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Koos
Loo pealkiri on inspireeritud 3. klassi õpilaste jõuluteemaliste märksõnade ideekaardilt
Kärla kooli viimase kahe kuu tegemise võib iseloomustada sõnaga koostöö. Üheskoos lugesime luuletusi
ja pildistasime fotokonkursi tarvis; vanem kooliaste sai võimaluse õppida Tartu Ülikooli Chemicumis ja
SÜGi keskkonnalaboris; kool oli esindatud KooliVikril ja mitmel spordivõistlusel; algklassid õppisid
pesapäevadel ja lustisid pidžaamapeol; õpetajad õppisid üksteise tunde külastades jne. Kaasasime pered
perepäeval, bussijuhid ja politseinikud liiklusohutuse päeval, lasteaiapere Kadri- ja Mardipäeval,
kogukonna jõululaadal. Oleme tänulikud lapsevanematele, kes hoolivad ja toetavad ning on vajadusel
kooliperele abiks, eesmärk on meil ju ühine.
Aastavahetuse aega peetakse alati tagasivaatamise ja enda tegevustele hinnangu andmise , aga ka uute
plaanide tegemise ajaks. Esimene poolaasta sai jõuludeks läbi ja tunnistused jõuluvanale ettenäitamiseks
on käes. Hinnete ja hinnangutega tunnistus on eneseanalüüsiks hea võimalus: kas ma olen hästi õppinud
ja käitunud või otsustan uuel aastal natuke rohkem pingutada. Võib olla vajan abi, natuke suunamist ja
tuge; tasub mõelda, kes võiksid mulle seda pakkuda? Kindlasti on kõige suurem abi meie lähedastest perest ja sõpradest, aga ka klassikaaslastest. Kõik algab omavahelisest suhtlemisest-rääkimisest;
küsimistest-vastamisest ning soovist ennast ja teisi mõista, kuulata, aidata. Jõulud ja koolivaheaeg on just
sobilik nii iseendaga kui lähedastega heade suhete tugevdamiseks.
Kallistagem kalleid, pakkugem abikäsi vajajale, tervitagsem õpra ja naabrit; naeratagem vastutulijale!
Ilusat jõuluaega!
Loo autor: Sirje Ellermaa Kärla PK koolijuht

Üritused Kärla rahvamajas
Reedel, 28.12.2018 KINO:
kell 13.00 Muumid ja talvine imedemaa (animafilml), piletid 4 € ja 3 €; kell 14.30 Eia jõulud
Tondikakul (koguperefilm), piletid 5 € ja 4 €
Laupäeval, 29.12.2018 AASTALÕPUPIDU
kell 20. Ansambel Legend, tantsutrupp Patsid ja Traksid. Töötab baar.
Eelregistreeimisega
Neljapäeval, 24.01.2019
Mudilaste IV talvepidu "Kelgusõit" Kärla lasteaia hoovis. Rongkäigu algus kell 10 poe
juurest
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Võimalused maapiirkondade elukeskkonna parandamiseks
Leader meetme toel

Saarte Koostöökogu võtab uue aasta alguses, 30. jaanuar kuni 7. veebruar kell 16.00 vastu taotlusi
meetmesse 2 „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine“.
Meetme tingimusi tutvustav infopäev Kuressaares toimub 15. jaanuaril kell 15.
Ootame kandideerima projekte, mille tegevused ja investeeringud aitavad kaasa:
- küla või piirkonna kultuuripärandi ja traditsioonide säilitamisele ning edasiandmisele;
- külades elavate inimeste toimetulekuvõimaluste paranemisele, nende omavahelise suhtluse ja
ühistegemise elavdamisele;
- kogukondade uute teadmiste ja oskuste omandamisele;
- külade ja kogukonna kooskäimiskohtade loomisele ja heakorrastamisele ning vaba-aja sisustamise
võimaluste suurendamisele;
- piirkonna vajadusest tulenevate, uuenduslike kogukonnateenuste pakkumisele;
- elukeskkona turvalisuse suurendamisele.
Eriti oodatud on projektid, mis on suunatud noortele, nende kaasamisele, teadmiste kasvatamisele,
ettevõtlikkuse suurendamisele ning vaba-aja tegevuste mitmekesistmisele.
Taotlema võivad tulla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, ettevõtted ning
teatud tingimustel seltsingud. Oluline on, et toetusega planeeritavad tegevused vastaksid meetme
eesmärkidele ja oleksid kooskõlas LEADER põhimõttega.
Toetusmäär selles meetmes saab olla maksimaalselt kuni 90 % tegevuste ja investeeringute
kogusummast – kuid konkreetne toetusmäär sõltub alati planeeritava tegevuse iseloomust ning
määrusega piiratud toetussmääradest.
Taotlusvooru eelarve sellel aastal on 195395 eurot. Taotletav toetussumma võib jääda vahemikku 2000 –
19000 eurot. Taotlused tuleb esitada läbi e-pria süsteemi ning taotluste vastuvõtu lõpetamine tööpäeva
sees võimaldab meil viimase hetkeni taotlejate tegemistel e-prias silma peal hoida ja vajadusel ka
taotlejaid aidata.
Toetuse taotleja peab arvestama sellega, et raha taotlemine eeldab alati seda, et tuleb täita ja järgida
nõudeid, mis on taotlemisele seatud. Samuti peab teadma, et toetusega planeeritud tegevusega ei tohi
alustada enne, kui toetuse saamise otsus on käes ning tegevused tuleb ise ellu viia, misjärel on võimalik
toetuse osa PRIAlt tagasi küsida.
Kõik meetme eesmärkidega seotud ideed ja mõtted saab enne projektitaotluse esitamist Saarte
Koostöökogu nõustajatega läbi rääkida, samuti oleme heal meelel tulemas kohapeale, et projektiidee üle
nõu pidada.
Nõustamise soovi korral tuleb meiega ühendust võtta e-kirja teel info@skk.ee või helistada. Täpsemat
infot meetme tingimuste ja taotluse esitamiseks vajalike dokumentide kohta saab kodulehelt
https://skk.ee/leader/taotlemine-ja-taotluste-menetlemine/.
Terje Aus, SKK
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Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga
liitumiseks toetust küsida
Vallavalitsus teavitab, et enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja
jõustus tulumaksuseaduse muudatus, tänu millele saavad ka juba varem toetatud isikud tulumaksu osa
KIKilt tagasi.
KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler usub, et tänu juunis käivitunud toetuse taotlemise
võimalusele ja nüüd lisandunud tulumaksuvabastusele lõpeb peagi paljudes kodudes ära aeg, mil tarbiti
ebakvaliteetset joogivett.
„Muutsime ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise inimestele kättesaadavamaks, kuna suure osa
kuludest saab nüüd kanda KIKi abiga. Tänaseks on toetatud juba enam kui 800 majapidamist, kes peagi
saavad hakata tarbima kvaliteetset joogivett ning kelle reovesi ei ohusta enam keskkonda."
Toetust vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle
majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas
elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi otsingumootorist.
Lisainfo taotlusvooru kohta: KIKi koduleht.
Loe täpsemalt: Eraisikud-saavad-tulumaksuvabalt-vee-ja-kanalisatsiooniga-liitumiseks-toetust-kusida.

Mittetulundusühing Õnneonn tänab
kõiki kliente, koostööpartnereid ja toetajaid meeldiva koostöö eest
ning soovib tähesära uude 2019. aastasse.
Uute kohtumisteni uuel aastal!

Võimalik tellida õmblus- ja tikkimisteenust
Teenuse hinnad kokkuleppel
Info: Sirje Kiier, 53013399
Võimalus osta Kaarma rahvariideseeliku triiburiiet
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Õnnitleme sünnipaeval...
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Taivu Uljas
Priit Joosu
Otto Hiie
Aino Hollo
Elmar Aru

UPA KÜLA
KARIDA KÜLA
KÄRLA ALEVIK
TÕLLI KÜLA
KAARMISE KÜLA

Imbi Gibalo
Ülo Tael
Kalju Vendel
Saima Estra
Leie Luhtmaa
Urva Lõunat

ASTE ALEVIK
NASVA ALEVIK
LIIVANÕMME KÜLA
ASTE ALEVIK
ASTE ALEVIK
LAADJALA KÜLA

Helvi Jarvet
Õie Saar

KÄRLA ALEVIK
NASVA ALEVIK

Elu on laul, on habras ta viis, heliseb hetk- ja katkeb siis...
Haljand Tiirik
Ants Laht
Oskar Puura
Helga-Niina Kukk
Juta Metshein
Ahti Err
Lidia Bugajeva
Malle Kips

Kärla-Kirikuküla
Nasva alevik
Sõmera Kodu
Pähkla küla
Aste alevik
Abruka küla
Suur-Randvere küla
Aula-Vintri küla

Uued ilmakodanikud...

Toimetaja: Mittetulundusühing Õnneonn
Saia talu Endla küla 93712 Saaremaa vald
laanesaareleht@gmail.com 53 480 703

Robin Mõts

Mändjala küla

Robin Mäekivi

Leedri küla

Robin-Mihkel Otsa

Kudjape alevik

Tähte Kalamees

Nasva alevik

Fredi Nool

Kaarma küla

Kairon Raudsepp

Käku küla

Rosanna Toompuu

Aste küla

Roos Eia Martha

Kõrkküla
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Trükk: Zukker Disain OÜ
https://www.saaremaavald.ee/pohjataht

