Detsember
2009

Laimjala valla teabeleht
VALLAVOLIKOGUS OTSUSTATI
26. november 2009
* Vabade põllumajandusmaade
kasutusvaldusse
saajate
kokkuleppe tähtaja määramine
* Vabade põllumajandusmaade
kasutusvaldusse
saajate
nimekirjast kustutamine (Martin
Leedo FIE)
*
Katastriüksuse
sihtotstarbe
määramine: Mustla küla Laasu
jagamisel Laasu maatulundusmaa
ja Uie-Elu elamumaa
*
Riigi
rahastatava
lapsehoiuteenuse osutamise ning
rahaliste
vahendite
ülejäägi
kasutamise tingimused ja kord
16. detsember 2009
*
Põllumajandusliku
maa
kasutusvaldusse
seadmise
ettepanek:
kinnitada
vaba

põllumajandusmaa
kasutusvaldusse saajate nimekirja
maatükk nr. 83 Mägi-Kurdla külas
(2,25 ha), maatükk nr. 88 Üüvere
külas (39 ha), maatükk nr. 82
Mägi-Kurdla külas (1,48 ha)
saajaks Kristo Kiiker Mäe talu FIE;
maatükk nr. 85 Saareküla küla
(1,99 ha) saajaks
Audla OÜ;
maatükk nr. 84 Kingli külas (44,90
ha) FIE Heinrich Rei.
*
Katastriüksuse
sihtotstarbe
määramine: munitsipaalomandisse
taotletava
Rahvamaja
katastriüksuse
sihtotstarbeks
sotsiaalmaa alaliigiga ühiskondlike
ehitiste maa; Kõiguste küla Paju
maaüksuse katastriüksuste kaupa
jagamiseks maatulundusmaa (Anja
Kiivits)

* Volikogu liikmetele volikogu
tööst
osavõtu
eest
tasu
kinnitamine
(300,00
EEK
istung)
* Esindajate tagasikutsumine
Eesti Maaomavalitsuste Liidust
ja esindajate nimetamine Eesti
Maaomavalitsuste
Liitu:
nimetada volikogu esindajaks
EMOL-I
Maapäevale Aarne
Lember ja tema asendajaks
Vello
Rand;
vallavalitsuse
esindajaks
EMOL-I
Maapäevale Vilmar Rei ja tema
asendajaks Ado Aus.
*
Detailplaneeringu
kehtestamine: Rannaküla küla
Kangastemäe

JÕULURÕÕM
Jõulurõõm on talveajas,
kodurahus hubases,
ootab lapse kodumajas,
kõigis nende tubades.
Jõulurõõm on sinu andes
nagu särav päikesekiir.
Seda annet endas kandes
selgemaks
selgemaks saab silmapiir.
Jõulurõõm on sama vana,
kui sa teda tundma said:
esimene jõuluvana,
tema esimesed paid.

(Uno Sikemäe)

RAHULIKKE JÕULUPÜHI JA EDUKAT UUT AASTAT!
Laimjala Vallavolikogu ja Laimjala Vallavalitsus

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
VALLAELU
JA JÕULUD ONGI KÄES!
Rohkelt mahasadanud lumi on üks märk sellest, et
jõuluaeg on lähenemas. Tänu kohevale lumele on
seekordne jõuluootus ehk pisut teistsugune kui
eelmistel aastatel. On valgem ja puhtam. On ilusam.
Eelmisel reedel said soovijad osa toredast kontserdist
rahvamajas. Esinesid meie laulustuudio laululapsed ja
naisansambel. Lauldi päkapikkudest, jõuluvanast ja
inglitest. Viimase laulu ajal, milleks oli “Üksteist peab
hoidma”, süttisid rahvamaja kuusel tuled ja külmunud
süda lavakardinal sai südamlikust laulust sooja. Pärast
kontserti kuulutas vallavanem Vilmar Rei välja jõulurahu
ja soovis kõikidele rahulikke saabuvaid pühi. Enne
kojuminekut said kõik veel suu piparkookidest
magusaks ja nii võidigi südamerahuga hubasest
rahvamajast
mõnusasse talveõhtusse astuda,
vallamaja ees säravat kuuske nautida ja omade
mõtetega kodu poole asuda.
26.- nda õhtul kell 20 kohtume siis rahvamajas kõikide
nendega, kes peole pileti lunastanud ja koos sõpradega
toredat õhtut nautima tulevad. Hoidke haigus eemale!
Uuel aastal, 9. jaanuaril kell 12, on rahvamajja oodatud
kõik meie valla eakad inimesed. Samuti ka need, kes

Naisansambel ja laululapsed ühislaulu laulmas

end veel eakaks ei pea, aga peavad lugu mõnusast
koosolemisest ja ootavad külla uue-aasta-vana.
Osalemistasu 30.- krooni saad maksta raamatukogus
Aivele, sides Astale või rahvamajas Maele. Jälgige
teadetetahvleid, sest sinna pannakse üles kõik vajalik
info.
Hämaras- hämaras talveöös
mööda lumiseid radu
uitab üks mõte,
üks lootus,
üks usk...
et uus aasta oleks parem,
oleks otsimiste rikkam
ja leidmiste rõõmsam.
Et jätkuks tervist ja õnne.
Aitäh kõikidele tegijatele ja tarbijatele ilusa kultuuriaasta
eest!
Mae Nõu
Rahvamaja juhataja

Laimjala valla teabeleht
teabeleht VALLAELU

Laulutüdrukud Anni Luup,
Hanna-Loore Püüa, Keili
Õispuu ja Jarleen Raud

PEREARSTINDUSEST PÖIDE, LAIMJALA JA ORISSAARE VALLAS
Seoses dr.
Jaan Kirsi
pensionile
minekuga
kuulutati
novembris
välja
konkurss
Pöide
ja
Laimjala
valla
perearstikohale. Paraku ei laekunud
ühtegi avaldust. Tulemust ei andnud
ka läbirääkimised isiklike kontaktide
tasemel – konkreetsed inimesed ei ole
hetkel valmis järsult oma elukorraldust
muutma ja Saaremaale tööle-elama
tulema.
Seadus ei luba piirkonna teisel
perearstil (dr. Elo Lember) võtta
nimistusse rohkem kui 2000 patsienti
(praegu on „ruumi“ veel umbes 300-le
patsiendile), üle selle arvu peab
perearst palkama abiarsti. See on ka
mõistetav, sest töökoormus oleks üle
jõu käiv.
Abiarst ei pea olema erialalt perearst,
kuid juriidiliselt allub ta perearstile
(antud juhul dr. Lembrile).

On rõõm teatada, et abiarsti kohale
nõustus jaanuarist asuma dr. Juhan
Nemvalts, erialalt anestesioloog.
Esialgu hakkab ta dr. Kirsi patsiente
vastu
võtma
senistes
perearstiruumides
Orissaares
esmaspäevast reedeni 9-14 (tel.
4545070). Kabinetiõena jätkab Hele
Lopato.
Peab märkima, et perearstidest on
puudu kogu Eestis, näiteks Kärlasse
ei ole perearsti leitud kahe aasta
jooksul. Miks see nii on? Perearstiks
õpitakse 11 aastat: 6 aastat ülikoolis,
2 aastat üldinternatuuris ja 3 aastat
perearstiresidentuuris.
Töö
perearstina on vägagi pingeline. Kuna
Soomes makstakse sama töö eest
märgatavalt rohkem, siis siirduvad
noored arstid välismaale ja kahjuks
pole
perearstieriala
ka
eriti
populaarne.
Olgu veel mainitud, et Eesti on oma
panustamiselt meditsiini Euroopas
tagant 3. kohal. Ega ilmaasjata öelda,
et selle raha eest on Eesti meditsiin
maailma parim. Patsiendile ei pruugi
kõik nii roosiline tunduda, aga meie
perearstisüsteemi on kiitnud paljud

välismaa eksperdid. Ja näiteks
Soomes ei pruugi patsient eriarsti
vastuvõtule saadagi, sest eriarst
leiab, et probleemiga võib vabalt
tegelda ka perearst.
Me kõik oleme ehk (haigetena)
liiga
kannatamatud
ja
pealiskaudsed,
sellest
ka
rahulolematus süsteemiga.
Rõhutan veelkord, et meditsiinis
pole
kunagi
must-valgeid
juhtumeid, arvestama peab väga
paljude nüanssidega. Vastutus on
tohutu.
Et mitte nii tõsiselt lõpetada,
pajatan ühe anekdoodi.
Naine helistab perearstile: „Mu
mees on palavikus. Mida teha?“
„Lihtsalt palju juua ja pikali
olla.“„Ah nii,“ ütleb naine. “Ta teeb
seda ju iga päev, aga palaviku
vastu see küll ei aita.“
Soovin kõigile häid pühi ja
mõõdukust maitsvate söökidejookide manustamisel.
Perearst Elo Lember

Valla raamatupidamine tänab kõiki oma
kliente ja koostööpartnereid,
kel arveldused korras ja maksed õigeaegselt
tasutud. Kaunist jõuluaega ja meeldivat koostööd
uuel aastal!

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
ILMUMA HAKKAB JÄRJELAUL “MEIE VALLA KROONIKA
Küladevaheline võistlus on selleks korraks läbi. Mis edasi saab, näitab tulevik. Üks viimaseid ülesandeid oli külalaulu
valmistamine ja esitamine. Igast laulust koorus välja küla eripära, kuid palju oli ka ühist, mis rändas laulust laulu. Kõiki
külalaule saab vaadata/kuulata Laimjala valla kodulehel www.laimjala.ee.
Alates tänasest avaldame külalaulude sõnu vallalehes. Kõik korraga ei mahu, nii et ilmuma hakkab järjelaul „Meie valla
kroonika“. Lugege ja laulge kaasa!
Eha

KINGLI JORU

JURNA KÜLALAUL

Sõnad: Heidi Alevi

(viisil „Väike saarepiiga“)
Sõnad: Ilvi Pihl

Teavad kõik, et Kingli külla, taade-riidi-raa
pole kuigi raske tulla, taade…
Audlast Saareküla teed, taade…
poolteist kilomeetrit veel, taade…
Vaata, et ei läheks mööda, taade..
bussipeatusest peab pöörma, taade..
Vasakule, alla mäest, taade…
kihuta või kõigest väest, taade…
Meie külas tubli rahvas, taade-riidi-raa,
kõik on töökad, kõik on vahvad, taade…
Ühiselt saab asju aetud, taade…
vaenukirves maha maetud, taade…
Meil on lipuplats ja kiik, taade…
tuntud mehi sündind siin, taade…
Luuletaja Henno Käo, taade…
tähetark Katugin Leo, taade…
Riik kui paneb alla õla, taade-riidi-raa
välja siis ei sure küla, taade…
Vallavanemat peab kiitma, taade…
seda enam - pärit siit ta, taade…
Saime maha musta katte, taade…
külatee ei tolma mitte, taade…
Kevadel, kui lumi läheb, taade…
võsa võtvad meie mehed, taade…
Hommikuti koolibussi, taade-riidi-raa
ootab õige mitu jussi, taade…
See, kes tarkust taga nõuab, taade…
elus kaugemale jõuab, taade…
Rõõmu tõi ka möödund suvi, taade-riidi-raa.…
Kingli rahvas kokku tuli, taade…
Saare pealt ning üle mere, taade…
Mõisa pargis öeldi TERE, taade…
Laulud, mängud, lõke loitis, taade…
kaetud laud me kõhud täitis, taade…
Tore oli kokkutulek, taade…
üks igavesti mõnus olek, taade…
Siis kui käes septembri algus, taade-riidi-raa
peeti Kingli külas talguid, taade…
Poole ööni küla kajas, taade…
ehitati postimaja, taade…
Undas saag ja kopsis haamer, taade…
peeti tulevikuplaane, taade…
Seinale sai teatetahvel, taade…
välja tuli täitsa vahva, taade…
Küla mängud läbi saamas, taade-riidi-raa
oleme seal löönud kaasa, taade…
Nuputanud, sporti teinud, taade…
päris hästi on meil läinud, taade…
Igas asjas same nõu, taade…
kui ühendame oma jõud, taade…
Näitab tänanegi päev, taade…
Et Kingli oli, on ja jääb!!!

1. Mina olen kange saare naine,
räägin teile meie küla loo.
Ühelt poolt käib kõrge merelaine,
teiselt poolt on vastas Naistesoo.
Refr:

Meri, meri, meri, sind ma anun,
ära sa mu külal liiga tee!
Sina oled suur ja oled võimas,
võta parem Luigenoka see.

2. Mälestuseks on me külas kivi,
Aaviku Johannesele see.
Oleks veelgi teine uhke kivi,
aga Piret pillas liiga kaugele.
Refr:

Meri, meri, meri …

3. Talusid siin leidub terve tosin,
uusim neist Aavikunurga peal.
Rahvaarv on meitel siiski kasin
ja Ain vaid suiti puhkemaja peab.
Refr:

Meri, meri, meri …

4. Külas elab rohkem vanu praegu,
kaitseks jäänud on vaid mõni noor,
aga oli siingi õitsvaid aegu –
sotsialistlik Majaka kolhoos.
Refr:

Meri, meri, meri …

5. Sellel ajal oli elu vilgas,
kolmes kohas kinos käia sai.
Õhtuti, kui oli tööpäev kirjas,
Uueelul tants ja trall siis käis.
Refr:

Meri, meri, meri …

6. Loodame, et tuleb meilgi aegu,
Randveres kui vilgas elu taas.
Ajalugu peab vaid veidi oot’ma,
kuni mehed mandrilt koju saaks.
Refr:

Meri, meri, meri, sind ma anun,
ära sa me meestel liiga tee!
Loodame, et siis ka praamid käivad,
kui on leidnud nemad kodutee.
Meri, meri, meri, sind ma anun,
ära sa mu külal liiga tee!
Sina oled suur ja oled võimas,
võta parem Luigenoka see.

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
SAAREKÜLADE LAUL
(„Postipoisi“ viisil),
Sõnad: Eha Ennemuist
1. Palju aastaid mööda läinud lennates
kui pood ja side olid meie külades.
Lastekodus möllas lapsi, mehed rannas võtsid napsi –
halba keegi siis ei osand aimata.
Saabus vabadus ja varsti tulid mured:
kadus lastekodu, sadam, side, pood.
Tundus, Saareküla päris välja sureb,
aga nüüd on jälle pisut teised lood.
2. Külas tööd ei olnud saada kusagilt,
sestap noored pered ära läksid siit.
Siiski igal vabal tunnil koduigatsuse sunnil
tuldi külasse, sest süda nõudis nii.
Ootas pensionär siis pensionipäeva:
pea tuleb postimees, kes raha koju toob!
Kaasas oli tal ka kommi, küpsist mäena,
aga nüüd on jälle hoopis teised lood.
3. Kaua ootasime tolmuvaba teed,
paistab, täitunud on unistus meil see.
Uhkelt Blesta kivi juurest saame sõita ilma suurde,
aga surnuaeda tee on kruusane.
Iga päev kord külas nähti liinibusse,

mis rahva linna ja ka linnast koju toob.
Nüüd kulutama peame oma rehve, susse,
sest liiklusega on meil sootuks teised lood.
4. Loota jääb, et meie noored sirguvad
ja kodutalus tuleviku leiavad.
Kui on pesa teinud kured, kaovad küla põhi-mured,
KÖH-KÖH-KÖH… (See salm ajab noormehed esialgu
veel läkastama.)
Kuigi meil on kaunis loodus, vaikne olla,
loksub meri, mis me hinge rahu toob,
pöidlad pihku, Saare mõis et ärkaks ellu,
töö ja rahvaga siis oleks teised lood.
5. Kas ehk erilist on midagi me loos?
Ehk see, et Metsa-all on leskes mehed koos.
On naistel eluiga pikem, aga seal on mehed sitked…
NAISED, RAHU, AINULT RAHU!
Ja kui tühjaks jäävadki majad,
peagi tulemas on uued asukad,
väga toredad on meie suvitajad,
aga sellest juba teise laulu saab.

TÄIENDAVAST RAVIMIHÜVITISEST
Täiendav ravimihüvitis aitab kompenseerida ravimitele
tehtavaid kulutusi eelkõige neil ravikindlustatutel, kelle
raviskeemides on kallid ravimid; kes põevad kroonilisi
haigusi ja peavad seetõttu manustama ravimeid pika aja
vältel; kes peavad kasutama mitmeid erinevaid ravimeid
kombinatsioonis.
Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida
makstakse, kui inimene ise on tasunud soodusravimite
eest rohkem kui 6000 krooni aastas.
Kui inimene on kalendriaastas ravimite eest tasunud
6000 kuni 10 000 krooni, hüvitab haigekassa 6000
krooni ületavast osast 50 protsenti. Seega võib
maksimaalne haigekassa-poolne täiendav hüvitis
sellisesse vahemikku jäävate inimese enda poolt tehtud
kulutuste korral olla kuni 2000 krooni.
Näide: Mihkel on soodusravimitele aasta jooksul
kulutanud 9 000 krooni, sellest summast lahutatakse iga
retsepti välja ostmisel tasutud omaosalus ja piirhindu
ning
hinnakokkuleppeid
ületav
summa.
Tulemusena selgub, arvutuse aluseks olev summa on
8500
krooni.
Arvutus: 8500 - 6000 = 2500 kr on täiendava
ravimihüvitise
arvutamise
aluseks.
Sellest hüvitab haigekassa 50%: 2500 x 50% = 1250 kr
Seega
- Mihkli
arvele
kantakse
täiendava
ravimihüvitisena 1250 krooni.
Kui inimese poolt kalendriaastas tasutud summa on
vahemikus 10 000 kuni 20 000 krooni, lisaks eeltoodule
10 000 krooni ületavast summast 75 protsenti.
Vastavalt ravikindlustuse seadusele ei arvestata
täiendavat ravimihüvitist 20 000 krooni ületavate
summade pealt. Seega võib maksimaalne täiendav
hüvitis ühele inimesele ühes kalendriaastas ulatuda
9500 kroonini.

Täiendavat ravimihüvitist arvutatakse ainult ravimite
loetelusse kantud ravimite ehk soodusravimite ostmisel.
Täiendava ravimihüvitise arvutamisel ei võeta arvesse:
käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele
retseptiravimitele tehtud rahalisi kulutusi; haigekassa
poolt juba eelnevalt apteegile tasutud summasid; retsepti
omaosaluse alusmäära (sotsiaalministri määrusega on
kehtestatud omaosaluse alusmäärad ühe retsepti kohta
100%, 90% ja 75% soodustuse korral 20 krooni ja 50%
soodustuse korral 50 krooni, mis tuleb tasuda inimesel
endal); summasid, mis ületavad ravimite piirhinda või
hinnakokkuleppes märgitud hinda.
Täiendava ravimihüvitise taotlemiseks piisab, kui
kindlustatud isik või tema seaduslik esindaja on ühe
korra vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud.
Avalduse esitamiseks on järgmised võimalused:
riigiportaali www.eesti.ee kaudu; saata tavapostiga (Lai
14 Pärnu) või e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna
(parnu@haigekassa.ee)
või
tuua
avaldus
klienditeenindusbüroosse (Rüütli 40a Pärnu E,T,N,R
8.30-16.30 K 8.30-18.00).
Esitatud avalduse alusel kontrollib haigekassa kord
kvartalis kindlustatud isiku ravimitele tehtud kulutusi ning
hüvitise saamise õiguse tekkimisel kannab summa
avalduses näidatud arvelduskontole.
Täiendava ravimihüvitise kohta saate lugeda meie
koduleheküljelt:
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ravim
Avely Raid-Lelov
Eesti Haigekassa Pärnu osakond
Klienditeeninduse büroo juhataja

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
Saarekülas läinud kaduma väike must lammas. Teateid
ootab Ada Traumann tel 51 26 591
Eelmisele ristsõnale tuli 48
õiget vastust. Loosimise
tulemusena saavad kalendri ja valla meene omanikuks
seekord: Tiina Otsason, Priit Riis ja Viktor Krjukov.
Siinkohas ka õiged vastused:
N

26. detsembril algusega kell
20.00
Laimjala Rahvamajas
AASTALÕPUPIDU
Ansambliga Puhas Wuuk
Tule naudi sõpradega lõbusat õhtut
ja vaata oma silmaga vastrenoveeritud
lava üle!
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Lisaks jalakeerutusele saate kaasa elada
lustakale eeskavale, külla tuleb
Jõuluvana.
Töötab baar.
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Kuna lahendajaid oli palju ja vastukaja positiivne, siis julgen
välja pakkuda kohe ka uue.
Vastuseid ootan seekord 15. jaanuariks.
Rahulikke jõule ja edu ning õnne uuel aastal!
Aive
1. Kivilabürint Saareküla tee ääres
2. Laimjala valla territooriumiga piirnev laht
3. Habemik, kes teid jõuluajal külastab
4. Valla maadel pesitsev Eesti Punase Raamatu lind
5. Idamaiste tantsudega tegeleva Laimjala tantsurühma nimi
6. Laimjala naabervald
7.Puhketalu Laimjala vallas
8. Nõmme ja Laimjala külavanem
9. Volikogu sotsiaalkomisjoni esimees
10. Kauaaegne Laimjala raamatukoguhoidja
11. Käib jõulude ajal akna taga piilumas
12. Laimjala valla maanõunik
13. Küla Laimjala vallas
7
8
10

Pilet kuni 20-detsembrini
130.krooni,
pärast 20-ndat
160.- krooni,
peoõhtul 200.- krooni.
Kohad broneerin alles siis,
kui piletiraha tasutud.
Näeme 26-ndal!
Info telefonil 53 828 057 (Mae Nõu)
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Laimjala valla teabeleht VALLAELU: Laimjala vallavolikogu ja vallavalitsuse väljaanne. Ilmub 6 korda aastas.
Trükitud Saarte Trükikojas. 500 eks.
Toimetaja Aive Sepp Tel. 45 94 391 ja 51 77 353 e-mail aive.sepp@mail.ee
Lõika siit:

Ristsõna vastus: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ __ __
Lahendaja: _________________________

