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VALLAVALITSUSES OTSUSTATI
14. aprill 2011
* Projekteerimistingimuste väljastamine: Ridala küla
Kõmmi
maaüksusele
reovee
imbsüsteemi
ehitusprojekti koostamiseks (Kõmmi kortermaja
elanikud)
*
Maaüksustele
koha-aadressi
ja
katastrisihtotstarbe määramine: Ruhve küla Peetri
ja Ruhve küla Punni (Maiva Rassel ja Raigo
Santifolie)
*
Kirjaliku
nõusoleku
andmine
ehitise
tehnosüsteemi muutmiseks: Saaremetsa küla
Kannikese maaüksusel asuva elamu küttesüsteemi
vahetus (Anton Reinart)
11. mai 2011
* Koha-aadressi määramine: Kahtla külas paiknev
kalmistu - Kalmistu
* Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine: Ruhve küla Raigi jagamine – Raigi,
Maie, Hillari, Ivari, Sirje ja Raigi tee (Ivar Raig)
*
Maa
sihtotstarbe
määramine:
munitsipaalomandisse taotletav Vee maaüksus jäätmehoidlamaa
*
Maa
maksustamishinna
määramine:
munitsipaalomandisse taotletav Vee maaüksus 2,9
ha
93 EUR;
munitsipaalomandisse taotletav
Töökoja
maaüksus 4832 m² – 97 EUR;
munitsipaalomandisse totletav Viljaaida maaüksus
– 9727 m² – 194 EUR
* Uue koha-aadressi märäamine: Mägi – Kurdla
küla Sääremäe I – uus koha-aadress Sääremäe tee
3
* Töökoja maaüksusele teenindusmaa, kohaaadressi ja
katastrisihtotstarbe määramine:
Randvere küla Töökoja maaüksuse teenindusmaa
piirid ja suurus; tootmismaa
* Kohalike teede teenindusmaa, koha-aadressi ja
katastrisihtotstarbe määrmine
*
Maa
teenindusmaa,
koha-aadressi
ja
katastrisihtotstarbe määramine: Randvere küla
Viljaaida
* Audla küla Leemeti kinnistule sundvalduse
seadmine
tehnovõrgu
talumiskohustuse
kehtestamiseks
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
kasuks
* Kasutusloa väljastamine: Laimjala küla Nurga-talli
maaüksusel
asuva
ehitise
kasutusotstarbe
muutmine (loomakasvatushoone)
* Projekti kooskõlastamine ja kirjaliku nõusoleku
andmine: Ridala küla Liivakalda maaüksusele
rajatav veetrassi projekt

* Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise
püstitamiseks:
Laheküla
küla
Lubjaahju
maaüksusele väikeehitise püstitamine (Andrus
Alas)
* Ehitise omanike ja tehniliste andmete teatise
läbivaatamine ja ehitise ehitusregistrisse kandmine,
Linda Püüa poolt esitatud teatis
* Maidu Vesik’u vaide läbivaatamine
10. juuni 2011
* Ehitusloa väljastamine: Kingli alajaama Audla fiidri
pinge parandamine ( EE Jaotusvõrk OÜ)
*
Kabja
kinnistule
sundvalduse seadmine
tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks
* Ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks:
Saareküla küla Vana-tohvri maaüksusele suvila
püstitamine (Valdur Metsalu)
* Projekti
kooskõlastamine ja ehitusloa
väljastamine: Asva küla Mäe maaüksusele rajatav
puurkaev
* Kasutusloa väljastamine: Laimjala küla Hundisilla
maaüksuse maakaabelliin (EE Jaotusvõrk OÜ)
* Projekteerimistingimuste väljastamine: Saareküla
küla Tormi maaaüksusele elamu ja abihoone
ehitusprojekti koostamine (Marika Jänt)

Head võidupüha
ja sellele
järgnevat
mõnusat jaanipäeva !
Et suvi tuleks
kõigile just
selline,
millist ta ise
vajalikuks peab!

Laimjala valla teabeleht VALLAELU

Eesti Grilliliit ja Laimjala Vallavalitsus korraldavad:

SAAREMAA MEISTRIVÕISTLUSED
GRILLIMISES – GRILLFEST 2011
LAUPÄEVAL, 16. JUULIL 2011
LAIMJALA MÕISAPARGIS

Ajakava
kell 12.00 – võistlejate platsile saabumise algus ja võistlusplatside paigalduse algus
kell 13.00 – Selveri toidukorvide, Meira maitseainekoti, Rakvere searibi, Talleggi
kanafilee ja GreenCoal söe võistkondadele üleandmine, küpsetamise algus
kell 14.00 – võistkondade platsile saabumise ja toidukorvide jagamise lõpp,
võistkondade tutvustamise algus – intervjuud võistkondadega
kell 15.00 – võistluse pidulik avamine Laimjala valla ja Eesti Grilliliidu esindajate
poolt
kell 15.10 – Laimjala valla tervituskontsert
kell 16.00 – Eesti Grilliliit esitleb: Rahvalik koolitusprogramm Eesti Rahwa Grillikool
kell 17.00 – Rakvere searibivooru hindamise algus pimehindamisena Eesti Grilliliidu
kohtunike telgis
kell 17.30 – Talleggi kanalihavooru hindamise algus pimehindamisena Eesti
Grilliliidu kohtunike telgis
kell 18.00 – fantaasiavooru hindamise algus avaliku hindamisena võistlusplatsidel
(fantaasiavooru hindamise lõpuaeg sõltub fantaasiavoorus osalevate võistkondade
arvust - iga võistkonna kohta täpselt 7 minutit, näiteks 15 võistkonna puhul 105
minutit).
kell 19.45 – fantaasiavooru hindamise lõpp ja punktide kokkulugemise algus
kell 19.45 – esineb Laimjala valla artist või kontsert-showprogrammid
kell 20.45 – võitjate autasustamine ja ühispildistamine
kell 21.00 – võistluspäeva lõpp, võistlusplatside teisalduse algus
kell 21.00 - 22.00 – võistkondade lahkumine võistlusplatsilt, jätkub tantsuõhtu
Sissepääs tasuta!

TEEME KORSTNAD TALVETAHMAST PUHTAKS!
Korstnapühkija Madis Mäe pakub korstnate
puhastamise teenust Laimjala vallas
29. ja 30 juunil ja 01. juulil.
Et saaksime graafiku koostada ja nimed
kirja panna, palun andke oma soovist
korstnapühkija teenust kasutada teada
vallamajja sotsiaalnõunik Rohta Lemberile
telefonil 45 94 524 (esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti)
või mobiilile 51 53 122.

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
SAABUNUD ON UUS KOGUS TOIDUABI
Ka sel aastal on Laimjala vald saanud Euroopa Liidu toiduabiprogrammide abiga heategevusorganisatsioonide
Eesti Punane Rist ja Eesti Lasterikaste Perede Liit vahendusel toiduaineid tasuta jagamiseks.
Toiduabi jagame kolme ja enamalapselistele peredele, üksikvanematele ning puuetega tööealistele
inimestele, mittetöötavatele töövõimetuspensinäridele 27.juunil ja alates 29.juunist (esmaspäev,
kolmapäev, reede kell 9-13 ) kõigile teistele toimetulekuraskustes peredele.Telefoni teel saame kokku
leppida ka muu teile sobiva aja.
Toiduabi saab kätte vallamajast (endine postkontori ruum).
Olete oodatud!
Samuti on meile annetatud kasutatud riideid. Riideid jagame tasuta ja neid saab
valida 01. juulil kell 11.00 – 13.00 Ussikännu elamu sotsiaalkorteris. Kui see aeg ei sobi, siis alati saab
kokku leppida muu teile sobiva aja. Võta julgesti ühendust!
Kaunist suve kõigile!
Rohta Lember,
sotsiaalnõunik
Telefonid 45 94524, 5153122

LÕKKE TEGEMISE TULEOHUTUSNÕUDED
Avalikul üritusel lõkke tegemine tuleb eelnevalt
päästekeskusega kooskõlastada. Selleks tuleb täita
taotlus, mille blanketi leiab aadressilt www.lepk.ee
(vasakus veeres taotluste all). Taotlus saata e-posti
aadressile laane@rescue.ee (digitaalselt allkirjastatuna)
või tuua Lääne-Eesti Päästekeskusesse aadressil Pikk
20A
Pärnu.
Tuletegemise nõudeid mistahes maa-alal reguleerib
siseministri 30. augusti 2010 a. määrus nr 40
“Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale
esitatavad nõuded”.
* Ilma eelneva päästekeskuse kooskõlastuseta ei tohi
avalikul üritusel lõket teha, sõltumata lõkke suurusest.
* Ka oma krundil tehtava üle 3 meetrise läbimõõduga lõkke
tegemine tuleb eelnevalt päästekeskusega kooskõlastada.
*
Alla
3-meetrise
läbimõõduga
kodust
lõket
päästekeskusega kooskõlastama ei pea, kuid lõke tuleb
paigutada ohutule kaugusele hoonetest ja metsast.
* Ühe- kuni kolmemeetrise läbimõõduga lõkke ohutu kaugus
hoonetest on vähemalt 15 meetrit ja tuleohtlikul ja suure
tuleohuga
ajal
metsast
20
meetrit.
* Kui lõkke läbimõõt on väiksem kui üks meeter, tuleb
lõkkekoht teha hoonetest vähemalt 8 ja metsast tuleohtlikul

ja suure tuleohuga ajal 10 meetri kaugusele.
* Lõkkekoht peab olema tehtud spetsiaalselt selleks
ettevalmistatud kohale. Vajadusel piirata lõkkekoht
kividega või muul viisil. Lõke peab olema ümbruskonnale
ohutu.
* Tule tegemisel jälgi tuule suunda, et sädemed ei langeks
hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või muule kergesti
süttivale materjalile. Lõket tohib teha tuulevaikse ilmaga.
* Hoia lõkke ääres esmased tulekustutusvahendid.
Nendeks võivad olla kaks 10 liitrist veega täidetud ämbrit,
kuuekilone
tulekustuti
või
aiavoolik
veega.
* Ära jäta lõket järelevalveta senikaua, kuni tuli on täielikult
kustunud. Lase lõkkel lõpuni põleda, kustuta veega või
summuta
näiteks
liivaga.
* Metsas suveperioodil lõket teha ei tohi, välja arvatud
selleks ettevalmistatud ja vastavalt tähistatud kohas,
näiteks Riigi Metsamajandamise Keskuse (RMK)
ettevalmistatud kohtades, vaata www.rmk.ee. Alates 11.
juunist kehtib Eestis suure tuleohuga aeg (v.a Hiiu ja
Saare maakond) ning lisaks lõkke tegemisele on metsas
keelatud ka kasutada grillseadet ja suitsetada.
Lõkke, avaliku lõkke ja grillimise ohutusnõuded on kirjas
ka Lääne-Eesti päästekeskuse veebilehel aadressil
www.lepk.ee
paremas
veerus
üleval.

VEELKORD KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST
Eelmises Vallaelus kirjutasime muudatustest korraldatud jäätmeveos.
Tuletan Teile veelkord meelde järgmised põhimõtted, mis nüüd on uued:
* Kindlasti tutvuge lepingutingimustega ja reageerige lepingule, mittevastamine ei vabasta lepingus
toodud miinimumnõuetele vastava arve saamisest ja kohustusest see tasuda;
* Kui enne oli vabastus korraldatud jäätmeveost, siis need kehtisid ühe aasta ja enam ei kehti.
* Alates 1 juulist tegeleb korraldatud jäätmeveoga Laimjala valla territooriumil Ragn Sells AS, seega
on kehtetud Prügimees OÜ sõlmitud lepingud.
* Kui olete saanud prügiveolepingu ja te ei ela lepingus märgitud kinnistul või puudub seal hoonestus,
siis andke vallavalitsusele teada, et saaksime edastada teie andmed vedajale.
Lugupidamisega,
Ado Aus, ehitusnõunik

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
Laimjala valla teabeleht VALLAELU

KEVAD KAHTLA KOOLIS
Kahtla Lasteaed-Põhikoolis õppis sel õppeaastal 36
õpilast. Ainult viitele õppis 6 õpilast: Kaisa Alt (1.kl),
Mariliis Saarkoppel (1.kl), Ryan Aus (1.kl), Henry
Noah Mägi (2.kl), Magnus Toompuu (2.kl), Keili
Õispuu (8.kl).
Neljadele –viitele õppisid Karoliina Raud (2.kl), Kaie
Ennemuist (3.kl), Karl Henry Teär (3.kl), Marleen Nõu

(4.kl), Keith Saarkoppel (5.kl), Tristan Vann (5.kl),
Gris Antsaar (6.kl), Taaniel Bormann (7.kl).
Sellel aastal lõpetab Kahtla kooli 4 õpilast Gert
Kaldmäe, Maris Mustis, Kevin Org ja Jarleen Raud.
Soovime neile õnnelikku ja edukat koolitee
jätkamist.

Neile helises Kahtla koolikell viimast korda: Jarleen Raud, Maris Mustis, Kevin Org ja Gert Kaldmäe
Kõige toredamad ja meeldejäävamad ülekoolilised
üritused olid tüdrukute ja poiste päevad. Tüdrukutel käis
külas küünetehnik Evelin Schönberg ja poisid
külastasid
Orissaares
Joel
Nõukase
militaarmuuseumit. Kõik õpilased küpsetasid kooli
sööklas endale kooke ja pirukaid.
Tähtsamaks peetakse ka Kahtla kooli laululindu, kus
said laulda kõik algklasside õpilased.

Traditsiooniks on saanud ka kevadised matkad ja
väljasõidud. Toimus ekskursioon Ida – ja Põhja –
Saaremaale, mis lõppes SPA „Meri“ ühiskülastusega.
Suurematel õpilastel toimus jalgrattamatk Ruhve, kuhu
jäädi ka telkima.
Aasta lõpetame alati kevadkontserdiga Laimjala
Rahvamajas. Seekord toimus see juba 19.korda.

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
POISID JOEL NÕUKASE MILITAARMUUSEUMIS

TÜDRUKUD ENDAKÜPSETATUD MAIUSTEGA

Fotod: Kahtla Põhikool-Lasteaed

SOOVIME KOGU KOOLIPERELE
MÕNUSAT SUVEPUHKUST!

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
LAIMJALA VALLA 2011. AASTA PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMILÕPETAJAD
Gümnaasiumilõpetajad

Põhikoolilõpetajad

Grete Hints Kuressaare Gümnaasium
Eeva Kütt
Saaremaa Ühisgümnaasium
Kärt Kaldmäe Saaremaa Ühisgümnaasium
Kaie Kallus Kuressaare Täiskasvanute
Gümnaasium

Maris Mustis
Jarleen Raud
Kevin Org
Gert Kaldmäe
Renate Särel
Kaupo Nõgu

Kahtla Lasteaed-Põhikool
Kahtla Lasteaed-Põhikool
Kahtla Lasteaed-Põhikool
Kahtla Lasteaed-Põhikool
Orissaare Gümnaasium
Orissaare Gümnaasium

PALJU ÕNNE
JA TUULT TIIBADESSE!

HAIGUSHÜVITIST MAKSAVAD TÖÖANDJA JA HAIGEKASSA
Ühes aastas väljastavad Eesti arstid ligi pool miljonit
haiguslehte. Haigekassa statistika näitab, et enim
haiguslehti väljastatakse seoses külmetushaigustega
oktoobris-novembris ja märtsis-aprillis.
Haiguslehe saab arst kirjutada inimesele, kes käib tööl
ja omab tööandja kindlustust. Hüvitise eesmärk on
kompenseerida töötajale haigestumise ajal saamata
jäänud töötasu teatud ulatuses. Alates 2009. aastast
maksavad haigushüvitist nii tööandja kui haigekassa.
Haigushüvitiste puhul on oluline teada, et üldjuhul
kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist ei maksta.
Alates 4. päevast maksab hüvitist tööandja 70% töötaja
viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Haigekassa
hakkab hüvitist maksma alates 9. päevast. Haigekassa
makstava haigushüvitise määr on üldjuhul samuti 70%,
kuid hüvitise arvutamise aluseks on inimese eelmise
aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Haigekassa
maksab hüvitist 100%, kui haiguslehe tööst vabastuse
põhjuseks on tööõnnetus, kutsehaigus ning vigastus
riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo
tõkestamisel.
Tööandja ei pea hüvitist maksma nendel juhtudel, kus
haiguslehel on märgitud tööst vabastuse põhjuseks:
kutsehaigus;
tööõnnetus;
tööõnnetus liikluses;
tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine;
vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo
tõkestamisel;
terviseseisundile vastava töö andmine või
üleviimine kergemale ametikohale.
Sellistel juhtudel maksab haigushüvitist haigekassa
alates 2. päevast ning kergemale ametikohale
üleviimise korral, alates üleviimise päevast.
Haigushüvitist on inimesel õigus saada 120, arstliku
ekspertiisi vastava otsuse korral kuni 182 päeva järjest.
Maksimaalselt hüvitatakse 250 haiguspäeva aastas.
Töövõimetuspensionärile ja vähemalt 65-aastasele

töötajale makstakse hüvitist ühe haiguse korral kuni 60
päeva järjest ning kokku 90 päeva aastas. Haiguslehe
võib võtta ka pikemaks ajaks, kuid haigushüvitist siis
enam ei maksta.
Haigusleht tuleb tööle naastes esitada oma tööandjale,
kes selle omakorda peab haigekassale edastama 7
päeva jooksul. Haigekassalt saab haigushüvitise kätte
hiljemalt 30 päeva jooksul alates lehe jõudmisest
haigekassasse. Tööandja peab omapoolse hüvitise
välja maksma palgapäeval või vähemalt 30 päeva
jooksul alates lehe saamisest.
Kui arst haiguslehe välja kirjutab, tuleb kindlasti haigust
ravida kodus. Haigena tööl käimine võib haigust
süvendada, tekkida võivad tüsistused, millede ravi võib
olla aga kordades kulukam ja pikem. Samuti võib tööl
käiv haige inimene nakatada kolleege, kes siis
omakorda on sunnitud võtma haiguslehe. Seega
loodame, et töötajad ja tööandjad teadvustavad
probleemi ega sea ohtu enda ja oma kaaskodanike
tervist.
Haigushüvitise
arvutamise
kohta
saate
informatsiooni
haigekassa
koduleheküljelt
http://www.haigekassa.ee/
või
helistades
infotelefonile 16363.
Teade tööandjatele!
Seoses töökorralduse muutumisega, ei menetle
haigekassa Pärnu osakond alates 01.07.2011
töövõimetuslehti.
Palume
tööandjatel
saata
töövõimetuslehed
haigekassa Harju osakonda aadressil Lastekodu 48,
10144 Tallinn.
Eesti Haigekassa
Pärnu osakond
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PERETOETUSTE MAKSMINE 16-AASTASTELE JA VANEMATELE ÕPPURITELE
16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad
tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse,
lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli
lõpetamisele järgnevast kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses
õppeasutuses,
kus
õppimine
annab
õiguse
peretoetustele, siis makstakse suvekuudel saamata
jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19aastaseks
saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks
saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele
lapsele 2011. aastal on 19,18 eurot kuus ning pere
kolmandale ja igale järgmisele lapsele 57,54 eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või
põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on
põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus
lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta
lõpuni.

Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole
tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse
lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga paljudele
tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse
lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele.
Kui
õpinguid
jätkatakse
samal
kalendriaastal
õppeasutuses,
kus
õppimine
annab
õiguse
peretoetustele,
siis
pärast
Eesti
Hariduse
Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete
saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus
välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist
kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks
saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis
peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav
perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi
vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps
jätkab õpinguid
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

JÄÄ KALDALE, KUI OLED ALKOHOLI PRUUKINUD
Möödunud aastal uppus Eestis 97 inimest. Enamik
uppunutest olid mehed ja kõige sagedamini oli
õnnetuse põhjuseks purjus peaga ujumine või paadiga
sõitmine.
Uppunutest
oli
naisi
11.
Valdavalt
olid
uppumiskohtadeks
kohalikud
populaarsed
ujumiskohad, kus pole rannavalvet. Kuid ka rannavalve
olemasolu ei hoia õnnetust ära, kui inimene ise
mõtlematult käitub ja eirab kõige elementaarsemaid
ohutusnõudeid. Samamoodi nagu alkoholijoobes ei
istuta autorooli, ei minda purjus peaga vette ujuma.
Vee alla vajudes võib surm saabuda minutiga
Inimese aju suudab ilma hapnikuta elus püsida 4–5
minutit, kuid juba alates 3. minutist hakkavad ajus
toimuma taastumatud protsessid. Ajurakud hakkavad
hapniku puudumisel hukkuma. Ajusurm kujuneb välja 4.
või 5. minutuil, sõltuvalt sellest kas inimene rabeleb
enne teadvuse kaotust ja kui soe on vesi. Mida soojem
on vesi, seda kiiremini saabub ajusurm. Basseini
tingimustes võib see välja kujuneda juba 60 sekundi
jooksul.
Seega isegi siis, kui inimene suudetakse pärast veest
välja toomist elustada, võivad tal kaasneda tüsistused.
Saksa vetelpäästeorganisatsiooni uuringute põhjal ei
ole ainult 6%-l. päästetutest püsivat ajukahjustust. Igal
neljandal päästetul kujuneb välja epilepsia.
Hea ujumisoskus
uppumisest

ei

päästa

purjus

inimest

Meenutuseks veel, et joobes inimesed upuvad, sest ei
suuda säilitada hingamise ja liigutuste vahel rütmi ning
hingavad valel ajal. Ka kõige parema ujuja
koordinatsioon on joobes olekus häiritud. Vees

ujumiseks on vaja saavutada rütm lihasliigutuste ja
hingamisliigutuste vahel. Kui koordinatsioon on paigast
ära, ei liigu inimene rütmis ning võib valel ajal ehk vee
all
hingata.
Inimene
tõmbab
endale
vett
hingamisteedesse ja upubki purjus peaga ära,
sõltumata sellest kui hea või halb ujuja ta on.
Kui näed uppumisohtu sattunud inimest
•

•

•
•

Uppumisohtu sattunud inimest märgates helista
kõigepealt hädaabinumbrile 112 ja kutsu abi.
Seejärele võid ise tegutseda, kui tunned, et
oled selleks suuteline. Pea meeles, sa võid
osata põhivõtteid, õnnetusse sattunud inimese
veest päästmiseks, kuid ära unusta- sinu enda
turvalisus ennekõike!
Abista kannatanut veest kui vesi on piisavalt
madal ja sinu jalad ulatuvad põhja. Kui su jalad
põhja ei ulatu, võid uppuda koos kannatanuga.
Surmahirmus inimesel on uskumatu jõud ning
ta üritab haarata kõigest, mis tema
haardeulatusse satub. Veendu et sinu ja
päästetava vahele jääks alati mõni vee peal
püsiv ese, mille külge uppuv inimene saaks
klammerduda. Selleks võib olla puu oks, aer,
lauajupp või visata talle nööri ots.
Ära mine vette päästma kui vool, hoovus või
pehme põhi teevad vees liikumise ohtlikuks
TEIST ABISTADES TAGA ESMALT ENDA
OHUTUS!
Eimar Täht
vetelpäästeinstruktor

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
ÕNNITLEME UUSI ILMAKODANIKKE

MÄLESTAME MEIE HULGAST LAHKUNUID
SILVI SEPP
15.10.1937 – 29.04.2011

MELANI UMBER
01. juuni .2011

REIN KASK
09.07.1955 – 15.05.2011

IIDSES LAIMJALA MÕISAPARGIS
23. JUUNIL 2011
* 11.00

Saare Mängu karikavõistluse I etapp võrkpallis (3+1)
* 17.15 Laimjala Jaanikarikas jalgpallis kuni 10
aastastele lastele
(parimale kaasaelajale kingitus)
* Peale jalgpalli võistlused lastele
* 18.00 Pimevõrkpall vett täis pallidega
* 19.00 Munavise Jaanimuna auhinnale
* 20.30 Tervituseeskava kõigile jaanilistele
* 21.00 Võidutuli jõuab mõisaparki, süütame
ühiselt lõkke
* Jalakeerutuseks teevad muusikat PETS JA POJAD
* Rohkesti rahvuslikke alasid
* Töötavad müügipunktid
* VÕIDUPÜHA ILUTULESTIK
NÄEME JAANITULEL!

HEAD RUHVE KÜLA INIMESED JA
MITTETULUNDUSÜHINGU RUHVE ARENGUSELTS LIIKMED!
Võidupühal, 23. juunil 2011.a.,
koguneme traditsiooniliselt kell 15.00 tunniks-paariks
küla lipuväljakule, et tähistada Võidupüha, süüdata küla ühine jaanituli ja arutada
Mittetulundusühingu Ruhve Arenguselts liikmete üldkoosoleku päevakorras olevaid
küsimusi (majandusaasta aruande kinnitamine, edasine tegevuskava, küla
kokkutuleku korraldamine jne).
Kui soovite, et juttu jätkuks pikemaks, siis võtke kaasa ka väike piknikukorv.
Ilusaid pühi soovides,
Mittetulundusühingu Ruhve Arenguselts juhatus ja külavanema kt.
Aare Kruuser (täiendav info 5037 295)
Laimjala valla teabeleht VALLAELU: Laimjala vallavolikogu ja vallavalitsuse väljaanne. Ilmub 6 korda aastas.
Trükitud Saarte Trükikojas. 400 eks.
Toimetaja Aive Sepp Tel. 45 94 391 ja 51 77 353 e-mail aive0303@gmail.com

