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Praegu, kui seda kirjatükki 
arvutisse toksin, on Lää-
ne-Saare valimiste jaoskon-
dade avamiseni jäänud na-
pid 8 tundi. Loo ilmumise 
ajaks on aga kaks esimest 
eelhääletuse päeva juba 
möödunud ja võib teha esi-
mesi järeldusi valimisaktiiv-
suse kohta. Selle kohta, kas 
need valimised inimestele ka 
korda lähevad.

Koit Kelder
koitkelder@gmail.com

Mulle igatahes lähevad need va-
limised kohe väga korda. Sest 
kui võrrelda kogu ühinemis-
protsessi näiteks koolitarkuse 
omandamisega, siis on valimi-
sed selle ühinemisprotsessi teo-
reetilise osa kontrolltöö, pärast 
mida tuleb praktiline osa. Sel-
le praktilise osa pärast muret-
sen ma aga kohe väga.

Põhjus on lihtne. Järgmise 
kolme aasta jooksul kuni järg-
miste valimisteni 2017. aastal 
peab elu Lääne-Saare vallas lii-
kuma ühinemislepingus sätes-
tatud rada pidi. Leping tuleb 
ellu viia. Vastasel korral muu-
tub väiksemas plaanis naeru-
väärseks kogu kolme valla ühi-
nemise läbirääkimisprotsess 
ning suuremas plaanis meie 
maakonna omavalitsuste mis-
tahes võimalik ühinemine tu-
levikus läbirääkimiste teel.

Valija teeb otsuse

Ühinemise koordinaatorina 
võin kinnitada, et suur osa läbi-
rääkimiste ajast kulus hirmude 
maandamisele ja üks suure-
maid hirme oli see, kuidas ta-
gatakse lepingu kehtivus. Et see, 
mis kirja pandud sai, ikka ellu 
viidaks. Head ja ammendavat 
vastust oli läbirääkimiste ajal ja 
on ka nüüd anda väga keeruli-
ne, sest lepingu täitmise garan-
tii annab valija. Valija teeb ot-
suse, kes hakkavad lepingu täit-
mise eest vastutama.

See tähendab, et meil on te-
gemist ainulaadse olukorraga, 
kus sisuliselt kõikide kandidee-
rivate nimekirjade valimisluba-
dus on vähemalt teoreetiliselt 
üks ja sama: meie viime ühine-
mislepingu ellu! Võiks isegi öel-
da, et kes lubab muud, valetab, 
sest napi kolme aastaga, mis 
jääb Lääne-Saare vallal esimes-
te korraliste valimisteni, lihtsalt 
ei jõua keskenduda muule, ilma 
et jätaks ühinemislepingus kok-
kulepitu tegemata. 

Seega on sul, hea valija, se-
dapuhku lihtsam. Pole vaja 
mõelda, kes mida teha lubab, 
vaid piisab otsusest, kes viiks 
kõige kindlamini ellu ühise lu-
baduse ehk ühinemislepingu. 
Otsuse vormistamine on era-
korraliste valimiste puhul mõ-
neti küll ebamugavam, kuna ei 
ole võimalik hääletada digitaal-
selt. See tähendab, et oma sei-
sukoha väljendamiseks tuleb 
minna valimisjaoskonda.

Täna, peaaegu pool aastat 
pärast ühinemislepingu kinni-
tamist volikogudes, võib rõõ-
muga väita, et kõigi kolme ühi-

neva valla volikogud ja vallava-
litsused on juba asunud lepin-
gut ellu viima. Kõige paremini 
välja paistnud näide on ilmselt 
Lääne-Saare valla sümboolika-
konkursi läbiviimine ja parima 
töö väljavalimine, aga on ka vä-
hem silmatorkavaid, nagu näi-
teks erinevate kordade ja mää-
ruste ühtlustamine. Tunduvad 
väikesed ja loomulikud asjad, 
kuid varasemate ühinejate ko-
gemust uurides selgus, et see ei 
olegi nii tavaline, et pärast ühi-
nemisotsust jätkub valdades 
töömeeleolu. Selgus, et pärast 
ühinemisotsust kaob volikogu-
del enamasti tegutsemismoti-
vatsioon. Otsused jäetakse uue 
omavalitsuse teha.

Sellise olukorra vältimiseks 
sai lepingusse abinõud sisse kir-
jutatud ja võib öelda, et Lää-
ne-Saare ühinejate puhul seda 
juhtunud ei ole. Vallad on jät-
kanud vajalike ja oluliste toi-
mingute tegemist, et alustami-
ne uue vallana läheks võimali-
kult sujuvalt ja tegelikult koda-
nikule märkamatult.

Avatud ja ausad  
partnerid

Mitmed eksperdid on tunnista-
nud, et ei uskunud, et me suu-
dame ühinemisprotsessi läbi 
viia soovitud tempos. Ajaplaan 
nägi ette, et läbirääkimiste õn-
nestumise korral toimuvad va-
limised veel sel aastal.

Usun, et just väga avatud ja 
õpihimuline suhtumine oli see, 
mis võimaldas liikuda eesmär-
gile pühendunult ja samas mit-
te pimesi. Ma ei tea ühtegi teist 
ühinemisnäidet, kus otseselt 
kaasatute hulk – tublisti üle saja 
inimese – oleks olnud sedavõrd 
suur ja samas oleks jätkunud as-
jalik arutelu. Meie õnnestumi-
se kinnituseks on ka see, et juba 
praegu, enne kui Lääne-Saare 
vald on lõplikult teoks saanud, 
käiakse Saaremaal õppimas, 
kuidas viia ühinemisläbirääki-
misi läbi edukalt.

Lihtne vastus on, et võtmeks 
on avatus ja ausus. Läbirääki-
mised on edukad ja tulemus 
kõigile osapooltele sobiv, kui 
partnerid on avatud ja ausad. 
Ausad teiste, aga eelkõige ise-
endi vastu. Olen kindel, et Lää-
ne-Saare valla ühinemisläbi-
rääkimistel just nii oligi.

Ole sinagi, tulevase Lää-
ne-Saare valla kodanik, aus 
enda ja oma valla vastu ning pa-
lun mine valima!

Ühinemisleping 
olgu täitmiseks

7. detsembril on Lääne-Saare 
vallavolikogu valimised. 

Need valimised on omapä-
rased kahel põhjusel. Esiteks on 
valitavale kogule juhtnöörid 
juba ette ära antud. Juhtnööriks 
on kolme valla ühinemisleping, 
mis tuleb valitaval vallavoliko-
gul ja vallavalitsusel ellu viia. 
Seega on oluline, et valitav vo-
likogu oleks koostööaldis ja töö-
võimeline.

Teiseks ei luba seadusand-

lus erakorralistel valimistel ka-
sutada e-hääletust.

Siit ka teie vastutus, head 
Lääne-Saare valla valijad! Tul-
ge pühapäeval kodunt välja ja 
külastage isikut tõendava do-
kumendiga valimisjaoskonda 
ning tehke oma parim valik.

Väärikaid kandidaate on 
tervelt 99, seega head nuputa-
mist ja valimist!

 Andres Tinno,
Kaarma vallavanem

Valija vastutus
Nr 1 Kaarma vallamaja – 57 494 348

Nr 2 Kaarma kool – 53 413 069

Nr 3 Eikla klubi – 53 428 094

Nr 4 Aste klubi – 58 551 083

Nr 5 Nasva klubi – 53 072 325

Nr 6 Kärla vallamaja – 58 845 545

Nr 7 Lümanda vallamaja – 58 845 549

VALIMISJAOSKONDADE INFOTELEFONID

2013. aasta valimiste ajal ei 
osanud veel keegi kandi-
deerijatest arvata, et nelja 
aasta asemel töötab see 
volikogu ainult aasta ja see-
ga ei saanudki plaanid, mis 
kavandatud, kõik teoks, 
vaid kanduvad ühinemisle-
pinguga edasi uuele voliko-
gule ellu viimiseks kolme 
aasta jooksul. 

Urmas Lehtsalu
Kaarma vallavolikogu esimees
urmas@ametikool.ee

Ise usun ma, et uus valitav vo-
likogu peab sõna ja lubatu 
tõesti viiakse ellu. Volikogus 
peaksid olema inimesed, kes 
usuvad, et elu läheb edasi ja 
mitte kehvemini. Need, kes ise 
arvavad, et midagi ei muutu, ei 
muuda ka volinikuna mitte mi-
dagi.

Tegelikult olen volikogu 
liikmetele väga tänulik, sest 
nende igapäevases tegutsemi-
ses peegeldus huvi kogukonna 
oleviku ja tuleviku vastu ja 
mure selle pärast. Riigimehe-
likke otsuseid, mis viivad elu 
edasi mitte üksi Kaarma kogu-
konnas, vaid on suunanäita-
jaks kogu Saaremaale, sai teh-
tud mitte oma isikliku heaolu 
tagamiseks, vaid nähes ette 
muudatusi, mis leiavad aset tu-
lenevalt keskkonnast, kus me 
elame. Usun siiralt, et need on 
kasulikud kõigile. 

Võrreldes volikogu seda pe-
rioodi eelmistega, iseloomus-
tab seda ehk ka see, et paljud 
volikogu liikmed vahetusid. 
Saan aru, et elu ei saa pikalt 
ette planeerida ja asjaolud 
muutuvad kiiremini, kui me 
ise oskame ette näha. 

Volikogu istungite kvooru-
mi kokkusaamisega pole ku-
nagi probleeme olnud, sest vo-
likogu liikmed käisid istungi-
tel kohusetundlikult, kuigi oli 
ka neid, kes sageli puudusid. 

Paraku siin ei ole nii, et annab 
asju hiljem järele teha. Kui sind 
pole, siis ei saa sa ka anda eda-
si oma kogukonna seisukohta 
ja hiljem öelda, et asju pole ot-
sustatud nii, nagu vaja või pole 

korrektne, sest sa pole kasuta-
nud ära sulle rahva poolt an-
tud mandaati ja seadusega an-
tud võimalusi.

Tegus ja töine aasta

Tegelikult suutis volikogu oma 
otsuste ja heakskiiduga rajada 
mitu kultuuriobjekti (Eikla ja 
Nasva klubi) ja kergliiklustee. 
Nõustuti raamatupidamise 
ümberkorraldamisega, pla-
neeriti kaadrimuudatusi läh-
tuvalt vajaduspõhisusest. Jät-
kati ümberkorraldusi kultuu-
riobjektide haldamises ning 
alustati kultuuritöö sisulise 
ümberkorraldamisega. Suuna-
ti lisaraha hariduse kaasajas-
tamisse. 

Lisaks tegeles volikogu uue 
omavalitsuse moodustamise 
küsimustega ja seadusaktide 
kaasajastamisega. Toetati ko-
gukondade omaalgatust ja eel-
arvest toetati igati kodaniku-
algatuslikke üritusi. 

Oleksime soovinud jõuda 
rohkem teha sotsiaal- ja spor-
divaldkonnas, aga arvan, et 
need märksõnad kanduvad 
edasi juba uue ühendvalla pä-
rusmaale ja probleemid leia-
vad ka lahenduse. 

Kiitma peab nii vallavalit-
sust kui ka 
allasutuste 
töötajaid – 
tänu nende 
tööle on iga-
p ä e v a e l u 
korraldatud 
ja vallaelanik 

oma teenused saanud. Usun, et 
ükski abivajaja pole jäänud tä-
helepanuta või kui on, siis peak-
sid teadjamad sellest ka märku 
andma. Tihti on nii, et tõelises 
hädas olija arvab, et teistel on 

veel raskem ja küll mina kuida-
gi ikka hakkama saan.

Mida ma sellest aastast õp-
pisin? Seda, et komisjonide 
moodustamisel peab komisjo-
ni esimehel olema suurem sõ-
naõigus komisjoni koosseisu 
kokkuseadmisel. Elu on näida-
nud, et mõnel inimesel jääb 
puudu kohusetundest, ta tahab 
olla komisjonis, aga kohale ei 
jõua. Seega ei saa komisjonil 
olla ka normaalset tööprotses-
si. Kohad on 
täidetud, aga 
sisuline töö 
jääb ta-
haplaanile. 

Komisjo-
nid on need 
kohad, kus 
paljud küsi-
mused tuleb 
süvitsi läbi arutada ja kui mi-
dagi jääb segaseks, siis lisatea-
vet nõuda ja vajadusel asju aru-
tada nii kaua, kuni küsimuste-
le on vastused leitud. 

Infoliikumine ei ole vaata-
mata tänastele tohututele või-
malustele ikka veel piisav ja nii 
tekivad mitmed möödarääki-
mised ja palju pingeid. Edas-
pidi peaksid otsused, mis puu-
dutavad ühte või teist piirkon-
da, jõudma kohe ka piirkonna- 
või külavanemateni ning siis 
jääksid paljud pinged tekkima-
ta. Kindlasti tuleks arvestada 
uue olukorraga, mis vallas tek-
kinud – elada tahaks maal, aga 
teenuseid saada nagu linnas. 
Need teenused peavad tulema 
kohe ja praegu ning paraku 
nende arvelt, kes on elanud sel-
les kogukonnas aastaid ja vii-
sakalt oodanud aega, millal ka 
kaugemates kantides muutu-
vad teenused sellisteks, nagu 
on linnalähedastes paikades. 

Paraku ei saa siin otsust 
teha nii, et eelistatakse seda, 
kes kõvemat kisa teeb. Ka vaik-
selt ja tasakaalukalt oma seisu-
kohti kaitsvad vallaelanikud on 
igati ära teeninud lugupidami-
se ja nendega arvestamise. Lin-
nast kaasa võetud tarbimiskul-
tuur ei pea juurduma kohe kü-
laellu, siin peab inimene koha-
nema kogukonnaga, mitte vas-
tupidi. Me ei pea omaks võtma 
suurlinnade äärsete valdade 
poliitilist võitlust ja kemplemist 
ning “jalgadega hääletajate” 
ülistamist ja eelistamist. 

Elame olevikus,  
mitte minevikus

Aastatega olen jõudnud aru-
saamisele, et elu on selleks liig-
lühike, et raisata kogu oma 
energia virisemisele, vigade ot-
simisele ja halvustamisele. Me 
ei saa elada minevikus ega saa 
ka elada ainult tulevikus, ela-
me olevikus – naudime neid 
hetki ja inimesi, kes on täna 
meie kõrval, kes annavad sul-
le elurõõmu ja aitavad iga päe-
va eriliseks teha. 

Aasta on olnud tegus, 
nõudnud palju enesesse vaata-
mist ja otsuste tegemist, mis on 
olnud murrangulised kogu ko-
gukonna jaoks. Hea on tunda, 
et on palju toetajaid, ja on ka 
neid, kes on juhtinud tähelepa-
nu ohtudele ja kitsaskohtade-
le. Nendele olen samuti väga 
tänulik, sest tihti ei pruugi kõi-
ke märgata ja hea, kui on ini-
mesi, kes jagavad oma näge-
musi ja arusaamu, mis erine-
vad enda omadest.

Hea vallaelanik, see, kuidas 
sa näed tulevikku, seda, mille-
ga tuleks arvestada, ja see, 
keda sina usud ja usaldad, sel-
gub valimistel. Tee oma otsus 
ja anna hääl sellele, kes peegel-
dab sinu mõtteid valla olevi-
kust ja tulevikust kõige pare-
mini. 

Ilusat alanud advendiaega, 
rahulikke jõule koos lähedas-
tega ja lootuste täitumist uuel 
aastal!

Aastalõpu mõtteid Kaarma 
volikogu tööst ja valimistest

Volikogus peaksid olema need inime-
sed, kes usuvad, et elu läheb edasi ja 
mitte kehvemini. Need, kes arvavad, 
et midagi ei muutu – ei muuda ka vo-
linikuna mitte midagi.

Kiitma peab nii vallavalitsust kui ka 
allasutuste töötajaid – tänu nende 
tööle on igapäevaelu korraldatud ja 
vallaelanik oma teenused saanud.

ERAKOGU

RAUL VINNI
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70 Liia Sooäär

 Meedla küla

70 Enno Heinmets

 Piila küla

70 Erich-Eduard Vaher

 Aste alevik

75 Heldur Kirs

 Haamse küla

75 Väino Aus

 Endla küla

75 Vello Vaher

 Kudjape alevik

75 Saima Tänav

 Kudjape alevik

75 Mai Viskus

 Jõe küla

75 Heino Kalvet

 Laheküla

80 Helgi Sepp

 Meedla küla

80 Johannes Vesmann

 Keskranna küla

85 Valve Tamm

 Irase küla

85 Genrietta Raamat

 Saia küla

85 Renate Aadna

 Aste alevik

90 Edgar-Heinrich Nelis

 Muratsi küla

92 Paraskovja Ehanurm

 Viira küla

83 Maimu-Vineta Jürgens

 Muratsi küla

Õnnitleme! 
Detsembrikuu juubilarid

Mälestame

Jüri Väli (58), Aste alevik

Sügav kaastunne omastele.

TEADE

Mändjala küla Aruniidi detail- 
planeeringu kehtestamisest

Kaarma Vallavolikogu 19. novembri 2014 otsuse-
ga nr 54 kehtestati Mändjala külas Aruniidi detail-

planeering pindalaga ca 1,3 ha.

Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine 
kaheks, ehitusõiguse ja maaüksuste sihtotstarvete 

määramine ning liikluskorralduse ja tehnovõr-
kude lahendamine. Lisaks keskkonnakaitseliste 
tingimuste seadmine planeeringuga kavandatu 
elluviimiseks ning seadustest ja õigusaktidest 
tulenevate kitsenduste ja servituutide vajaduse 

määramine.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Kures-
saare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva 
ühisplaneeringuga ning vastab kehtivatele sea-

dustele ja muudele õigusaktidele. 

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvu-
da paberkandjal tööpäevadel Kaarma vallamajas 
(Marientali tee 27, Kuressaare) ja Kaarma valla 

kodulehel: http://www.kaarma.ee/index.php/ko-
danikule/ehitusjaplaneerimine/detailplaneeringud/

detailplaneeringute-kehtestamine. 

TEADE

Praakli külas Kanepi detail- 
planeeringu algatamisest

Kaarma Vallavolikogu 19. novembri 2014 otsu-
sega nr 56 algatati Praakli külas Kanepi kinnistu 

(katastritunnus 27003:001:0528) detailplaneering. 
Planeeringuala suurus on ca 7 ha.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine 
tootmishoonetele, juurdepääsude määramine, 

kinnistu sihtotstarbe muutmine ja keskkonnatingi-
muste seadmine. 

Algatatav detailplaneering on vastuolus Kures-
saare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi keh-
tiva ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringus 
seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb muuta 
ühisplaneeringuga määratud maakasutuse juht- 

otstarvet.   

Planeeringu algatamise materjalidega on võimalik 
tutvuda Kaarma valla kodulehel aadressil: http://

kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneeri-
mine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-alga-

tamine.html. 

Abro lisareis
7. detsembril teeb Abro järgnevad lisareisid:
kl 14 Abruka–Roomassaare
kl 14.30 Roomassaare–Abruka
Kipper Kaupo Heinlaid, tel 51 22 236

Valla bussi marsruudid valimis-
te päeval 7. detsembril 

Peatused kõigis marsruutidele jäävates bus-
sipeatustes või nõudmisel.

Kl 10 Randvere
Kl 10.05 Ansi
Kl 10.10 Anijala, 
Kaarmise, Irase
Kl 10.15 Saia
Kl 10.20 Laoküla
Kl 10.30 Aste
Kl 11.15 tagasi

Kl 12 Tahula
Kl 12.10 Lilbi
Kl 12.15 Kärdu
Kl 12.20 Vaivere
Kl 12.30 Kasti
Kl 12.40 Kuressaare
Kl 13.10 Kasti–Vai-
vere–Kärdu–Lilbi–
Tahula

Kaarma Vallavolikogu 19. novembri 2014 otsusega 
nr 55 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 
Nasva aleviku Jõeveere ja lähiala detailplaneering. 

Detailplaneeringu koostaja on Klotoid OÜ. 

Planeeringu eesmärk on külaplatsi ja supelranna 
planeerimine, sh ehitusõiguse määramine, parkla 

rajamine, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähenda-
mine ja keskkonnatingimuste seadmine. Planeerin-

guala suuruseks on arvestatud ca 7 ha, mis osaliselt 
hõlmab reformimata riigimaad. Jõeveere ja lähiala 

detailplaneering sisaldab Kuressaare linna ja Kaarma 
valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringu (edaspi-
di ühisplaneering) muutmise ettepanekut. Vastavalt 
ühisplaneeringule jääb planeeringuala Läänemere 
ehituskeeluvööndisse. Külaplatsile ja supelranda 
ehitiste rajamiseks tehakse ettepanek vähendada 

Läänemere ehituskeeluvööndit. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
15.12.2014 – 11.01.2015. 

Detailplaneeringu toimikuga on võimalik tutvuda 
Kaarma vallamajas (Marientali tee 27 Kuressaare) 

sekretäri juures infolauas, Nasva klubi kohvikus Ko-
durand ja digitaalselt Kaarma valla kodulehel aad-

ressil: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/
ehitusjaplaneerimine/detailplaneeringud/detailplanee-

ringute-vastuvotmine-ja-avalik-vaeljapanek. 

Avaliku väljapaneku ajal võib detailplaneeringu 
planeerimislahenduse kohta teha ettepanekuid ja esi-
tada vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited esitada 
kirjalikult Kaarma Vallavalitsuse nimele või e-postiga 

aadressil kaarma@kaarma.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 20. jaanuaril 
2015 kl 16 vallamaja III korruse saalis. 

TEADE

Nasva alevikus asuva Jõeveere ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja 
avalikule väljapanekule suunamine

Vallavalitsuse istung toimus 
24. novembril.

Ehituslubade andmine

Ehitusluba anti Elektrilevi OÜ-
le elektrivõrguga liitumise ehi-
tamiseks Melissi maaüksusele 
Aste külas; Novaress OÜ-le abi-
hoone ehitamiseks Kopli maa-
üksusele Kaubi külas; Elektri-
levi OÜ-le Randvere tk alajaa-
ma fiidri F2 nõuetekohasuse ta-
gamiseks Tamsalu külas.

Kasutuslubade andmine

Kasutusluba anti Elektrilevi 
OÜ-le Silvi alajaama fiidri F1 
kasutamiseks Upa külas; Elekt-

rilevi OÜ-le Pihlaka maaüksu-
se elektri võrguühenduse ka-
sutamiseks Nasva alevikus; 
eraisikule elamu kasutamiseks 
Mesika tn 9 Kudajape alevikus; 
Niidupuu OÜ-le puhkemaja 
kasutamiseks Niidu maaüksu-
sel Mändjala külas; Elektrilevi 
OÜ-le Haljasmäe-Priidu maa-
üksuse elektri võrguühenduse 
kasutamiseks Abruka külas; 
eraisikule biopuhasti kasuta-
miseks Oolu maaüksusel 
Pähkla külas.

Projekteerimis- 
tingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingi-
mused elamu ja abihoone pro-
jekteerimiseks eraisikule Kar-
la kinnistule Praakli külas; ela-
mu ja abihoonete projekteeri-
miseks eraisikule Kasevälja 
kinnistule Tahula külas.

Kirjaliku nõusoleku 
andmine

Nõusolek anti eraisikule hoo-
ne tehnosüsteemi muutmiseks 
Niidi maaüksusel Tahula kü-
las; eraisikule hoone tehnosüs-
teemi muutmiseks Niidi maa-
üksusel Sepa külas; eraisikule 

puurkaevu rajamiseks Saare 
tee 3 Muratsi külas.

Sundvalduse seadmine

Seati tähtajata sundvaldus 
Elektrilevi OÜ kasuks Tamsalu 
küla Oimuniidi kinnistule ko-
hustusega taluda koormataval 
maaüksusel 0,4 kV elektri-
maakaabelliini ehitamist, re-
montimist ja hooldamist. 

Jäätmeveoga seotud 
avaldused

Avalduste alusel vabastati kor-
raldatud jäätmeveost 2 isikut; 
võimaldati jäätmeveo miini-
mumsagedust erandkorras pi-
kendada 1 eraisikul; MTÜ-le 
Muratsi Küla Selts võimaldati 
jäätmevedu tellimisel.

Sotsiaaltoetused

Nõustuti sotsiaaltoetuste maks-
misega 46-le toimetulekuraskus-
tes ja vähekindlustatud perele.

Maakorralduslikud 
küsimused

Kinnitati Lahekülas asuva liik-
luspinna Kotka tee uus ruumi-

kuju; Lahekülas asuvatele ka-
tastriüksustele määrati lä-
hiaadress ja sihtotstarve.

Taotluste läbivaatamine

Otsustati toetada MTÜ Saare-
Maa JK aaMeraaS treeninguid 
Rüütli spaa ujulas ja jõusaalis.

Maakonna puuetega laste 
jõulupeo korraldamist otsus-
tati toetada 100 euroga.

Muud küsimused

Kinnitati Pähkla küla Oolu talu 
hajaasustuse programmi lõpp- 
aruanne. Kaarma vallas asuva-
le 36 elamule määrati koha-aad-
ressid. 2 külavanemale hüvitati 
nende tegevusega seotud kulu-
tused. Kinnitati valla allasutus-
te detailsemad lisaeelarve jaotu-
sed. Kinnitati seltsidele, ühingu-
tele, MTÜ-dele ja klubidele tege-
vustoetuse määramise komisjo-
ni 17.11.2014 protokoll.

Valla teedel otsustati keh-
testada koormuspiirang ja sul-
geda kõik kohalikud teed ras-
keveokitele massiga üle 10 ton-
ni kuni püsivate külmade saa-
bumiseni. 

Andrus Lulla,
vallasekretär

Vallavalitsuse materjalid

01. kuni 03. DETSEMBER 2014 kell 12.00-20.00 

VALIMISJAOSKONNAD:  

KAARMA VALLAMAJA 

KAARMA KOOLIHOONE 
NASVA KLUBI 
EIKLA KLUBI 
ASTE KLUBI 

VALLAVOLIKOGU 

VALIMISED 
7. detsember 2014 kell 9.00–20.00
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Tööülesanded:
• koostöös erinevate valdkondade spetsialistidega 

arendusprojektide ettevalmistamine ja esitamine;
• projektiideede ja rahastamisallikate väljaselgitamine;
• suhtlemine projektidega seonduvate organisatsioonide ja 

institutsioonidega;
• projektitaotluste menetlemises osalemise ning projektide kohta 

teabe koondamise ülesanded: projektikirjelduste koostamine; 
tegevus- ja ajakavade koostamine; projekti teostamiseks vajalike 
ressursside määratlemine; eelarvete koostamine;taotluste 
koosseisu kuuluvate tugidokumentide kogumine ja koostamine; 
taotluste komplekteerimine; suhtlemine rakendusasutustega; 
vallavalitsuses teostamisel olevate projektide andmebaasi 
koostamine; andmebaasi koostamine projektivajaduste ja –ideede 
kohta;info koondamine projektide võimalike rahastamisallikate 
kohta; lõpetatud projektide arhiveerimine; ülevaadete koostamine 
projektidest ja nende kulgemisest vallavalitsuse kodulehele;

• valla strateegiliste arengudokumentide väljatöötamises ja 
ülevaatamises osalemine.

  Nõuded kandidaadile:
• Kõrgharidus ja vähemalt üheaastane töökogemus projektitöö 

valdkonnas;
• Tööks vajalike riigi ja Kaarma valla õigusaktide tundmine, nende 

kasutamise oskus;
• Eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele valdamine heal 

tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• Väga hea asjaajamiskorra tundmine ja rakendamise oskus;
• Väga hea haldusdokumentide vormistamise oskus;
• Arvuti kasutamise oskus, elektrooniliste registrite ja andmekogude 

kasutamise oskus,sealhulgas ametikohal vajalike 
tekstitöötlusprogrammide kasutamise oskus;

• Suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi 
põhjendada, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise 
võime;

• Oskus töötada meeskonnas;
• Algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste 

väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt;
• Stressitaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Tööle asumise aeg: 
Esimesel võimalusel  
Kontaktisiku nimi: 
Eeve Näälik  
Kontaktisiku e-posti 
aadress: 
eeve@kaarma.ee 

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal 
palume esitada:
• avaldus
• CV
• haridust tõendava 

dokumendi koopia
• isikut tõendava 

dokumendi koopia
• motivatsioonikiri
• kandideerija poolt 

vajalikuks peetavad 
muud dokumendid. 

Kandidaatidel esitada 
nõutavad dokumendid 
hiljemalt 5. detsembriks 
2014 kell 12.00 Kaarma 
vallavalitsuse kantseleisse 
aadressil Marientali 27, 
93820 Kuressaare, 
kinnises ümbrikus 
märgusõna all “Konkurss” 
või e-postiga aadressil 
kaarma@kaarma.ee. 

KAARMA VALLAVALITSUS OTSIB OMA KOLLEKTIIVI

ARENDUSPROJEKTIDE 
PEASPETSIALISTI

KAARMA VALLAVALITSUSE
24.11.2014 korraldusega nr 433

kehtestati Kaarma valla
munitsipaalteedel ja avalikus 
kasutuses olevatel erateedel

LIIKLEMISPIIRANG
RASKEVEOKITELE

massiga üle 10 tonni
kuni püsivate külmade saabumiseni.

Olete oodatud
Kaarma valla 

beebide 
tervitamise

PEOLE

22. detsembril, 
kell 10.30,

NASVA KLUBIS

 

 

 

 

 

 

 

Rohkem infot ürituse kohta:

https://www.facebook.com/Randvere 
randvereheaks@gmail.com

tel. 5393 3252

MTÜ Randvere Heaks ja 
Randvere Külaselts Kadakane kutsuvad:

RANDVERE PIIRKONNA 
KÜLADE JÕULUÕHTU

VERD EN  A HR E AÜ KT SM

Jõulud ei ole enam kaugel ning saame kõik kokku ühise laua taga.
Selleks, et pidulaud oleks kut äke, saad anda ka Sina oma panuse, 
viies eelnevalt söögi-ja joogipoolise Laine juurde raamatukokku.
Ja kunas sääl juba oled, registreeri nii ennast kui ka oma kaaslased.
Piule pääseb ühe euru eest ning selle eest püüame Teile pakkuda
tassi kohvi, teed või hõõgveini. Kuid egas kõike saa ka rahasse lüüa ja
nii ongi, et alla 15-aastased lapsed kõnnivad tuppa puhtamuidu.
Laste kingipakid saate tuua eelnevalt Laine kätte. Nimi muidugi
pakile, sest ega jõuluvana mälu pole ka enam esimeses nooruses.
Kel soov naabrit või muidu head sõpra meeles pidada, saab 
kohapeal lunastada kahe-euruse „pimepaki”, mille tulud järgmise
ürituse tarvis tallele pannakse. Et õhtusse särtsu jaguks, katsume 
pillimehe kah piule meelitada. Ja kuuse toome tuppa, mida lapsed 
koos vanematega  kohapeal meisterdatud ehetega kaunistada  saavad.    
Kuna tegu on perepiuga, siis vägijooke me tol õhtul ei tarbi.
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Kaarma vallavolikogu viima-
ne korraline istung toimus 19. 
novembril.

Kinnitati ühehäälselt Lää-
ne-Saare valla vapi ja lipu ka-
vand.

Võeti vastu Kaarma valla 
2014. aasta esimene lisaeel-
arve kogumahus 195 620 eu-
rot.

Anti nõusolek Kaarma val-
lale Kuressaare linnas asuva 
avalikes huvides võõrandata-
va Marientali tee 27 kinnistu 

pindalaga 6386 m2 koormami-
seks tähtajatu ja tasuta isikli-
ku kasutusõigusega Eesti Va-
bariigi  kasuks majandus- ja 
kommunikatsiooniministee-
riumi kaudu. Isikliku kasutus- 
õigusega koormatava ala  pind-
ala on eelnimetatud kinnistu 
puhul 32 m2.

Kehtestati Mändjala kü-
las asuva Aruniidi kinnistu 
detailplaneering, mille ees-
märk on kinnistu jagamine 
kaheks, ehitusõiguse ja maa-

üksuste sihtotstarvete  mää-
ramine ning liikluskorraldu-
se ja tehnovõrkude lahenda-
mine.

Võeti vastu ja otsustati 
suunata avalikule väljapane-
kule Nasva aleviku Jõeveere ja 
selle lähiala detailplaneering. 
Planeeringu eesmärk on küla-
platsi ja supelranna planeeri-
mine. Planeeringuala suuru-
seks  on arvestatud ca 7 ha.

Otsustati algatada detail-
planeering Praakli küla Kane-

pi maaüksusel eesmärgiga 
määrata ehitusõigus tootmis-
hoonetele, määrata juurdepää-
sud, muuta kinnistu sihtotstar-
vet ja seada keskkonnatingi-
mused.     

Lugemisel oli valla 2015. 
aasta eelarve, mis suunati esi-
mesele lugemisele Lääne-Saa-
re vallavolikogus.

Otsustati premeerida val-
lavalitsuse liikmeid.

Eeve Näälik, 
volikogu sekretär

Vallavolikogu infoLootus paremasse tulevikku
Punavad pihlad Pärnus
paitasid soojalt südant
sügise esimene tervitus
puudega käsitöölaadal
vaimukate vaimukas
tants ja trall
soojas suvelõpuvihmas
taastas usu inimestesse
lootuse paremasse tulevikku
andis eneseks olemise kindluse
naastes päikeselisele kodusaarele.

Mihkel Varik Tõru külast
Luuletus Pärnu haigla heategevusmessi reisilt,  

9. september 2014.

Kaarma Elu jätab hüvasti!
Üks eluring on taas täis saanud ja ajaleht Kaarma 
Elu lõpetab. Lõpetab 21 aasta ja 205 numbri vanu-
sena. Lõpetab, et anda ilmumisjärg Põhjatähele. 
Põhjatäht on Lääne-Saare valla leht, mis hakkab 
kajastama koduvalla tegemisi ja jagama infot toi-
muvast. Millisel kujul, millises mahus või millal leht 
ilmuma hakkab, jääb esialgu üllatuseks.
Kaarma Elu tänab kõiki oma toimetajaid, kaastöö-
de autoreid, aktiivseid kodanikke ja koostööpart-
nereid, kes on andnud märkimisväärse panuse 
ajalehe ilmumiseks. 
Aitäh!

KE

Fotorühmitus kirjutab endast 
nii: “Ühel suvel sai Ruhnu saa-
rel kokku seltskond fotohuvi-
lisi, osaledes Tartu rahvaüli-
kooli korraldatud loodusfoto-
graafia suvekoolis. Järgmisel 
suvel kordus samalaadne üri-
tus Hiiumaal, siis Vormsis ja 
Muhus.

Ja nii uskumatu kui see ka 
ei tundu, on suurest osast nn 
suvesaarlastest kokku saanud 
fotohuviliste ring, kes kohtu-
vad aastaringselt, sõidavad 
mööda Eestimaad, pildistavad 
ja näitavad aeg-ajalt ilmarah-
valegi seda, mis objektiivi püü-
tud. Meie lemmiksaareks on 
saanud aga Abruka, mida ole-
me käinud jäädvustamas juba 
kolmel aastaajal. 

Oleme seni ühiselt ja väik-
semate kooslustega esinenud 
arvukatel näitustel, nagu “Ruh-
nu etüüdid”, “Rabade radadel”, 
“Selle talve pildid”, “Luigehet-
ked”, “Peegeldused”, “Valge vai-
kus”, “Vormsi vormid”, “Muhu 
mustrid”, “Abruka. Tükike pa-
radiisi”, “Kihnu killud” jne. See-

kordne näitus kannab nime 
“Abruka mitu palet”.

Ühel hetkel tundsime, et on 
aeg organiseeruda ja meie fo-
tohuviliste seltskonnale näh-
tav vorm ja sisu anda. Pärast 
pikki “siseheitlusi” sai ühendu-

se nimeks HETKEPÜÜDJAD. 
Fotograafia ongi ju tegelikult 
ühe hetke, ühe emotsiooni 
püüdmine ja jäädvustamine 
teatud ajahetkel. Aga fotograa-
file on oluline just selle hetke 
erilisus, ehe emotsioon, mis 

kõnetaks ka teisi ja pakuks vaa-
tajalegi pinget ja äratundmis-
rõõmu. 

Seepärast ei rahuldu me 
üksnes sellega, mis lähiümb-
ruses vaatamist väärt. Hing ih-
kab nii rabavaikust kui vete 
peegeldusi, nii metsa müstili-
sust kui ka saare looduse puu-
tumatust, värve ja valgust ning 
nende koosmõjust sündinud 
erilisi hetki, mis objektiivi 
püüdmist väärt.

Algselt tavapäraselt kulge-
nud näitus muutus ühtäkki ise-
päraseks, sest pea kõik pildid 
leidsid uue omaniku. Õnneks 
selline sündmuste käik ei vii-
nud verest välja ka fotorühmi-
tust, kes puuduvad pildid uu-
tega asendas. 

Praegu on näitus jälle 
komplekteeritud, kuid teadma-
ta, kui kauaks. Pildid on huvi-
tavad ja kaunid, nende müügi-
hind mõistlik ning rippumis-
aeg vallamaja galerii seinal 
jääb tõenäoliselt ka neil üüri-
keseks.”

KE

Fotorühmituse Hetkepüüdjad fotonäitus- 
müük “ABRUKA mitu palet” vallamaja galeriis

Kaarma vallavolikogu külaelu-
komisjon otsustas 17. novemb-
ri koosolekul toetada valla selt-
side, ühingute, MTÜ-de ja klu-
bide tegevustoetuse neljandas 
voorus järgmisi mittetulun-
dusühenduste projekte:

1. MTÜ Randvere Heaks 
projekti “Randvere külade jõu-
lupidu 2014” 40 euroga;

2. Laadjala külaarenduse 
seltsi projekti “Joogatunnid al-
gajatele meelerahu otsijatele” 
300 euroga;

3. MTÜ Kodukant Vaivere 
projekti “Vaivere piirkonna 
aastavahetuspeo korraldami-
ne” 130 euroga;

4. Randvere külaseltsi Ka-
dakane projekti “Kultuuriprog-
ramm” 140 euroga;

5. Muratsi küla seltsi projek-
ti “Jõulud tulevad” 220 euroga;

6. MTÜ Aste Astmelt Edasi 
projekti “Jõulud 2014” 200 eu-
roga.

Tähtajaks laekus kuus taot-
lust, mis kõik said ka toetuse.

Vald toetab seltside ja klubide tegevust

JUUKSUR RATASTEL soovib oma senistele ja ka 
uutele klientidele kaunist aastalõppu ning peatub veel:
17. detsembril Lümandas
18. detsembril Astes
22. detsembril Kärlal.
Helistage, palun, 13. dets telefonil 50 92 831, et  
teenindusaeg kokku leppida.

Parimate soovidega,
Airi Paumets

Nasva klubis 15.12 Kl 16–17.30  
Jõulukingi soodusmüük

Puuvillased termoretuusid; rõngassallid ja dressi-
püksid. Stretšpüksid; värvilised ja mustrilised  

sukkpüksid (suurused 2–6, uued mudelid); puu- 
villased ja bambussokid; angoorasokid.

Lastele: Disney sukkpüksid, retuusid, pluusid, 
aluspüksid, dressipüksid, sokid, joped. Olemas ka 

suured numbrid!

KAUNID PILDID: Fotorühmituse „Hetkepüüdjad“ isepärane 
fotonäitus-müük. INDREK TEPPAN

TEATED
Eesti Energia AS teatab  
elektrikatkestusest: 4.12 kl  
10–12 Leisi v Ratla k, Koikla k, 
Räägi k, Metsaääre k, Lõpi k;  
kl 11–13.30 Salme v Lahetaguse k. 
Lisainfo ja rikete korral  
helistage palun 1343. 

MUUD
Kas kellelgi on ära anda akvaariu-
mikalu? Tel 56 159 905.

TEENUS
Kaardid ennustavad. Kogenud 
ennustajad 24 h, 1,09 €/min.  
Tel 900 1727.

Puurkaevude puurimine ja projek-
teerimine. Vee- ja kanalisatsiooni-
tööd, septikute paigaldus.  
Tel 52 17 415, 50 42 999,  
www.baltipuurkaev.ee

ÜÜRILE ANDA
Üürida heas korras 3-toal korter 
Tuulte Roosi elamurajoonis.  
Tel 53 409 985.

KINNISVARA
OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

Saarte Metsamajanduse OÜ. 
Teeme teile alati parima pakkumise 
raiete ja metsakinnistute eest. Info 
tel 53 411 444, 45 33 974.

Ostan Mändjala piirkonda väikse-
ma kinnistu suvila ehituseks. Juur-
depääs kinnistule peab hea olema, 
elektriliitumispunkt võiks jääda 400 
m raadiusesse. Tel 55 604 804.

Müüa kinnistu Kaarma v, kat nr 
27002:001:0379, 6846 m², kinnistu 

Kaarma v, kat nr 27002:001:0176, 
5306 m², elektriliitumised olemas. 
Tel 56 472 172.

Müüa 2-toal (52,4 m²) korter 
Kudjape piirkonnas, III k, rõdu, 
keldriboks, 33 000 € või vahetada 
3–4-toal vastu. Tel  56 699 256. 

Ostan garaaži Kuressaares. Kui 
teie garaaž seisab tühjalt, siis pak-
kuge kindlasti. Tel 56 233 230.

TÖÖPAKKUMISED 
Otsime toredat sõbralikku ja 
usaldusväärset lapsehoidjat-ko-
duabilist, kes abistaks kodutöödel 
ja hoiaks 1a last. Tööaeg 3–5 
päeva nädalas, korraga vähemalt 
2 tundi, kuid saame ajad/ graafiku 
jooksvalt kokku leppida. Töökoht 
on Kuressaares. Kandideerimisel 
eeliseks isikliku auto kasutamise 

võimalus (kompensatsioon).  
Palgainfo ja kontakt tel 52 98 886.

OTSIN TÖÖD
Otsin ehitus- ja remonditööd.  
Tel 50 61 498.

Teise kursuse ehitusviimistluse 
õpilane otsib rahateenimisvõima-
lust. Sobiv tööaeg on peale kooli 
või nädalavahetusel. Kõik pakku-
mised oodatud! Tel 56 926 668. 

SÕIDUKID 
Müüa Ford Focus 1,8 universaal 
1999. Tel 53 465 977.

Müüa ülevaatuse läbinud VW Pas-
sat 1,8 turbo 110 kW 1996, tehtud 
mootori remont. Tel 56 320 210. 

Ostan bensiinimootoriga sõiduauto 
väljalaskeaastaga alates 2003.  

Tel 50 49 077.

Müüa Nissan X-Trail T30 2,0 
bensiin, 2004, manuaal, nelikvedu, 
naastrehvid, ülev 11.2016.  
Tel 56 212 811. 

Müüa hõbedane kaubik Kia 
Pregio 2,7 diisel 61 kW, 2000, ülev 
03/2015, istekohti koos juhiga 6. 
Kaasa talverehvid. Sobib hästi töö-
autoks. Tel 52 69 706, alates kl 17.

Müüa heas korras Audi 80 B4 2,0 
66 kW mootoriga, ülev 08.2015, 
vaikne ja mugav auto.  
Tel 53 83 595. 

Müüa Audi 100 C4 1994, 2,8 128 
kW, manuaal, esivedu, vahetatud 
esimesed piduri kettad + klotsid, 
esimesed amordid, šarniirid, ülev 
06.2015. Tel 53 327 192.

LEMMIKLOOMAD

Lemmikloomade Turvakodus 
ootab uut kodu vahva aktiivne 
kassitüdruk Furby. Vaktsineeritud, 
kiibitud. Lähem info tel 53 441 119. 


