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“Aasta teo” tiitli vääriliseks tunnistati 2016. aastal Aste põhikooli poiste Martin Leepere ja Rasmus Vendeli võidetud pronksmedal Amsterdamis toimunud ülemaailmsel keskkonnaalaste uurimistööde olümpiaadil.
MAANUS MASING

Vallavanema kõne Eesti
Vabariigi 99. aastapäeva üritusel
Mul on südamest rõõm tervitada teid Eesti Vabariigi sünnipäeva eel. Küll mitte pikaajaliseks, aga siiski traditsiooniks on
saanud, et riigi sünnipäeva puhul tunnustame me ka möödunud aastal silmapaistnud inimesi, tegusid.
99 aastat. On seda vähe või
palju? Inimese elukaares on see
kahtlemata märkimisväärne
number. Haruldane number.
Palju me teame nii väärikas eas
inimesi? Riigi jaoks ilmselt tähendavad need aastad aga, et
pigem on riik noor. Võrreldes nii
mõnegi teisega.
Kuid kindlasti on iga aasta
Eesti Vabariigi 99 aastat väldanud teekonnal kordumatu, iga
järgmine erinev eelmisest ning
99 aastat kestnud tee on vaieldamatult olnud keeruline, aga
igati väärikas.
Täna mõtleme ehk veidi rohkem Eestist ja täna räägime ehk
tavapärasest rohkem Eestimaast.
Me võime rääkida ja me tohime
rääkida ning seda just sellises tonaalsuses, nagu keegi meist tunneb või soovib, ja mitte keegi ei
saa meid keelata! See on võimas
ja uhke tunne.
Eesti Vabariigi kestmine
pole aga kogu aeg nii kerge olnud. Kuigi me tähistame riigi
99. sünnipäeva, pole see ometi
olnud kestev. Tänased vanavanaemad ja vanavanaisad räägivad lugusid, kuidas on raske uskuda, et Eesti riik suutis oma
iseseisvuse tagasi võidelda.
Eesti riik on meil taas olemas

olnud veerand sajandit. Me oleme selle üle õnnelikud ja uhked,
me peame olema selle üle õnnelikud, sest iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav. Maailmas on
üle 5000 rahva, ent veidi alla 200
riigi. See tähendab, et iga 25 rahva kohta tuleb ainult üks riik!
Kuid see õnnetunne annab
meile ka ülesandeid. Üks neist
on vastutamise oskus. See on
üks olulisemaid oskusi, mida
elus vaja läheb. Kui me suudame vastutada oma tegemiste
eest, suudame vastutada ka oma
tuleviku eest. Riigi tuleviku
eest. President Lennart Meri on
öelnud, et oma riigi eest vastutame me kõik koos ja igaüks
eraldi. Me teeme seda oma riigi kodanikena.
Vaadates tagasi tollele käänulisele teele, võime tõdeda, et
see on olnud Eestile edukas.
Meil on oma riik, kus eesti keel
on riigikeel, meil on OMA kultuur ning mis meie ajalugu arvestades väga oluline – meil on
riik, kus meie, eestlased, otsustame, kuidas me tahame oma
olevikku ja tulevikku korraldada. Meil on oma identiteet. Meie
päritolu, esivanemad, lapsepõlvesõbrad on väärtus, mille üle
uhke olla, seda sõltumata sellest,
millises Eesti või maailma nurgas me saatuse tahtel parasjagu
viibime.
Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid tõdes oma
Eesti iseseisvuspäeva vastuvõtukõnes Riias, et maailmas
on väga keerulised ajad ja et

me oleme tunnistajaks, kuidas
riigid ja nende juhid kipuvad
loobuma seni kehtinud reeglitest või kaugenema väärtustest.
Kindlasti ei ole ka Eesti riigis
täna kõik nii, nagu me tahaksime, ent ometi võime julgelt tunnistada, et oleme üheskoos palju saavutanud. Tänane tähtpäev
sunnib meid ka tulevikule mõtlema. Meil on tegelikult ju hästi
läinud, aga me ei tohi muutuda
liialt rahuolevateks ega arvata, et
kõik seni saavutatu on ajas pöördumatu. Me peame seisma jätkuvalt ja jonnakalt oma väärtuste eest, hoidma oma väikest riiki, et see tuulte pöörises vankumatult püsima jääks.
Mõni aasta tagasi sain ma

vabariigi aastapäeva eel kirja,
ümbrikus, mitte e-kirja. Ümbrikule oli lapsekäega kirjutatud
minu nimi. Üks väike vallakodanik esitas selles kirjas mulle
kaks küsimust: kes on valla minister ja kes on valla omanik.
Tunnistan, et enne lapsele vastamist pidin ma hetke mõtlema.
Ma vastasin sellele väikesele terasele poisiklutile, et valla omanik on rahvas. Nii nagu on riigi
üheks alustalaks rahvas, on rahvas alustalaks ka vallale. Pole
rahvast, pole riiki. Pole meid,
pole riiki.
Palju õnne sünnipäevaks,
Eesti Vabariik ja Sinu rahvas.
Elagu Eesti!
Tiina Luks,

Lääne-Saare vallavanem

LÄÄNE-SAARE VALLA 2016. AASTA TUNNUSTUSED
Haridusstipendium – Ülle Soom
Kultuuristipendium – Reet Lõugas
Külaelu edendaja stipendium – MTÜ Randvere Heaks
eestvedaja Hanna Saar
Spordistipendium – MTÜ Saare Ratsakeskus juhatuse
esimees Jaagup Kallas.
Aasta tegu 2016 – Aste põhikooli poiste Martin Leepere ja
Rasmus Vendeli Amsterdamis toimunud ülemaailmsel
keskkonnaalaste uurimistööde olümpiaadil saavutatud
pronksmedal.
Noorte tunnustused
Aktiivne osaleja – Lukreezia Kajak, Mattias Andreas
Kaerma ning Kerli Kask ja Eva Ratas.
Noor talent spordis – Johannes Treiel.
Noor talent kaunite kunstide valdkonnas – Laura Maria
Jõgi.

Kärla põhikooli õpilasesinduse
presidendi tervitus Eesti
sünnipäevaks
Mul on au soovida teile kõigile head vabariigi aastapäeva Kärla
põhikooli õpilasesinduse poolt.
Eesti Vabariigil jääb sel sünnipäeval sajandist puudu veel vaid üks
aasta. Juba 99 aastat on möödunud iseseisvusmanifesti
väljakuulutamisest, mis pani aluse Eesti riigi tekkele. Kui vaadata
tagasi kõikidele segadustele, mis nii meie riigi pinnal kui ka ülejäänud
maailmas nii kaugemas kui ka lähemas minevikus on juhtunud, on
peaaegu uskumatu, et Eesti on siiamaani püsima jäänud. Kõik see on
toimunud tänu siin elanud ja praegu elavatele inimestele. Kõigile
neile, kes panustavad oma tegemistega parema kodukoha loomisesse
ja meie riigi kaardil hoidmisesse.
Ka meie kool on püsinud nii kaua tänu kõigile inimestele, kes on oma
töö ja pühendumisega aidanud pakkuda õpilastele parima
põhihariduse omandamise võimalused. Meie kool on tavaliselt üks
esimestest, kes viib sisse aegade muutumisega seotud uuendusi.
Tundidesse toob palju vaheldust nutiseadmete kasutamine, millega
on võimalik internetist tunniteemade kohta rohkem infot leida ja oma
teadmisi kontrollida.
Kuna kogu maailm areneb alatasa edasi, ei saa ka meie hoida kinni
vanadest harjumustest ning peame koos teistega edasi liikuma. Kui
me soovime näha Eesti nime kaardil ka tulevikus, peame järgmist
generatsiooni õpetama, kuidas elus hakkama saada praegu ja ka 20
aasta pärast.
Ma olen kindel, et meie kool suudab hoida sama kõrget taset nii
õppimises kui ka koolivälises tegevuses ka järgnevatel aastatel.
Usun, et vanu traditsioone hoitakse ikka tugeva alusena alles, millele
saab ehitada uusi kombeid ja tavasid.
Soovin kõigile veel kord head vabariigi aastapäeva ja palju õnne ka
Kärla põhikoolile!
Triinu-Liis Torri,
õpilasesinduse president
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Õppeaasta 2016/2017 algul oli
vastavalt Saaremaa arenduskeskuse ja “Ettevõtliku kooli”
esindajate vahelisele lepingule võimalus tuua haridusprogramm “Ettevõtlik kool” kolme
Saaremaa kooli. Võimalusest
haarasid kinni kõik Lääne-Saare valla koolid: Aste põhikool,
Kärla põhikool ja Lümanda põhikool. Nüüdseks on kõigis
koolides toimunud nii baaskoolitused kui ka rakendamise koolitused. Koolitustel saadud teadmisi rakendatakse õppetöös.
Haridusprogramm “Ettevõtlik kool” on alguse saanud
2006. aastal Ida-Virumaal ja on
mõeldud ettevõtlik õppe integreerimiseks koolisüsteemi.
Praeguseks on “Ettevõtliku
kooli” võrgustik laienenud
igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud
arenduskeskused.
Haridusprogrammi koolituste sihtgrupp on õppeasutuste juhtkond, koordinaatorid
(initsiatiivgrupp) ehk siis põhimõtteliselt kogu kooli meeskond. Baaskoolitusel on ees-

TRIIN ARVA

Haridusprogrammiga “Ettevõtlik
kool” kõigil Lääne-Saare valla
koolidel lepingud sõlmitud

märgiks tutvustada ennekõike, miks on ettevõtlikku õpet
toetav hoiak oluline, kuidas
luua oma õppeasutusele lisandväärtust “Ettevõtliku kooli” tegevuste kaudu ning seeläbi parendada õppeasutuste
konkurentsivõimet ja mainet.
Teine oluline teema, millel
peatutakse, on see, kuidas

di ja riikliku kaasfinantseeringu abil ehk tasuta.
Rohkem infot “Ettevõtliku
kooli” kohta leiab http://evkool.
ee/ettevotlik-kool/.

edendada koostööd õppeasutuste ja teiste organisatsioonide vahel.
Seoses tegevuse “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõikidel
haridustasemetel” elluviimisega on eelmainitud koolitused
üldharidus- ja kutsekoolidele
saadavad Euroopa Sotsiaalfon-

Triin Arva,

Saaremaa arenduskeskus,
“Ettevõtliku kooli”
maakondlik koordinaator

VALLAVALITSUSES
Lääne-Saare vallavalitsuse 7. veebruari istungi materjalid
Maakorralduslikud toimingud
• Muudeti Kudjape aleviku liikluspinna Kannikese tänava ruumikuju.
• Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Pähkla küla Tooma katastriüksuse
jagamisel tekkivale katastriüksusele.
• Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Abruka küla Pihlaka katastriüksuse
jagamisel tekkivale katastriüksusele.
• Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Aula-Vintri küla Mihkli katastriüksuse
jagamisel tekkivale katastriüksusele.
• Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Aula-Vintri küla Välja katastriüksuse
jagamisel tekkivale katastriüksusele.
Korraldatud jäätmeveo küsimused
• Korraldatud jäätmeveost vabastati erandkorras tähtajaliselt Nasva
aleviku Sõrve mnt 38 majapidamine; Kasti küla Lilbi majapidamine; Ulje
küla Matise majapidamine; Paiküla Praakli-Reediku majapidamine;
Kaarma küla Vahtra majapidamine; Sõmera küla Niitepä majapidamine;
Lümanda küla Kirikumaa majapidamine; Atla küla Hülgeranna
majapidamine; Käku küla Laasi majapidamine.
Muud küsimused
• Kiideti heaks Pähkla küla Uusmaa talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
rajamise lõpparuanne.
• Määrati esindaja väikesaarte komisjoni.
• Vaadati läbi vaie.
Volikogule esitatavad eelnõud
• Otsustati esitada volikogule järgmised eelnõud: asustusjaotuse
muutmine Lääne-Saare vallas Kogula, Paevere, Karida ja Vennati küla
lahkmejoonte osas; vallavalitsuse struktuuri muutmine; vallavolikogu
29.06.2016 määruse nr 22 “Sporditoetuste määramise kord”
muutmine; nõusoleku andmine Orissaare vallavalitsusele varalise
kohustuse võtmiseks; volituse andmine Kuressaare linnale, Orissaare
vallale ja Salme vallale lasteaiahoonetes energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutuse edendamise meetme avatud taotlusvooru
taotluse esitamiseks lasteaedade rekonstrueerimiseks ning taotluse ja
toetuslepingu allkirjastamiseks; nõusoleku andmine Kuressaare
linnavalitsusele varalise kohustuse võtmiseks.
Andrus Lulla,
vallasekretär

JANNO TUULIK

TASUTA NÕU VÕLANÕUSTAJALT, PSÜHHOLOOGILT, TUGIISIKULT
Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta
nõustamisteenuseid.
Projekti sihtrühmaks on toimetulekuraskustes tööealised inimesed (15-aastased kuni pensionieani) ja
nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest.
Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine
toimetulekuraskustes inimestele“, mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandemeetmed“.
Projektiga liitumiseks toimub esimene kohtumine koos kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja,
koordinaatori ja abivajava inimesega. Vestluse käigus selgub, milliseid nõustamisteenuseid inimene
paremaks toimetulekuks vajab.
Nõustamisteenused, mis on projekti raames inimesele tasuta, on psühholoogiline nõustamine
(individuaalne ja perenõustamine), võlanõustamine ja tugiisikuteenus.
Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on toetada inimese toimetuleku- ja kohanemisvõimet
ning enesehinnangut, toetada probleemide lahendamisel ning vajalike elumuutuste tegemiseks
uute oskuste ja jõuvarude leidmisel. Igapäevaelus toimetulekut takistavate probleemide
analüüsimine ja neile lahenduste leidmine.
Perenõustamine on abiks perele suhete, pereelu ja laste kasvatamisega seotud küsimustes.
Perenõustamisest on abi ka peres toimunud muutustega toimetulekul ning vajalike ühiste
ressursside leidmisel.
Võlanõustamisest võib tuge olla inimestele, kellel on juba tekkinud või tekkimas probleemid
võlgadega. Võlanõustaja abistab inimest võlakohustuste kaardistamisel, majapidamiseelarve
korrastamisel, võlanõuete õiguspärasuse hindamisel ja võlausaldajatega läbirääkimisel, õpetab
tulevikus võlgnevusi vältima.
Tugiisikuteenuse sisuks on inimese abistamine juhendamise ja täiendavate jõuvarude otsimise,
et aidata tal paremini hakkama saada näiteks raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas, laste
kasvatamisel, asjaajamisel, kontaktide loomisel ja ametiasutuste külastamisel jne

Lümanda kooli sõbranädal lõppes
sõbrapäeva laada ja playback’iga.

Kui teil on huvi nõustamise vastu, võtke ühendust oma valla/linna sotsiaaltöötajaga. Täiendavat infot
projekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt. SKA piirkondlikuks
koordinaatoriks
Saaremaal
on
Daisi
Tatar,
mobiil
57833628,
e-post
daisi.tatar@sotsiaalkindlustusamet.ee

Segaolmejäätmete konteineri
soetamise kompenseerimise
periood pikeneb
Lääne-Saare vallavalitsus annab teada,
et Lümanda piirkonna inimestel on
võimalik segaolmejäätmete konteineri
soetamise kompenseerimiseks
esitada avaldus koos nõutavate
dokumentidega kuni 28.04.2017.
Nõutavad dokumendid on konteineri
ostutšekk (koopia või originaal);
ühismahuti korral ühismahutitaotlus; info
jäätmeveolepingu kohta (koopia, info
lepingu/kliendinumbri kohta). Avalduses
tuleb muu hulgas märkida avaldaja
kontaktandmed (telefon, ees- ja
perenimi, elukoht) ja panga rekvisiidid
(pikk number, mis algab EE..., ja info
konto omaniku kohta, kui see erineb
avalduse esitajast). Avalduse koos
nõutava dokumentatsiooniga saab
esitada digitaalselt ja tavapostiga,
samuti üle anda /vormistada vallamajas
ja Lümanda teeninduskeskuses.

Kampaania kasside steriliseerimiseks ja kastreerimiseks
Lääne-Saare vallavalitsus korraldab koostöös veterinaaridega oma valla elanikele kampaania kasside steriliseerimiseks ja
kastreerimiseks. Kampaania
raames on loomaomanikul võimalik lasta oma kass soodsamalt kastreerida või steriliseerida, et vältida ennekõike soovimatuid järglasi, kuid ka stressis ja haigeid koduloomi. Kampaania kestab niikaua, kui raha
jätkub. Seega on kiirematel parem võimalus lasta oma kass
soodsamalt steriliseerida või
kastreerida.
Eesti loomakaitse seltsi sõnul aitab emaste lemmikloomade steriliseerimine ja isaste
kastreerimine vähendada kodutute loomade hulka: steriliseerimata kass võib ühe aasta
jooksul poegida kuni neli korda ja saada seega kokku umbes

20 järglast. Ka koerad võivad
aastas mitu korda poegida ja
ühes pesakonnas võib olla isegi 15 kutsikat. Arvestades, et
täiskasvanud loomapojad annavad omakorda järglasi, võib
kassiperes teisel aastal olla juba
140 poega, kolmandal 1700 ja
neljandal aastal on algsel kassipaaril juba 20 000 järglast.
Varjupaigad on täis hüljatud
loomi, sest lemmikloomi sünnib rohkem, kui leidub neile kodusid. Igal aastal hukkub autorataste all, varjupaigas haiguste tõttu või hukatakse eutaneerimise läbi kahetsusväärselt
palju koeri ja kasse. Tagajärjeks
on kurb statistika: eelmisel aastal jõudis Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse 14 tonni hukkunud või hukatud lemmikloomi.
Paljud loomaarstid ja tea-

duslikud uuringud kinnitavad,
et steriliseerimine on hea emase lemmiklooma tervisele ja
enesetundele, vähendades emakapõletike,
piimanäärme-,
emaka- ja munasarjavähi riski,
muutes looma rahulikumaks ja
sõbralikumaks ning hoides eemale võõraid ja haigusi edasi
kandvaid kastreerimata isasloomi. Emase looma jooksuaeg, tiinus ja imetamine on loomale
kurnav ja stressirohke.
Kastreeritud isased lemmikloomad on tervemad ja rahulikumad, muutudes tavaliselt kodusemaks, sest ümbruskonnas
indlevad emased ei ahvatle neid
enam hulkuma ja teiste isastega kaklema. Kastreerimine ennetab munandite vähi teket,
eesnäärme probleeme, perianaalsete kasvajate ja songade
kujunemist.

Nii steriliseerimine kui ka
kastreerimine teostatakse loomakliinikutes üldnarkoosi all,
operatsioon on ohutu, rutiinne
ja loomale suhteliselt valutu.
Mõned tunnid pärast lõikust
võib omanik looma koju viia ja
tavaliselt võtab operatsioonist
taastumine aega ühe päeva.
Lääne-Saare vallavalitsus
toetab kasside steriliseerimist
ja kastreerimist kehtestatud
hinnakirjast 30 protsendiga.
Kampaania koostööpartnerid:
Taluapteek OÜ (Tallinna 30,
Kuressaare, tel 45 33 728), kastreerimise tavahind 30 €, kampaaniahind 21 €; steriliseerimise tavahind 55 €, kampaaniahind 38,50. Vajalik aja broneerimine.
Margus Birkenfeldt FIE (Karja 3, Kuressaare, tel 45 54 642),

kastreerimise tavahind 25 €,
kampaaniahind 17,5 €; steriliseerimise tavahind 40 €, kampaaniahind 28 €. Vajalik aja broneerimine ning loom peab olema
eelnevalt söömata 8–12 tundi.
KAMPAANIA TINGIMUSED
Vajalik eelregistreerimine
Lääne-Saare vallavalitsuse kodulehel www.laanesaare.ee või
telefonil 45 20 479. Soodustus
kehtib ainult neile, kes on end
eelnevalt vallamajas registreerinud.
Soodustus kehtib Lääne-Saare valla elanikule (sissekirjutus).
Loomaomanik tasub teenuse eest soodushinna kohapeal
(kliinikus).
Lääne-Saare vallavalitsus
toetab lõikust tavahinnast 30%
ulatuses.

Loomaomanikule ei ole seatud piiranguid loomade registreerimise arvu kohta.
Eelregistreerimise järgselt
tuleks loom(ad) steriliseerida ja
kastreerida hiljemalt kolme kuu
jooksul. Pärast kolme kuu möödumist kaotab registreering
kehtivuse. Põhjendatud juhul
on võimalik tähtaega pikendada (tel 45 20 479 või katrin.hamelainen@laanesaare.ee).
Kampaania kehtib kasside
steriliseerimiseks ja kastreerimiseks.
Kampaania kestab, kuni
raha jätkub. Kampaania lõppemisest teavitatakse vallavalitsuse kodulehel, Facebookis ja
Põhjatähes.
Loomapidaja võib pöörduda ka kampaanias mitte märgitud kliinikute/veterinaaride
poole.
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Aste põhikool
saavutas 6.–9.
klasside
jalgpallis
Salmel tubli
III koha

SAAREMAA JK AAMERAAS

8. veebruaril toimusid Salme põhikooli võimlas Saaremaa põhikoolide 6.–9. klasside meistrivõistlused jalgpallis. Aste võistkonnal (koosseisus Arnold Vapper, Martin
Leepere, Karlis Raamat, Kaspar Kööp, Elisa Geier, Liisa
Zklennik, Kaspar Kruusmägi)
õnnestus saavutada igati tubli kolmas koht.
Treener Kaarel Kööp ütles, et
noored olid väga tublid: “Näitasime kohati väga ilusat
jalgpalli ning saime kahe võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega vaevatasuks igati õiglaselt
kolmanda koha.”

SAAREMAA JK AAMERAAS

Randvere tegusad viltisid mütse
12. veebruaril ajasid 12 usinat naist ennast mugavustsoonist välja ja tulid Randverre järjekordsesse õpituppa. Seekord viltisime
koos Sarapiku talust pärit usina viltija Annega. Nobenäpud said
ise valida, millises stiilis mütsi nad soovivad.
Välja tuli päris mitmesuguseid mütse – kes tegi täpilise saunamütsi, kes päkapikustiilis vildist mütsi jne.
Anne tutvustas oma tegemisi ja toimetamisi ning ka erinevaid
materjale. Viltimise alal on Anne iseõppija ning üks osa toorainest tuleb tema oma lammastelt.
Aitäh, armsad õpitoalised, mõnusa hommikupooliku eest ning
kohtume juba 11. märtsil, et tuunida kriidivärvidega oma vana
mööbliesemeid.
Kriidivärvi õpitoa info ja viltimise õpitoa pilte leiad meie Facebooki lehelt www.facebook.com/Randvere.
Hanna Saar,
MTÜ Randvere Heaks

Aste poisid saalijalgpallis edukad
19. veebruaril Rapla Vesiroosi gümnaasiumi spordihoones toimunud saalijalgpalli karikaturniiril saavutas SJK aameraaS/
Aste 2006. a vanuseklassis kümne võistkonna konkurentsis igati tubli IV koha.
Viie võistkonnaga alagrupis saadi kaks võitu, viik ja üks kaotus ning teise kohaga lunastati võimalus mängida finaalgrupis.
Poolfinaali mängus turniiri võitja FC Flora Valge I võistkonnaga suudeti veel väga korralikult mängus püsida, kuid lõpuks
tuli siiski tunnistada minimaalset 1 : 2 kaotust.
III–IV koha mänguks oli poiste ramm veidi raugenud ja 2 : 5 kaotus Rapla JK I-le jättis meid seekord veel medaliteta.
Võistkonda kuulusid Märten Vessik, Tauri Kungla, Kristofer Käen, Rasmus Mänd, Kristjan Raamat, Kris Nook, Cristo Alle,
Janari Paju.
Treener Mihkel Alamaa kiitis poisse: “Poisid olid kõik väga tublid, võitlesime nagu võrdne võrdsetega ja kindlasti saime
kuhjaga juurde kogemusi, millest tulevikus võiks meile ka abi olla.”
www.saaremaajk.ee

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 rekreat-

•
•
•
•

siooni 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

Vanade rehvide tasuta
vastuvõtt Kudjape
jäätmejaamas
Eraisikutelt võetakse tasuta vastu korraga kuni 8 sõiduautorehvi, olenemata elukohast ja ilma
saatekirjata. Ettevõtetelt võetakse rehve vastu MTÜ Rehviringlus saatekirja alusel või ilma
saatekirjata, kui ettevõte on
kantud vastavasse nimekirja.
Veoki- ja erirehvide üleandmiseks tuleb ka eraisikutel pöörduda MTÜ Rehviringlus poole
saatekirja saamiseks.
Tasuta ei võeta vastu velgedel rehve, tugevalt määrdunud

rehve (paksult mudased, pigised
jne) ning muu prügiga risustatud
vanu rehve ja rehvikoormaid.
MTÜ Rehviringlus kontaktid: info@rehviringlus.ee, tel 51
25 833, www.rehviringlus.ee.
Kudjape jäätmejaama kontaktid: kudjape@keskkonnateenused.ee, tel 45 28 090, Pähklimetsa tee 13, Kudjape alevik,
Lääne-Saare vald.
Jäätmejaam on avatud E–R
kl 8–18 ja L kl 10–15, www.kudjapejaatmejaam.ee.

Järgmine number ilmub

9. märtsil

Info ja kaastööd saata
vallaleht@laanesaare.ee
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Põhjatäht

LÄÄNE-SAARE VALLA AJALEHT

MÄLESTAME

Jüri Lott (86)
Abruka küla
Rein Männamäe (67)
Laheküla
Paavo Rahnel (62)
Vaivere küla

Saaremaa TÖÖ- ja KARJÄÄRIMESS
2017
29. märtsil kell 10–13
Kuressaare kultuurikeskuses (Tallinna 6, Kuressaare)

SÜNNID

Albert Rosing
(Mõnnuste küla)
Lisanna Trumm
(Mändjala küla)
Aurelia Mänd
(Aste alevik)

TEATED
1. märtsil on suletud Abruka, Aste, Eikla, Kaarma, Kärla, Lümanda, Randvere ja Taritu raamatukogu – toimub
koolituspäev Saare maakonna keskraamatukogus.
8. märtsil kell 10 Lümanda
kultuurimajas XVI M. Jõgi
võrkpalliturniir maakoolide
tütarlastele. Info ja registreerimine kuni 3.03 Urve Vakker,
tel 53 443 956.
Laupäeval, 11. märtsil kell 14
Lümanda kultuurimajas Saare maakonna segarühmade
tantsupäev. Koolitaja Paul
Pobkov.

Neljapäeval,
23. veebruaril
kell 19
Lümanda
kultuurimajas
Eesti Vabariigi
aastapäeva
kontsert-aktus
Tervitus
volikogu esimehelt
Urmas Lehtsalult
ja vallavanem
Tiina Luksilt.
Esinevad Lümanda
lasteaia ja
kooli lapsed,
rahvamajade
taidlejad.
Maitseme üheskoos
pidupäevatorti!

TEADE
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise ?piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste
esitamise
tähtaeg
on
28.02.2017. Täpsemat informatsiooni saab maa-ameti
kodulehelt www.maaamet.ee.

-

Messil osalevad tööandjad ja töötukassa head koostööpartnerid.

-

Saab osaleda tasuta karjäärinõustamises ning mõistagi ei puudu ka
põnev töötubade programm.

Töötubade teemad:
• 10.00–10.30 “Sul on vaja 100 €, WiFi’t ja unistust”, Sven Nuum,
Boost Yourself’i asutaja /ettevõtja
•

11.00–11.30 “Alustava ettevõtja maksud”, Jaan Krinal, maksu- ja
tolliamet

•

12.00– 12.30 “Elust ettevõtjana pimeda pilgu läbi”, Pavel Kadõkov,
Revitalefekt OÜ ja Heliekspert OÜ asutaja /ettevõtja

Messi raames toimub ka põnev FOORUM, kus noorte töötamise
võimaluste üle arutlevad Kuressaare gümnaasiumi väitlusklubi noored ja
tuntud inimesed:
•

Madis Kallas, Kuressaare linnapea

•

Robert Pajussaar, ettevõtja

•

Terje Nepper, ettevõtja

•

Meelis Paavel, Eesti töötukassa juhatuse esimees
Töö- ja karjäärimessi modereerib Mikk Saarela!

Neljapäev, 23. veebruar 2017

