Teenuse eesmärk on
emotsionaalse ja sotsiaalse
toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja
areng.
2. Töötamise toetamise teenus. Teenusel juhendatakse ja
nõustatakse inimest tema võimetele sobiva töö otsimise ja
töötamise ajal, et toetada tema
iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti.
3. Toetatud elamise teenus.
Teenusel juhendatakse inimest,
kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata teda ühiskonnaellu. Teenuse
eesmärk on tagada inimesele
võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.
Hetkeseisuga on meil vabu
kohti: igapäevaelu teenusele 9,
töötamise toetamise teenusele 3.

Suurem osa Randvere tööõppekeskuse perest.

Uuest aastast jätkame sotsiaalkindlustusameti toel ka
2016. aastal alustatud “Pikaajalise kaitstud töö” projektiga, milles on meil planeeritud
seitse teenusekohta ja mis
koosneb kolmest etapist. (Täpsema info teenuste kohta saate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ja kohaliku piirkonna juhtumikorraldajalt Liida
Kaarelt.)
“Pikaajaline kaitstud töö”
on mõeldud erivajadusega
inimestele, kes oma erivajaduse tõttu, vajavad enam tuge
ja abi töötegevustes osalemiseks. Tööna pakume vaiba ku-

dumist, kaardi- ja kartongtoodete valmistamist, õmblustööd, puidutööd ja heakorratöid.
Seadmetest soetasime hiljuti lauapealsed kangasteljed
ja Sizzixi pressraua, et laiendada meie tööde valikut ja luua
uusi põnevaid tooteid lisaks senistele. Üks põnevamaid töövahendeid meie majas on jätkuvalt tikkimismasin. Oleme
seda ka majast välja viinud,
laatadele, et näidata, kuidas
see toimib ja millised selle võimalused on.
Möödunud aastast veel nii
palju, et käisime Tartus Ahhaa

MARINA SKLJARENKO

keskuses tutvumas imelise teaduse maailmaga. See oli suurepärane reis, millest võtsid
osa meie teenusel olijad ja nende pereliikmed. Reis oli pikk ja
kurnav, kuid peame ära mainima, et meie teenusel olijad
ehk meie Randvere tööõppekeskuse pere on SUPER! Kõik
olid tõeliselt tublid ja tolerantsed üksteise suhtes ning oleme tänulikud väga meeldiva
reisi eest.
Nagu ikka ühel korralikul
perel oli ka meil aasta lõpus jõulupidu. Pidu pidasime koos
MTÜ Õnneonn pere ja Randvere laulumemmedega. Pidu toi-

mus Marta-Lovises korraliku
jõuluprae ja kohvi-koogiga. Loomulikult olid ka külalisesinejad:
eakate ansambel Taritust ning
Lümanda põhikooli lapsed näidendi ja muusikalise etteastega. Läbi astus ka jõulutaat, kes
luuletuste ja laulude eest kinke
jagas.
Läbi aasta on meil olnud ka
hulk toetajaid, kes on annetanud mööblit, seadmeid ja töövahendeid. On pereliikmed, kes
aitavad toiduainete ja oma ajaga meie ühistes tegemistes. Kohalikud omavalitsused linna ja
valla näol, kes meile võimaluste piires alati vastu tulevad.

Koostööpartnerid, kes aitavad
meil oma tellimustega erivajadustega inimestele tööd anda.
Tahame öelda kõigile, kes meie
perega kokku puutuvad: suur
aitäh, et olete olemas ja toetate
meid!
Ilusat uut aastat MTÜ Randvere Tööõppekeskus pere poolt
ja uute kohtumisteni alanud
aastal.
Kontaktandmed:
www.randvere.ee
MTÜ Randvere Tööõppekeskus Facebookis: https://
www.facebook.com/randveretooopekeskus/?fref=ts

Uutest Lääne-Saare valla territooriumil
kehtivatest prügiveolepingutest
Käesoleva aasta alguses alustas
OÜ Prügimees kolmeaastase
korraldatud jäätmeveo perioodiga (1.01.2017–31.12.2019) Lääne-Saare valla haldusterritooriumil (edaspidi VALD).
VALLA territooriumil elavatele
või majapidamisi omavate kodanikele saatis osaühing Prügimees vahetult enne jõule masspostituse prügiveolepinguid,
mis sisaldasid:
prügiveo lepingu projekti,
teenuste nimekirja,
prügiveograafikut,
hinnakirja,
konteinerite kasutamise
korda.
Lepingud laekusid kas kodanike postkastidesse või meilile – olenevalt sellest, millised
kontaktandmed olid jäätmemajanduse lepingute juurde varem
edastatud. On ilmnenud, et
meilile saadetud lepingud koos
lisadega võisid automaatselt

minna ka rämpsposti hulka.
Kes ootab siiani oma lepingut,
palun vaadake oma meilipostkast üle (kaasa arvatud rämpsmeilide nimekiri) või võtke
ühendust osaühinguga Prügimees.
Vallavalitsus saadab jaanuarikuu jooksul omakorda prügivedajale nimekirja nendest majapidamistest, kes pole esimese
postitusega lepingut koos eelnimetatud lisadega saanud.
Seda sellepärast, et kõik majapidamised/asutused peavad
olema korraldatud jäätmeveoga automaatselt liidetud – keegi ei saa jääda liitumata.
Jätkuvalt on võimalik sõlmida 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 PRÜGIVEOLEPINGU 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,
võtke palun ühendust prügivedajaga.
Põhjused, miks saadetud lepingutes on palju vigu (näiteks
ei klapi aadressid, 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 jäätmeregistri andmed,
kuid ka jäätmeregistrisse on
andmed tulnud kusagilt mujalt.
Enamjaolt on vead sisse tulnud
erinevate riiklike registrite
omavahelise mitteühildumise

ja suure mahu tõttu. Lisaks palju muid faktoreid, mida kõrvaltvaataja ei tea.
Vallavalitsus palub kodanikelt siiralt vabandust tekkinud
ebameeldivuste pärast.
Samas palume varuda
kannatust. Ärge jääge oma
mure ja emotsioonidega üksi,
vaid võtke ühendust – vallavalitsuse ja prügivedaja koostöös leiame tekkinud ebameeldivatele olukordadele,
mis puudutavad vigu prügilepingutes, lahenduse.
JUHTUMID, MIL VALLALE
TULEB ESITADA TÄIENDAV
AVALDUS
Tuletan kõigile meelde, et vallavalitsusele 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 valla kontorist (Marientali
tee 27, Kuressaare).
Kes on vastavasisulised jäätmeveo muutmise avaldused
eelmise aasta lõpus või selle

aasta alguses juba teinud, neil
on avaldus menetletud või menetlus pooleli.
Neil, kes muutmiseks avaldust veel teinud ei ole, palume
võtta ühendust vallavalitsusega, et vältida tühisõiduarvete
laekumist.
KOHUSTUSLIK
BIOJÄÄTMETE ÄRAVEDU
Kortermajadel, kus on üle kümne korteri, ja majapidamistel,
kus tekib üle 25 kg biojäätmeid
nädalas, tuleb prügivedajaga
sõlmida eraldi biojäätmete äraveo leping.
Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda osaühingu
Prügimees klienditeenindusse
saaremaa@keskkonnateenused.
ee, tel 45 31 603 või valla keskkonna peaspetsialisti Tiina Orava poole (tiina.orav@laanesaare.ee, 45 20 468, 51 979 733).
Tiina Orav,

keskkonna peaspetsialist
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VALLAVALITSUSES
Lääne-Saare vallavalitsuse
5. jaanuari istungi materjalid

Koos külalistega ajaloo- ja muusikaklassis.

GRETE ŠILLIS

Riigikogu aseesimees
Enn Eesmaa Lümandas
28. detsembril külastas Lümanda põhikooli riigikogu aseesimees Enn Eesmaa, temaga olid kaasas nõunik Grete Šillis ja Keskerakonna Saaremaa juht Janne Nurmik. Direktor
Liia Raun ja õpetaja Urve Vakker tutvustasid kooli ajalugu ja
tänapäeva tegemisi. Elevust tekitas fakt, et koolile pani 120
aastat tagasi aluse toonane vallavanem Jüri Ratas.
Urve Vakker

Asustusjaotuse muutmise
algatamise avalik väljapanek
Lääne-Saare vallavolikogu algatas 30.11.2016 otsusega nr
1-3/16/75
“Asustusjaotuse
muutmise algatamine” Lääne-Saare vallas Kogula, Paevere, Karida ja Vennati küla lahkmejoonte muutmise.
Lahkmejoone muutmine
on põhjendatud asjaoluga, et
külade lahkmejoon kulgeb
osaliselt läbi mitme katastriüksuse. Uus lahkmejoon kulgeb mööda katastriüksuse piire ning joone määramisel on
arvestatud
olemasolevate
maakatastris registreeritud
katastriüksuste koha-aadressidega.

Asustusjaotuse muutmise otsuse eelnõu ja lisade (lahkmejoone muutmise ettepanekud)
avalik väljapanek toimub 16.01–
29.01 Lääne-Saare vallamajas ja
valla kodulehel www.laanesaare.ee.
Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel
on õigus kahe nädala jooksul
pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste posti teel aadressil: Lääne-Saare
vallavalitsus, Marientali tee 27,
Kuressaare või e-posti teel aadressil vald@laanesaare.ee.

Lääne-Saare vallavolikogu
20. detsembri istungil otsustati:
1) muuta Lääne-Saare vallavolikogu 18.12.2014 määrust nr 4
“Lääne-Saare Vallavalitsuse palgajuhend”;
2) anda nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks;
3) suunata II lugemisele Lääne-Saare valla teede 2017–2019 aasta
investeeringute kava kinnitamine;
4) suunata II lugemisele Lääne-Saare valla 2017. aasta eelarve
vastuvõtmine;
5) muuta külaelukomisjoni koosseisu;
6) premeerida vallavalitsuse liikmeid.
Kaire Müür
õigusnõunik

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
järgmised 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
suhtes ja Kuressaare
linnavalitsuse pöördumine
rahalise kohustuse võtmiseks.
Muud küsimused
• Otsustati omandada Muratsi
külas asuv Tamme tee kui
valgustusrajatis.
• Arutati LEADER-i II
meetmesse esitatavate
projektide rahastamise
küsimust.
• Arutati Aste aleviku staadioni
projekteerimise küsimust.
Lääne-Saare vallavalitsuse
13. detsembri istungi materjalid
Maakorralduslikud toimingud
• Määrati katastriüksustele uus
sihtotstarve Koidula ja Saia
külas ning Nasva alevikus.
• Muudeti vallavalitsuse
29.11.2016 korraldust nr
2-3/16/466.
• Hajaasustuse programmi
lõpparuande kinnitamine
• Kiideti heaks Kipi küla Rüüsa
talu puurkaevu rajamise
aruanne.

LÄÄNE-SAARE VALLAVALITSUS

OOTAB KANDIDAATE STIPENDIUMITELE
Tunnustused antakse välja vastavalt Lääne-Saare
vallavolikogu 16. detsembri 2015. a määrusele nr 67
Välja antakse järgmised stipendiumid:
• Kultuuristipendium määratakse Lääne-Saare vallas tegutsevale isikule või
kollektiivile aasta jooksul enim silmapaistnud tegevuse eest kultuuri vallas.
• Spordistipendium määratakse vallas tegutsevale isikule või kollektiivile aasta jooksul
enim silmapaistnud tegevuse eest spordivaldkonnas.
• Haridusstipendium määratakse vallas tegutsevale isikule või kollektiivile aasta jooksul
enim silmapaistnud tegevuse eest hariduse valdkonnas.
• Külaelustipendium määratakse Lääne-Saare vallas tegutsevale isikule või kollektiivile
aasta jooksul enim silmapaistnud tegevuse eest külaelu vallas.
Ettepanekud tunnustuse avaldamiseks koos vajalike dokumentidega esitada kinnises
ümbrikus 20. jaanuariks (kaasaarvatud) Lääne-Saare vallavalitsusele aadressil Marientali tee
27, Kuressaare, 93820, märgusõnaga “tunnustus”.
Täiendav info: merike.lipu@laanesaare.ee või tel 45 20 475.

Muud küsimused
• Eraldati reservfondist
vahendid Kärla põhikooli
sisekujundusprojekti
osamakse tasumiseks.
• Tunnistati kehtetuks Kaarma
vallavalitsuse 20.06.2011
määrus nr 6 “Korraldatud
jäätmeveo teenustasude
muutmine”.
• Arutati Eesti valdadele ja
linnadele esitatud
pöördumist metsloomade
tsirkuses kasutamise
keelamiseks ning otsustati
esitatud informatsioon
teadmiseks võtta ja käsitleda
tehtud ettepanekut
juhtumipõhiselt.
• Arutati Pärnu linnavalitsuse
ettepanekut õppekoha
tegevuskulu katmiseks 2017.
aastal ja otsustati teavitada
Pärnu linnavalitsust, et kohalik
omavalitsus ei ole PGS-i alusel
kohustatud osalema põhivara
ega ka õppekava-välise
tegevuse kulude katmisel.
Lääne-Saare vallavalitsuse
20. detsembri istungi materjalid
Sundvalduse seadmine
• Seati tähtajata sundvaldus
Lääne-Saare vallas Leedri
küla Kooli kinnistule rajatava
maakaabelliini kaitsevööndi,
114 m² ulatuses, Elektrilevi
OÜ kasuks.
Sotsiaaltoetused
• Nõustuti sotsiaaltoetuste
maksmisega 55-le
toimetulekuraskustes olevale
ja vähekindlustatud perele.
• Nõustuti täiendava
sotsiaaltoetuse maksmisega
6-le puudega isikule.
• Nõustuti täiendava
sotsiaaltoetuse maksmisega
2-le puudega lapse perele.
• Hajaasustuse programmi
lõpparuande kinnitamine
• Kiideti heaks Sauvere küla
Lusti talu puurkaevu rajamise
aruanne.
• Kiideti heaks Vendise küla
Vana-Põlde talu
kanalisatsiooni rajamise
aruanne.
Maakorralduslikud toimingud
• Määrati lähiaadress ja
sihtotstarve Romeldimetsa,
Romeldi, Ele-Mihkli,
Uuepaduri ja Paduri
katastriüksuse liitmisel
tekkivale katastriüksusele
Käku külas.
• Muudeti Põlluääre ja Looääre
katastriüksuse sihtotstarvet
Karida külas.

• Määrati lähiaadress ja
sihtotstarve Kuuse küla
Raabeksi ja Hirve
katastriüksuse piiride
muutmisel tekkivatele
katastriüksustele.
• Määrati lähiaadress ja
sihtotstarve Piila küla
Pillimetsa ja Tammiku
katastriüksuse piiride
muutmisel tekkivatele
katastriüksustele.
• Anti seisukoht maa riigi
omandisse jätmiseks 19
katastriüksuse osas.
Muud küsimused
• Otsustati sõlmida uued
lepingud sihtasutusega
Lääne-Saare Kultuur Nasva
klubi, Eikla klubi ja Aste klubi
hoonete kasutamiseks
eesmärgiga korraldada
Lääne-Saare valla
kultuurielu.
• Nõustuti korraldatud
jäätmeveo graafiku
muutmisega tähtajaliselt Aste
aleviku Dolomiidi tn 9
kinnistul.
• Arutati SW Energia taotlust
Kärla aleviku Männiku tn 11
kinnistu ostmiseks ja
otsustati taotlusega edasi
tegeleda.
• Arutati MTÜ Tamme Tee
avaldust Muratsi külas asuva
Tamme tee valgustuse
võõrandamiseks vallale
avalikuks kasutamiseks ja
otsustati ette valmistada
vastav otsuse eelnõu.
Lääne-Saare vallavalitsuse
29. detsembri istungi materjalid
Hajaasustuse programmi
küsimused
• Kiideti heaks Karida küla
Käänu talu kanalisatsiooni
rajamise aruanne.
• Kiideti heaks Muratsi küla
Tamme tee 3-1 biopuhasti
rajamise aruanne.
• Tagasi lükati Riksu küla Jõe
kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi
rajamise aruanne.
Hanked
• Kinnitati lihthanke “Sõiduki
rendile võtmine” tulemused.
Korraldatud jäätmeveo
küsimused
• Vabastati erandkorras
tähtajaliselt korraldatud
jäätmeveost Nasva aleviku
Sõrve mnt 47 majapidamine.
• Vabastati erandkorras
tähtajaliselt korraldatud
jäätmeveost Mändjala küla
Tervise põik 1 majapidamine.

• Vabastati erandkorras
tähtajaliselt korraldatud
jäätmeveost Laheküla Kajaka
tee 5 majapidamine.
• Vabastati erandkorras
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost Tõrise küla Annuse talu.
• Vabastati erandkorras
tähtajaliselt korraldatud
jäätmeveost Sikassaare küla
Kiige tee 13 ja 15
majapidamine.
• Muudeti Kärla aleviku
Karujärve tee 7 majapidamise
jäätmeveo graafikut.
Maakorralduslikud toimingud
• Anti seisukoht maa riigi
omandisse jätmiseks 18
katastriüksuse osas.
Sotsiaaltoetused
• Nõustuti sotsiaaltoetuse
maksmisega 4-le
toimetulekuraskustes olevale
ja vähekindlustatud perele.
Muud küsimused
• Otsustati algatamata jätta
keskkonnamõjude strateegilise
hindamine Nasva aleviku Sõrve
mnt 24 kinnistul.
• Kinnitati vallavara
võõrandamise tulemused.
• Eraldati reservfondist
täiendavad vahendid
kohamaksude tasumiseks
Kuressaare linnavalitsusele.
• Otsustati esitada
vallavolikogule Nasva aleviku
Sõrve mnt 24
detailplaneeringu
kehtestamise eelnõu.
• Tehti ettekirjutus A. S.-le
ehitise viimiseks vastavusse
ehitusseaduse nõuetega.
• Otsustati toetada MTÜ
Randvere Heaks taotlust ja
kaasfinantseerida planeeritud
tegevusi MTÜ-de
arengutoetuste vahenditest.
• Arutati Eesti
eraüldhariduskoolide
katusorganisatsiooni pöördumist
ja otsustati toetada erakoole
jätkuvalt kulupõhiselt kuni
vabariigi valitsuse määrusega
kehtestatud piirmäärani.
• Otsustati toetada MTÜ
SÜGress taotlust kas rahaliselt
või tellida sobivaks ürituseks
üks kabaree-etendus.
• Arutati linnavalitsuse
pöördumist heakskiidu
saamiseks Kuressaare linnas
asuva lasketiiru ehitamise ja
ülalpidamisega seotud
kohustuste võtmiseks ning
otsustati pöördumine suunata
vallavolikogule seisukoha
andmiseks.
Andrus Lulla,
vallasekretär

LÄÄNE-SAARE NOORTEVOLIKOGU

OOTAB KANDIDAATE STIPENDIUMITELE
Tunnustused antakse välja vastavalt Lääne-Saare
vallavolikogu 16. detsembri 2015. a määrusele nr 68.
Stipendiumitega tunnustatakse ja tõstetakse esile Lääne-Saare vallas elavaid või
tegutsevaid 7–26aastaseid noori, nende algatusi ning tunnustamist väärivaid tegusid.
Välja antakse järgmised stipendiumid:
• Hea algataja – noor, kes on silma paistnud hea algatajana, on edukalt eest vedanud
mõnda tegevust, üritust vm.
• Aktiivne osaleja – noor, kes osaleb aktiivselt erinevates ringides, üritustel ja
noorsootöö asutuste poolt pakutavates teenustes.
• Noor talent – noor, kes on silma paistnud erilise oskuse või tegevusega.
Noore talendi tunnustus antakse välja kahes kategoorias: spordi valdkonnas ning
kaunite kunstide valdkonnas
• Hea idee – idee või algatus, mis on silma paistnud kohalikul tasandil ning mis omab
väärtust noorte elus.
Ettepanekud tunnustuse avaldamiseks koos vajalike dokumentidega esitatakse kinnises
ümbrikus 20. jaanuariks (kaasaarvatud) Lääne-Saare Noortevolikogule aadressil
Marientali tee 27, Kuressaare, 93820, märgusõnaga “noorte tunnustus”.
Täiendav info: merike.lipu@laanesaare.ee või tel 45 20 475.
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Põhjatäht

MÄLESTAME

Jaanus Õnnis (76)
Riksu küla
Anastassia Tammeaid (88)
Paevere küla
Hilja Väli (84)
Vendise küla
Vaike Demtšenko (92)
Riksu küla

Neljapäev, 12. jaanuar 2016

LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

RANDVERES TOIMUVATE ÕPITUBADE EELINFO!
* PÜHAPÄEVAL 15. JAANUARIL kell 12.00-14.00
Sojavahast küünla õpituba koos Amiiga.
Anniki Haapsalust tuleb meile õpetama kuidas teha lõhnavat küünalt.
Kaasa võtab ta ka erinevaid värve ja lõhnu.
Ootame sind lahkesti, sest sõbrapäev koputab vaikselt uksele.
Osavõtutasu 20 € (ettemaksu arve alusel)

*
* PÜHAPÄEVAL 12. VEEBRUARIL kell 11.00-14.00
SÜNNID

Vildime endale mütsi!

Rommi Vahter
Kandla küla
Kirke Marie Levo
Aste alevik

Tee omale kasvõi saunamüts.

* Jeanna d´arc Randveres LAUPÄEVAL 11. MÄRTSIL kell
11.00-15.00 ehk KRIIDIVÄRVI TÖÖTUBA
Mööblisahvri naiskond taaskord Saaremaal, seekord Randveres!
Mis on kriidivärv? Kuidas ja kus seda imevärvi kasutada?
Sellest kõigest saad sa teada!

Võta kaasa oma pink, kapike vms mida hakkame koos tuunima.
Osavõtutasu 30 €
Selle eest sa saad: kriidivärvi (1 inimene = 100 ml värvipurk), vaha
kasutamise, töövahendid, õpetussõnad värvimisel; vanutamise ja kulutamise

Näpunäiteid tuleb meile jagama Sarapiku talu perenaine.
Kaasa võta: väike kauss, vanem vannilina, pesuseep.

Osavõtutasu 12 €

ideed, teed ja väikest näksi :)

*

NB! Õpituppa saad registreerida kui kirjutad randvereheaks@gmail.com
Täpsem info õpitubade kohta Hannalt 53 933 252
www.facebook.com/Randvere

JUUBILARID

75 Vilma Ligi
75 Lia Rüütel
75 Mati Varik
75 Hilja Kalvet
75 Meeli Aasaväli
75 Eha Kukk
75 Maret Koor
80 Endel Laidma
80 Magda Veskinõmm
85 Albertas Juozas
Slavinskas
85 Margareta Kabel
90 Lilli-Marie Ratas

TEATED
Kaarma raamatukogu avatud nüüd kahel päeval nädalas: neljapäeviti kl 10–17 ja
laupäeviti kl 10–17.
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee.

Juuksur ratastel
tuleb, kui on
tellimusi ja
ilmataat lubab
KÕRKKÜLLA kuu teisel
neljapäeval – 12. jaan, 9. veebr
jne
SÕMERALE kuu teisel
neljapäeval – 12. jaan, 9. veebr
jne
KIHELKONNALE kuu teisel
reedel – 13 jaan, 10. veebr jne
LÜMANDASSE kuu teisel ja
viimasel kolmapäeval – 25.
jaan, 8. ja 22. veebr jne
TARITUSSE kuu teisel
kolmapäeval – 22. veebr jne
KÄRLALE kuu teisel ja viimasel
esmaspäeval – 30. jaan, 13. ja
27. veebr jne
Soovitav on aeg eelnevalt kokku
leppida tel 50 92 831.
NB! Võimalik juuksur ka koju
tellida.

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

Head Meedla,
Maleva ja
Vestlaga
seotud
inimesed!

T

rükki on minemas meie külade ajalooraamat, millest iga
talukoht saab ühe eksemplari kingituseks. Kui teie talukoht
soovib rohkem kui ühte raamatut, tuleb iga lisaeksemplari
eest tasuda väike 2 eurone osamakse MTÜ Medel arveldusarvele
EE832200221030408639, selgitusse talu nimi ja raamatute arv või anda
oma soovist teada ja maksata sularahas Kati Arule Kirsi talus Vestlas
(50 24 647), Külli Nellisele Änni talus Malevas (56 675 613) või
Eve Stromile Mõtte talus Meedlas (56 254 874).
OOTAME TEIE SOOVE KUNI 28. veebruarini 2017.

