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Seoses Lääne-Saare 
vallavolikogu valimistega 
pakub Kaarma Elu üksik-
kandidaatidele, erakon-
dadele ja valimisliitudele 

võimalust tutvustada 
oma seisukohti ja prog-

ramme. Seda on võimalik 
teha 5. nov ja 19. nov 
ilmuvas lehes. Maksi-

maalne antav leheruum 
on A5. 

Info saata hiljemalt lehe 
ilmumisele eelneval ree-
del kella 12-ks aadressil 

indrek@kaarma.ee. 

TEADE

Seoses Margus Männiku 
vallavolikogust lahkumi-
sega asub volikogus töö-
le Annela Näälik. Annela 
telefoninumber on 52 52 
600 ja e-posti aadress 
annelanlk@gmail.com.

Olenemata tõigast, et olen 
sündinud, kasvanud ja kesk-
koolis käinud Tallinnas, pean 
ma end siiski saarlaseks. 
Juurte poolest olen ma seda 
küll vaid pooleldi, aga lõpuks 
loeb ikkagi see, kus on koht, 
mis sind tõmbab, hoiab ja in-
nustab. Ütlen alati: kodu on 
seal, kus on süda! 

Merle Simmer
Kaarma haridus- ja noorsootöö 
vanemspetsialist

Pärast gümnaasiumi lõpetamist 
Tallinnas otsustasin kõrghari-
duse omandada välismaal, täp-
semalt Lõuna-Taanis. Just võõ-
ras riigis elades saab inimene 
aru, kui palju temas tegelikult 
patriotismi ja kodumaa austust 
peidus on. 

Sain üsna pea aru, et oma 
inimesi ei ole seal nii lihtne lei-

da ja et ta-
han oma 
t u le v i k u 
k indlast i 
Eestiga si-
duda. Ko-
gemusena 
on välis-
maal ela-
mine, õp-
p i m i n e , 
töötamine 

aga vaieldamatult hindamatu! 
Soovitan seda kõigile noortele, 
kel vähegi huvi ja võimalust on. 

Võimalusi on tegelikult roh-
kem kui arvatakse, sest organi-
satsioone, kelle kaudu sobiva 
tee leidmine eriti lihtne on, on 
mitu. Lisaks on mitmes riigis, 
näiteks Taanis, Euroopa Liidu 
kodanikele õppimine tasuta. 
Enda täiesti uude ja võõrasse 
ühiskonda ja kultuuri paiguta-
mine õpetab ka keerulistes ja 

ootamatutes olukordades hak-
kama saama ning see on oskus, 
mida on vaja igas eluvaldkon-
nas. 

Nüüdseks minu koduks saa-
nud koht on meie pere maako-
du. Seega olen Saaremaad kü-
lastanud juba väiksest peale 
väga tihedasti ning maal olemi-
ne on alati olnud osa minu elust. 
Kui olin 15–16-aastane, veetsin 
esimest korda oma Saaremaa 
suve Kärlal juba päris üksi. Sealt 
alates ümbritsesin end järjest 
rohkem just kodusaare inimes-
tega ja tundsin, et olen õiges ko-
has. 

Saan detsembri algul 
23-aastaseks ning tõden, et 
varasemat töökogemust mul 
sel alal ei ole, aga ma usun ja 
loodan, et minu vanus on mul-
le minu töö juures kasuks. 
Loomulikult on kõik olnud 
noored ja oskavad seetõttu 

erinevaid valdkondi ja vajadu-
si näha ka noorte silme läbi, 
aga minu jaoks on seda vaate-
nurka unustada raske, kui 
mitte võimatu. 

Tahan innustada noori kaa-
sa mõtlema ja osalema ühis-
konna elus ning arutlema nei-
le olulistel teemadel. Praegu 
näen paljudel noortel motivat-
siooni puudumist ning seetõt-
tu olen ma väga avatud ka iga-
sugusele kriitikale. See on tih-
tipeale vajalik jõud, et elu aren-
dada ja midagi vajalikku kor-
da saata. Tahan luua võrgusti-
ku võimalikult paljudest ja eri-
nevas vanuses aktiivsetest 
noortest, sest just nende abil 
saan ka kohalikke olusid eden-
dada. 

Kõigele sellele olen ma 
mõelnud teoreetiliselt, aga ette 
ei tea ju kunagi… Sellest näda-
last on Aste noortekeskus taas 

avatud ning olen põnevil, et 
kohtan neid noori, kelle jaoks 
ma tegelikult töötan ja vaeva ta-
han näha. Ootan uuelt tööko-
halt palju väljakutseid, huvita-
vaid inimesi, innustavaid ideid 
ja loomulikult võimalusi enda 
arendamiseks. 

Lisaks tasub mainida, et 
just noortekeskuse maja, st 
Aste klubi esimene korrus, on 
minu paikne töökoht ja kõik 
huvilised on oodatud külla, 
tutvuma, ideid vahetama ja 
nõu küsima. Üks tark naine on 
öelnud: “Maailm vajab unis-
tajaid ja maailm vajab tegijaid, 
aga kõige enam vajab maailm 
unistajaid, kes teevad.” Teisi-
sõnu – me kõik näeme kitsas-
kohti ja räägime, kuidas asjad 
tegelikult olema peaksid, aga 
selleks, et asjad muutuksid, 
tuleb elus ohjad oma kätte võt-
ta. 

Merle Simmer: Kodu on seal, kus on süda

Kaks nädalat Eikla raamatu-
kogus töötamist on seljata-
ga. Raamatutolm ajab naha 
sügelema. Ametihaigused 
juba kimbutavad.

Heidi Raimla
Eikla raamatukogu juhataja

Minu öökapi on juba pikemat 
aega vallutanud erialane aka-
deemilisema kirjanduse virn. 
Ikka selleks, et harida end raa-
matukogude probleemide ja 
rõõmudega. Õpin raamatuko-
gunduse ja infokeskkondade 
eriala Tartu ülikoolis. Pool teed 
on veel käia. Ennastki üllatab 
aeg-ajalt jätkuvalt, et ka seda ala 
spetsiaalselt õpitakse. Natuke-
ne juhuslik selle eriala juurde 
jõudmine mul kaks aastat taga-
si ju oli.

Eikla raamatukogu hinga-
misest... Praegu ta veel väga jul-
gelt ei hinga. Ventilatsioonima-
sin hakkas ka just streikima. 
Kuigi on loomulikult tunda sur-
vet uuele majale ja uutele ini-
mestele (minule), siis enne suu-
remate kopsutäite võtmist on 
vaja laenutatavad raamatud ja 
teised teavikud ning lugejaar-
vuti lõplikult paika kolida. 

Elab riiulite ootuses

Praegu on veel selline kurb seis, 
kus raamatukoguhoidja ei tea, 
millises kastis ta oma raamatu-
kogu raamat võib asuda. Aga 
vaikselt saavad need raamatu-
kesed taas süsteemi. Raamatu-
kogu elab praegu oma uute, teel 
olevate riiulite ootuses.

Sealt edasi liikumiseks on 
väikseid mõtteid paberile juba 
kribatud. Ei julge aga kohe oma 
väikse suuga suuri lubadusi väl-
ja käima hakata. Olen päris esi-
mesel suuremal iseseisval eria-
lasel töökohal ning ka koolitükid 
tahavad väikest tähelepanu saa-
da. Proovin ja jälgin tasapisi, mis 
inimestele meelepärane on.

Esimese katsetusena kutsu-
sin inimesi ettelugemispäevaks 
ehk 20. oktoobriks raamatukok-
ku üksteisele oma meelislugu-

sid ette lu-
gema.   

R a a -
matukogu 
pole ju (ai-
nult!) raa-
m a t u k o -
g u hoidja 
i s i k l i k 
m e e l i s -
paik. Raa-
matukogu 

tahab lähtuda teenindatava 
piirkonna elanike vajadustest. 
Raamatukogu tahab võimalda-
da võrdset ja piiramatut ligipää-
su inimmõtte saavutustele ning 
toetada elukestvat õpet. Seadus 
ütleb nii.

Uued lahtiolekuajad 

Mis on aga täiesti uued, on raa-
matukogu lahtiolekuajad. 
Hoian ukse avatud esmaspäe-
val kell 8–20, teisipäeval kell 
8–16, kolmapäeval ja laupäe-
val kell 15–20. Varastel hommi-
kutundidel ei saa vist loota, et 
raamatukogule tormi jooksma 
hakatakse. Buss sõidab lihtsalt 
väga varasel kellaajal. Neil kü-
lastusteta aegadel saab muude 
raamatukogu asjaajamistega 
joone peale. Varased hinged on 
muidugi alati oodatud! 

Äkki on ka linnast töölt ja 
mujalt tulijatel hilisemate sul-
gemisaegade korral enam või-
malust (ja soovi!) raamatuko-
gust läbi astuda. Ka laupäev 
võiks ju olla raamatukogu kü-
lastamiseks sobiv päev. Õpilas-
tel pole kooli ja ehk leidub veel 
inimesi, kel laupäev ei ole töö-
päev ning kes väga tahaksid 
mõne raamatu laenutada, aja-
lehte lugema tulla, arvuti juur-
de pääseda või soovivad Eikla 
klubi ruumidesse koroonat 
mängima või lauatennist tagu-
ma tulla või lihtsalt endale istu-
mis- ja kokkusaamispaika lei-
da. 

Raamatukogu kutsub teid 
külla koos oma murede, rõõmu-
de ja soovidega. Näe, üks linnu-
kene tahab lausa aknast sisse 
tulla, endale lugemist otsima!

Eikla raamatukogu 
kutsub kõiki külla

Eelmisel kolmapäeval ava-
ti pidulikult Abruka pääste-
maja. 

Indrek Teppan
indrek@kaarma.ee

Pikalt küpsenud idee teostus 
tänu EAS-i väikesaarte prog-
rammist saadud ligi 124 000 
eurosele toetusele. Projekti 
“Endise diiselelektrijaama re-
konstrueerimine ja laiendami-
ne Abruka päästejaamaks” ko-
gumaksumus oli 147 433,5 eu-
rot, millest valla omaosalus 
moodustas ligi 24 000 eurot, li-
saks projekti haldamise ja juh-
timisega seotud kulud. Ammu-
se idee realiseerimisele andis 
aluse sobiliku hoone olemas-
olu, mida oli võimalik renovee-
rida päästemajaks. Kunagise 
oma funktsiooni kaotanud dii-
selelektrijaama ostis vald Ees-
ti Energialt juba 2011. aastal. 
Hoone projekteeris Taviko OÜ 
ja ehitas AS Kuressaare Ehitus, 
vallavalitsuse poolt koordinee-
ris ehitust projektijuht Katrin 
Sagur.

Pidulikule avamisele oli 
kogunenud enamik saarerah-
vast, lisaks suvesaarlasi, pääs-
teameti esindajad, ehitaja, val-

lavalitsuse esindajaid ja rohkelt 
ajakirjanduse esindajaid. Ava-
kõnes lausus valla arenguspet-
sialist Aare Saar, et projekti 
järgi päästejaama nime kand-
nud, kuid valmides päästema-
jaks saanud hoone on järje-
kordne etapp Abruka ajaloos, 
sest lõpuks on valmis keskus, 
mis hakkab koondama saare 
igapäevaelu toetavat pääste- ja 
tehnikavõimekust.

Vallavanem Andres Tinno 
ütles, et iga selline argielu tur-
valisust toetav meede on alu-
seks elu jätkumisele maapiir-
kondades, seda iseäranis eral-
datud Abruka saarel. Õnneks 
sai viimasel uute vallakodani-
ke sünnikirjade üleandmisel 
sünnikirja ka üks Abruka 
poiss.

Tavapärast lindilõikamist 
asendas suurte tehnikaruumi-
de uste avamine vallavanem 
Andres Tinno, päästeameti 
peadirektori Kuno Tammearu, 
projektijuht Katrin Saguri ja 

ehitaja projektijuhi Raivo Kah-
mi poolt.

Renoveeritud majas on 
kaks ruumi suurema tehnika 
jaoks, lisaks hulk väiksemaid 
ruume. Praegusele tuletõrje-
võimekusele loodetakse tule-
val aastal lisaks saada mere-
pääste varustust. Majja tuuak-
se ka keerulisel sügis-, talve-, 
kevadperioodil saarega ühen-
duse pidamiseks vajalik tehni-

ka – mootor-
kelk ja am-
f i i b s õidu k 
Argo –, li-
saks saare 
teede hool-
duseks vaja-

lik tehnika.
Juba supilauas peetud kõ-

nes ütles päästeameti peadi-
rektor Kuno Tammearu, et 
päästemaja väikesaarel, Abru-
ka saarel on hea näide ja eeldus 
päästeameti uue, 2015. aastani 
ulatuva strateegia elluviimi-
seks. Strateegia aluseks on kaa-
sav turvalisus ehk Eesti elu tur-
valisuse tagajad oleme me kõik, 
igaüks oma east ja võimetest 
lähtuvalt. Seda eriti eraldatud 
kohtades, kus professionaalse 
abi kättesaadavus on piiratud. 
Peame mõtlema ka raamidest 

välja, ehk päästja ei pea ilmtin-
gimata olema mees, vaid võib 
olla ka vastava koolituse ja tree-
ningu läbinud naine. 

Selleks peab kogukond ak-
tiivselt koostööd tegema ja Saa-
remaa päästepiirkonna juht 
Margus Lindmäe sõnul on üht-
ne Abruka kogukond selleks 
igati võimeline. Lindmäe sõnul 
on hea näha ka seda, et kogu-
kond on julgenud ohtudele aeg-
sasti silma vaadata ning koos-
töös valla ja riigiga tegutseda.

Kogukonna tahet kinnitas 
saarevaht Rein Lember, kelle 
sõnul ei ole neil pealikke, vaid 
kõik on ühtemoodi asjalised 
vastavalt oma oskustele ja või-
metele. Samuti elatakse põhi-
mõtte järgi, et kõik, kes juba või 
veel kaela kannavad oskaksid 
saarel oleva tehnikaga ringi 
käia. 

Vaatamata asjaolule, et saa-
rel pole pealikke, andis valla-
vanem Andres Tinno pääste-
maja võtmed Riho Leppikule, 
kes jääb päästemaja pereme-
heks. Riho on selleks väga so-
bilik, sest lisaks kogukonna elu 
aktiivsele arendamisele on ta 
läbinud mitmeid tuletõrje-, 
merepääste-, kriisi- ja medit-
siinikoolitusi.

Abruka päästemaja  
on pidulikult avatud

Lõpuks on valmis keskus, mis hakkab 
koondama saare igapäevaelu toetavat 
pääste- ja tehnikavõimekust.

PÄÄSTEMAJA: Renovee-
ritud majas on kaks ruu-

mi suurema tehnika jaoks, li-
saks hulk väiksemaid ruume.

AVATUD! Päästeame-
ti peadirektor Kuno 

Tammearu ja Kaarma val-
lavanem Andres Tinno. 

2X INDREK TEPPAN
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Juuksur ratastel peatub 27. oktoobril Eiklas, 29. 
oktoobril Muratsis, 30. oktoobril Nasval, 5. no-

vembril Astes.

Helista telefonil 50 92 831 ja lepime kokku sulle 
sobiva lõikuse/värvi/loki aja.

Aste raamatukogu kutsub sünnipäevapeole 

Aste raamatukogu tähistab 28. oktoobril kl 13 oma 
25. sünnipäeva. Kõik lugejad ja muidu külalised on 

oodatud väiksele tordisöömisele.

Lea Raamat

Kaarma külade saalijalgpallitur-
niiri eesmärgid on popularisee-
rida saalijalgpalli ning selgitada 
välja külade parim võistkond ja 
üldine paremusjärjestus.

Tahame pakkuda võistkon-
dadele head jalgpallimängimi-
se võimalust sügistalvisel pe-
rioodil  Aste PK võimlas. Tänu 
tõsisele võistlusele jätkub posi-
tiivseid emotsioone ka pealtvaa-
tajatele, kelle talvistesse argiõh-
tutesse lisanduvad nii mõned-
ki kaasahaaravad kohtumised.

Saalijalgpall on väga hea jalg-
pallitehnika arendamiseks. Kii-
re mängutempo sunnib kiiresti 

mõtlema ja reageerima, mis pa-
randab oluliselt ka pallitunne-
tust ja söödumängu.

Osaleda võivad kõikide 
Kaarma piirkonna külade võist-
konnad, kes aktsepteerivad saa-
lijalgpalli reegleid ja turniiri ju-
hendit. Registreerimine kestab 
28. oktoobrini.

Turniiri juhend: http://
www.kaarma.ee/files/sport/
Kaarma_K%C3%BClade_Saali-
jalgpalliturniiri_juhend.pdf.

Korraldajate nimel
Andre Käen

Info: andre.kaen@mail.ee, 
tel 58 040 477.

On alanud registreerimine 
Kaarma külade esimesele 
saalijalgpalliturniirile 

Aruniidi detailplaneeringu strateegilise kesk-
konnamõju hindamise algatamata jätmine

Kaarma Vallavalitsuse korraldusega 9.10.2014 nr 364 otsustati mitte 
algatada strateegilist keskkonnamõju hindamist (KSH) Aruniidi de-
tailplaneeringule, mis hõlmab Kaarma vallas Mändjala külas Aruniidi 
(34801:008:0051) maaüksusel Kaarma Vallavalitsuse 6.12.2010. a 
otsusega nr 572 algatatud detailplaneeringut, mille eesmärk on ela-
muarendus: kinnistu jagamine kaheks, ehitusõiguse ja juurdepääsude 
määramine, hoonestusala piiritlemine, keskkonnatingimuste seadmi-
ne, kujade, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, haljastuse 
ja heakorrastuse põhimõtete määramine ja maaüksuse sihtotstar-
be muutmine 0,98 ha suurusel planeeringualal. Planeeringuala on 
hoonestamata. Lähtuvalt eelhinnangust ei oma kavandatav tegevus 
olulist strateegilist keskkonnamõju, kavandataval tegevusel puudub 
piiriülene keskkonnamõju. 

Nimetatud detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korral-
daja on Kaarma Vallavalitsus (Marientali tee 27, Kuressaare 93820, 
Saaremaa, tel 45 20 450), koostaja on Saarlase Vara OÜ (Torni tn 7-1, 
Kuressaare 93812, tel 45 21 081 ja kehtestaja on Kaarma Vallavoliko-
gu (Marientali tee 27, Kuressaare 93820, Saaremaa, tel 45 20 450).

Käesoleva detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise 
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik 
tutvuda Kaarma valla kodulehel www.kaarma.ee, Kaarma vallavalitsu-
ses (Marientali tee 27, Kuressaare 932820, Saare mk, tel 45 20 450) E, 
K, N kl 8–17; T kl 8 –18 (lõuna 12–12.30); R kl 8–13 (ilma lõunata).

Uued ilmakodanikud
Hendrik Penjora (Hakjala küla)

Mona Kindlam (Muratsi küla)

Marten Kuld (Kudjape alevik)
 
Palju õnne ja rõõmu lapsevanematele!

Mälestame
Sulev Kuris (78), Aula-Vintri küla

Sügav kaastunne omastele.

Kaarma Vallavalitsuse korraldusega 9.10.2014 nr 363 otsustati mitte 
algatada strateegilist keskkonnamõju hindamist (KSH) Jõeveere ja selle 
lähiala detailplaneeringule, mis hõlmab Kaarma vallas Nasva alevikus 
Jõeveere (34804:001:0091) maaüksust, Mere tänavat ja riigi reformima-
ta maa-ala. 

Detailplaneering algatati Kaarma Vallavolikogu 26.02.2014. a otsuse-
ga nr 8, selle eesmärgid on ehitusõiguse määramine, juurdepääsude 
ja parkla planeerimine, keskkonnatingimuste seadmine, ettepaneku 
tegemine Läänemere ja Nasva jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks, 
ettepaneku tegemine Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi 
ühisplaneeringu muutmiseks 7 ha suurusel planeeringualal. Planeerin-
guala on hoonestamata. 

Lähtuvalt eelhinnangust ei oma kavandatav tegevus olulist strateegilist 

keskkonnamõju, kavandataval tegevusel puudub ka piiriülene keskkon-
namõju.

Nimetatud detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise kor-
raldaja on Kaarma Vallavalitsus (Marientali tee 27, Kuressaare 93820, 
Saaremaa, tel 45 20 450), koostaja on Klotoid OÜ (Rohu 5, Kuressaare 
93819, tel 45 33 723) ja kehtestaja on Kaarma Vallavolikogu (Marientali 
tee 27, Kuressaare 93820, Saaremaa, tel 45 20 450). 

Käesoleva detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise 
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik 
tutvuda Kaarma valla kodulehel www.kaarma.ee, Kaarma vallava-
litsuses (Marientali tee 27, Kuressaare 932820, Saare mk, tel 45 
20450) E, K, N kl 8–17; T kl 8–18 (lõuna 12–12.30); R kl 8–13 (ilma 
lõunata).

Jõeveere ja selle lähiala detailplaneeringu strateegilise  
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Vallavalitsuse istung toimus 9. 
oktoobril

Detailplaneeringuala 
suurendamine ja  
lähteseisukohtade 
täiendamine

Suurendati Kudjape aleviku 
Tööstuse tn 27 detailplaneerin-
gu ala ja täiendati detailpla-
neeringu lähteseisukohti.

Jäätmeveoga seotud 
avaldused

Esitatud avalduste alusel va-
bastati korraldatud jäätme-
veost tähtajaliselt 5 eraisikut.

Jäätmeveo miinimumsage-
dust pikendati erandkorras 2 
eraisikul.

Luba ühiskonteineri kasu-
tamiseks anti 2 eraisikule.

Kirjaliku nõusoleku 
andmine

Anti nõusolek eraisikule puur-
kaevu rajamiseks Aaviku maa-
üksusele Sepa külas.

Anti nõusolek eraisikule 
abihoone ehitamiseks Pihlaka 
maaüksusele Nasva alevikus.

Anti nõusolek eraisikule 
abihoone ehitamiseks Tervise 
tee 2 Mändjala külas.

Kasutusloa andmine

Anti kasutusluba eraisikule 
reoveemahuti kasutamiseks 
Mulgu maaüksusel Asukülas.

Anti kasutusluba eraisiku-
le puurkaevu kasutamiseks 
Kalda maaüksusel Endla külas.

Anti ka-
sut usluba 
Elektrilevi 
OÜ-le elekt-
ri maakaa-
belliini ka-
sutamiseks 
Kalda tee 2 
Muratsi kü-
las.

Anti kasutusluba Elektrile-
vi OÜ-le Raamatu alajaama 
fiidri F3 kasutamiseks Saia kü-
las.

Anti kasutusluba Elektri-
levi OÜ-le Lao alajaama Küla 
fiidri kasutamiseks Sepa kü-
las.

Anti kasutusluba Kaarma 
vallavalitsusele Pähklimetsa 
tee tänavavalgustuse kasuta-
miseks Kudjape alevikus.

Anti kasutusluba Kaarma 
vallavalitsusele Abruka pääs-
tejaama kasutamiseks Abruka 
külas.

Hajaasustuse program-
mi aruande kinnitamine

Kinnitati projekti “Endla küla 
Kalda talu veesüsteemide ra-
jamine” lõpparuanne.

Kinnitati projekti “Tahula 
küla Kaarli talu puurkaevu ra-
jamine” lõpparuanne.

Ehituslubade  andmine

Anti ehitusluba Elektrilevi OÜ-
le elektri võrguühenduse ehi-
tamiseks Sepa maaüksusele ja 
Laadjala AJ fiidri F1 rikete vä-
hendamiseks Laadjala külas.

Anti ehitusluba eraisikule 
abihoone ehitamiseks Ta-

ni-Peetri maaüksusele Abruka 
külas.

Anti ehitusluba eraisikule 
elamu ehitamiseks Välja maa-
üksusele Tamsalu külas.

Anti ehitusluba eraisikule 
suvila ehitamiseks Veski maa-
üksusele Anijala külas.

Anti ehitusluba OÜ-le Vel-
dob Invest korteri  ümberehi-
tamiseks Mereranna tee 1 Kud-
jape alevikus.

Projekteerimistingimus-
te kinnitamine

OÜ Keskkonnaprojekt – Kud-
jape II alajaama fiidri F1 nõue-
tekohasuse tagamise projek-
teerimiseks.

OÜ Keskkonnaprojekt – 
Randvere alajaama fiidri F2 
nõuetekohasuse tagamise pro-
jekteerimiseks.

Eltel Networks AS – Eesti 
Telekomi sidesõlme projektee-
rimiseks Mändjala külas; ela-
mu ja abihoonete projekteeri-
miseks eraisikule Sadama tee 
13 Nasva alevikus; elamu pro-
jekteerimiseks eraisikule Teh-
vena kinnistul Laadjala külas.

Katastriüksustele 
lähiaadressi ja sihtots-
tarbe määramine

Lähiaadress ja sihtotstarve 
määrati Laadjala küla Anseli 
katastriüksuste liitmisel tekki-
vale katastriüksusele; Laadja-
la küla Raudkivi ja Saarma ka-
tastriüksuste liitmisel tekkiva-
le katastriüksusele; katastriük-
suse lähiaadress määrati Kud-
jape alevikus.

Keskkonnamõjude 
hindamine

Otsustati mitte algatada stra-
teegilist keskkonnamõju hin-
damist Jõeveere maaüksuse ja 
lähiala planeeringule Nasva 
alevikus; otsustati mitte alga-
tada strateegilist keskkonna-
mõju hindamist Mändjala küla 
Aruniidi kinnistul.

Vallavalitsuse korraldu-
se muutmine 

Pikendati prügikonteinerite 
toetuse saamiseks esitatavate 
ostutšekkide tähtaega.

Vallavara kasutusse 
andmine

Pikendati MTÜ Randvere 
Heaks sõlmitud vallamaa ka-
sutamise rendilepingut kuni 
2022. aastani.

Taotlused ja avaldused 

Sporditegevuse kuludest hüvi-
tati Saaremaa Kolme Päeva 
Jooksul osalevate Kaarma val-
la jooksjate osavõtutasu.

450 euroga toetati SA-d Üli-
koolide Keskus Saaremaal vää-
rikate ülikooli 2014/2015 õppe-
aasta programmi teostami-
seks.

Nõustuti vee erikasutusloa 
väljastamisega AS-ile Kures-
saare Veevärk Aste alevikus 
vee võtmiseks ja reovee ärajuh-
timiseks. 

Andrus Lulla, 
vallasekretär 

Vallavalitsuse materjalid

Nasval alustab tegevust segarahvatantsurühm

Kalle Kadariku juhendamisel. 
Esimene kokkusaamine pühapäeval,
26. oktoobril kell 16 Nasva klubis.

Võtke sõbrad kaasa ja tulge tundke rõõmu liikumisest 
ning seltskonnast! Eelnev rahvatantsu oskus pole oluline.

Kontakt: Pille Mägi 52 07 211 pille@kaarma.ee

TULGE TANTSIMA!
Aste klubis
25. oktoobril
kell 12–15

Meistrite Heili Kiik, 
Leili Varik, Anni Trave, 
Selma Pahapill, 
Helgi Veel tööde näitus 
ja õpitoad.
Samal ajal õmbleb 
Kaarma Kargus kooli 
käsitööklassis omale 
Kaarma kabimütse, 
juhendaja Kaie Keskküla

ASTE AIANUDSÜHISTU ÜLDKOOSOLEK
PÜHAPÄEVAL, 26. OKTOOBRIL 

KELL 12.00 ASTE KLUBIS.
Samas saab maksta vee raha.


