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2011

VALLAVOLIKOGUS OTSUSTATI
29. juuni 2011
* Laimjala valla 2010. aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamine.
* Vallavanema puhkusele lubamine.

VALLAVALITSUSES OTSUSTATI
20. juuni 2011
* Vaide läbivaatamine.
* Kasutusloa väljastamine: Aaviku küla Jahimaja
maaüksusel
asuva
jahimaja
juurdeehitusele
(Laimjala Jahiselts)
* Vallale kuuluva ühiskonteineri kasutushinna
kinnitamine (alalisele elanikule 2 £ kuu,
suveelanikule 12 £ aasta)
* Avaldused, toetuste maksmine
11. juuli 2011
*
Katastriüksusele
nime
ja
koha-aadressi
määramine: Ridala küla Antsu jagamisel tekkinud
Antsu ja Pilgrimi (Doris Saar)
* Puurkaevu asukoha kooskõlastamine: Audla küla
Titsika (Uno Käärid)
* Hajaasustuse veeprogrammi aruande kinnitamine:
Audla küla Vana-Ooluti talu kaev ja veetrass (Maret
Veskis)
* Kasutusloa väljastamine: Audla küla Vana-Ooluti
talu puurkaev, veetrass, veetõsteseade (Maret
Veskis); Käo küla Katlamaja maaüksusel asuv
tootmishoone
(Mõraste-Mõrdama
Põllumajandussaadused)
* Aavaldused, toetuste maksmine
02. august 2011
* Projekteerimistingimuste väljastamine: Kõiguste
küla Rukki maaüksusele puhkemaja ehitusprojekti
koostamiseks (OÜ Asvamäe); Asva küla Veskimäe
maaüksusele
tootmishoone
ehitusprojekti
koostamine (OÜ Mesika Talu)
* Kasutusloa väljastamine: Ruhve küla RuhveRanna maaüksusele rajatud väikeehitis (Laimjala
Vallavalitsus); Laimjala küla Pumpla maaüksusel
asuv veepumbamaja ja veetrassid (Laimjala
Vallavalitsus; Käo küla Pumbamaja maaüksusel
asuv veepumbamaja ja veetrassid (Laimjala
Vallavalitsus); Asva küla Mäe maaüksusele rajatud
puurkaev, veetrass ja veetõsteseade (Kristo Kiiker)
16. august 2011
* Projekteerimistingimuste väljastamine: Jõe küla
Punnu maaüksusele elektrivarustuse välisvõrgu
alajaama
projekteerimiseks
(Eesti
Energia
Võrguehituse AS); Nõmme küla Vanakaju ja Välja

maaüksustele
elektrivarustuse
välisvõrgu
ja
alajaama
projekteerimiseks
(Eesti
Energia
Võrguehituse AS); Saaremetsa küla Aleksandri
maaüksusele hostel-majutushoone ehitusprojekti
koostamine (FIE Anne Salla); Saareküla küla
Kadaka
maaüksusele
merre
rajatava
lautri/ujumiskoha rajamiseks (Mirja Riita Inkeri
Tikkanen); Asva küla
Veskimäe maaüksusele
puhkemaja ehitusprojekti koostamiseks (Mesika
Talu OÜ)
* Hajaasustuse veeprogrammi aruande kinnitamine:
Asva küla Mäe talu kaevu ja veetrassi rajamine
(Kristo Kiiker)
* Ehitise omanike ja tehniliste andmete teatise
läbivaatamine ja ehitise ehitisregistrisse kandmine
(Aarne Lemberi poolt esitatud ehitise omanike ja
tehniliste andmete teatis)
* Uue koha-aadressi määramine: Nõmme küla
Niidi-Villemi maaüksuste uueks koha-aasressiks
Nõmme küla Reinu ja Reinumäe
* Avaldused, toetuste maksmine
02. september 2011
* Projekteerimistingimuste väljastamine: tühistada
korraldus 2-1/91 22.05.2007
ja väljastada
projekteerimistingimused Ruhve küla Merivere
maaüksusele elamu projekteerimiseks (Juhana
Kristian Rytioja); Jõe küla Ollamäe maaüksusele
nuumveiselauda ja Lepametsa maaüksusele
vedelsõnnikuhoidala ehitusprojekti koostamine
(Folia Agro OÜ)
* Ehitusloa väljastamine: Saaremetsa küla
Aleksandri maaüksusel asuva endise lastekodu
hoone rekonstrueerimine hosteliks (FIE Anne
Salla); Asva küla Lauri maaüksusel asuva aida
rekonstrueerimine
puhkemajaks
(OÜ
Asva
Hobusekasvatus); Asva küla Lauri maaüksusel
asuva rehielamu rekonstrueerimine puhkemajaks
(OÜ Asva Hobusekasvatus); Kõiguste küla Rukki
maaüksusele puhkemaja rajamine (OÜ Asvamäe);
Asva küla Veskimäe maaüksusele puhkemaja
rajamine ( OÜ Mesika Talu)
.

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
MIS VALLAVANEMAL MUREKS ON?
Kõigepealt teeääred!
Kuigi ametlikult kestab alles suvi, siis vaikselt tuleb
vaadata ka talve poole. Viimased kaks talve on näidanud,
et tõsised lumised talved on tagasi. Lumetõrje teostajad on
mures puude, puudeokste ja võsa pärast, mis tööde
teostamist takistavad. Nüüd, mil suured põllutööd
lõpusirgel, tasuks kõigil korraks kriitilise pilguga nii oma
kodule juurdepääsuteed, kui miks ka mitte külateed üle
vaadata. Masinad on suured ja kõrged ning kalli masina
mõttetut lõhkumist ei ole kellelegi vaja. Kui eelpool toodud
põhjustel on läbipääs takistatud, jääb kahjuks tee lihtsalt
lahti lükkamata. Veidi saetööd ja miks mitte ka
külarahvaga üks talgupäev ning tulemus on kõikdele
osapooltele kasulik. Puhtalt valla kulul neid töid teostada ei
ole hetkel kahjuks võimalik. Pea kogu teederaha on kaks
aastat järjest lumetõrjeks läinud ning loodame, et see
kolmas kord jääb ehk tulemata.
Ja praegu vägagi aktuaalne teema: hulkuvad koerad!
Teema mis pidevalt päevakorral, aga kahjuks olukord ei
ole paranenud .
Väljavõte
vallavalitsusele
märgukirjast:

saadetud

keskkonaameti

Seoses viimastel kuudel sagenenud lammaste murdmise
juhtudega Saare maakonnas, on Keskkonnaameti
ekspertiiside teostamise käigus tuvastatud juurdlust
segava faktorina palju materjali, mis viitab hulkuvate
koerte viibimisele murdmispaikade piirkonnas. Lisaks
kohalikele elanikele on korduvalt selliseid koeri näinud ka
lammaste murdmisi akteerimas käinud Keskkonnaameti
töötajad.
Samuti
on
jahimeeste
rajakaamerate
salvestistele jäänud hulkuvaid koeri.

Loomakaitseseaduse § 5 lg 3 kohaselt korraldab
hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja
korjuste hävitamist kohaliku omavalitsuse üksus oma
territooriumil vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud korrale.
Tuletame siis veelkord meelde, et koerad tuleb kinni
hoida. On ta suur, väike, keskmine, karvane jne… vahet
ei ole. Kohustused on kõigile ühed. Seoses lammaste
murdmisega, on teema eriti terav ning ei tahaks jõuda
selleni, et tuleb hakata reaalselt trahve määrama. Ei
tahaks, et hulkuvad loomad tuleb kinni püüda, varjupaika
viia, selle eest hiljem kulude katmist nõuda.
Tõestumaterjali ( fotod, videod jne) korral tuleb seda aga
kasutama hakata. Muidu tundub, et ainult jutuks kipub
asi jääma. Kellele selliseid tülisid vaja.
Teadmiseks ja infoks veel niipalju, et 1.oktoobrist algab
jahikoertega jaht ning jahikoertel on reeglina kaelas
punased rihmad, mille järgi on nad kergesti äratuntavad.
Et kõigil kergem oleks, täidame kohustusi, mille oleme
omale võtnud lemmiklooma perre toomisega.
Ja veel! Tulemas on valla 20. sünnipäev. Sel puhul
korraldame nii mitmeidki ettevõtmisi.
Tulemas on
leivapäev, külade päev, tähetorni päev. Ja nädala lõpul,
reedel, on plaanis pidulik aktus ühes väikese
kontserdiga,
millele
järgneb
mõnus
pidu
ja
jalakeerutamine ühes hiidlaste ansambliga Iiukala Bänd.
Täpsem info toimuva kohta on kindlasti juba teieni
jõudnud ja kui ei ole, siis ka selles lehes on kava
olemas. Olete kõik lahkesti palutud!
Ilusat sügise algust ja valla 20. sünnipäeva!
Vilmar Rei,
Vallavanem

TÄHELEPANU NEED, KELLEL VEEL JOOGIVEE KÄTTESAADAVUSEGA PROBLEEME!
Hajaasustuse veeprogrammi 2011 aasta täiendav taotlusvoor Laimjala vallas on avatud.
Taotlusi võetakse vastu 19 september kuni 19 oktoober Laimjala vallavalitsuses.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine
või parandamine.
Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates
01.01.2010 ja mittetulundusühing või sihtasutus, mille tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega
varustamine ja registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt
alates 01.01.2010.
Toetust saab taotleda vaid olemasolevate hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks kaevude ja
joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.
Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja.
Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12 kuud.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri
28.01.2011 käskkirjast nr 1-4/18 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“, mis on kättesaadav
Saare Maavalitsuse veebilehel http://www.saare.ee, http://www.eas.ee/index.php/avalikule-jamittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasustuse-veeprogramm/taotlejale ja valla
veebilehtel.

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
ARMAS VALLARAHVAS!
OLETE PALUTUD
REEDEL, 23. SEPTEMBRIL 2011
KELL 18.00
LAIMJALA RAHVAMAJJA

VALLA 20. AASTAPÄEVA AKTUSELE
PEALE AKTUST PAKUME
TORTI JA SUUPISTEID
JÄRGNEB PEOÕHTU
Ansambliga Iiukala Bänd

Kohtumiseni!

Esmaspäeval, 19. septembril
algusega kell 12.00

Laimjala Jahimajas

Räägime, kuidas vanasti leiba valmistati ja proovime praktikas,
kuidas see vanadel ja uutel tegijatel praeguste vahenditega õnnestub.
Oodatud on kõik, kellel leivategemise
vastu huvi. Veendume koos, et
tegelikult see ei olegi nii raske!
Jätku leiba !
Teisipäeval, 20. septembril
kell 18.00
Randvere külas Aavikunurga
Puhketalus
Koolitus ja
arutelu
sellest,
kuidas hästi
projekte
kirjutada.
Koolituse viib läbi Kristo Kiiker
Oodatud on kõik, kes teemaga
Kokku puutunud või plaanivad
Tulevikus mõnda projekti paberile
panna.
Tule kohale, sest ega ükski
teadmine ega oskus mööda
külge maha jookse!
Kohtumiseni teisipäeval
Aavikunurgal!

Kolmapäeval,
21. septembril
kell 14.00 ja kell 16.00
Külastame Kinglis Kopli talus
harrastusastronoom
Leo Katugini koduobservatooriumi.
Kuulame ja vaatame, mis
peremehel
põnevat pajatada ja näidata on.
Buss väljub Kahtlast kell 13.45
Oodatud on kõik, keda taevalaotus ja sellega
seonduv huvitab.
Kasuta juhust ja tule
kuulama-vaatama!

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
Laimjala valla teabeleht VALLAELU

tegusat ja huvitavat 2011/2012 õppeaastat
kogu kooliperele!

Kahtla Lasteaed – Põhikooli pere 01. septembril 2011

Esimesse klassi läksid
4 poissi ja 2 tüdrukut:
Kaspar Raudsik
Tormi Koppel
Raina Kolk
Katriin Teär
Raigo Rei
Ronald Antsaar
Noorte koolijütside
klassijuhataja on Anja Nõgu.
Väikeste seljataga
seisavad üheksandikud:
Mari-Liis Mustis
Hanna-Loore Püüa
Jürgen Kiivits
Egon Tapo
Anni Luup
Keili Õispuu.
Fotod: Kristiina Lindmets

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
MAAKASUTUSÕIGUS versus PINDALATOETUS - KUIDAS VÄLTIDA ARUSAAMATUSI
Igal suvel jõuab PRIAsse maaomanike kaebusi selle
kohta, et tema maid kasutab ja saab PRIAst
pindalatoetust keegi, kellele ta pole selleks luba
andnud. Vahel taotleb samale maale toetust mitu
isikut.
Kuidas on toetused ja maakasutusõigus seotud ning
kuidas arusaamatustega toime tulla?
PRIAlt on päritud, miks me maaga seotud toetustaotlusi
vastu võttes ei küsi kõigilt ka maakasutusõiguse kohta
dokumenti, et omanike õigusi ei rikutaks.
Pindalatoetuste taotlejaid on üle 17 000 ja taotlusalust
pinda üle 860 000 hektari, põllumassiive üle 220 000.
Mõnigi suurtootja majandab mitmel tuhandel hektaril ning
on põllud rentinud sadadelt erinevatelt maaomanikelt.
Kui juba taotluse esitamisel nõuda maa kasutusõiguse
kohta dokumente, siis oleks seda vaja nõuda kõigilt
taotlejatelt ja iga massiivi ning katastriüksuse kohta, sest
omanik võib iga oma põllu erineval ajal erinevale
rentnikule kasutada anda ja osa maad hoopiski ise
kasutada. Tõendeid peaks koguma igal aastal uuesti, sest
olukord muutub pidevalt.
Poleks mõistlik toota sadu tuhandeid pabereid ja kulutada
nende koostamiseks ja töötlemiseks märkimisväärselt
aega, sest ilma loata maakasutuse juhtumeid on
suhteliselt vähe. PRIA saab paljudel juhtudel neile
rikkumistele jälile. Administratiivses (taotlusandmete
võrdlemine
registriga)
ja
kohapealses
kontrollis
tuvastasime mullu 136 taotlejat, kel polnud tervele või
osale taotletud maale kasutusõigust. Neist viie kohta
saime info kaebuse või vihjena.
Rendisuhteid reguleerivad seadused
Pindalatoetuse saamiseks peab taotlejal olema õigus maa
kasutamiseks ning ta peab tagama, et maad hoitakse
heades
põllumajandusja
keskkonnatingimustes.
Kasutusõigus
on
maa
omanikul,
rentnikul
(põllumajanduslik rendileping), aga maa kasutamine võib
toimuda ka kasutusvalduse või tasuta kasutamise lepingu
alusel.
Rendisuhete tõendamiseks ei saa PRIA ise tingimusi
määrata,
sest
Eestis
reguleerib
rendisuhteid
“Võlaõigusseadus” (§ 339-360) ja see ei kehtesta
rendilepingule kohustuslikku vormi. See võib olla oma
sõnadega kirja pandud või ka suuline.
Kasutusvaldust reguleerib “Asjaõigusseadus” (§ 201-224)
ja tasuta kasutamise lepingut “Võlaõigusseadus” (§ 389395). Ka neid kokkuleppeid võib teha nii suuliselt kui
kirjalikult.

Kui pindalatoetuste taotlejal maakasutusõigus tegelikult
puudub, aga ta hakkas maad harima/kasutama, siis
rikub ta tegeliku omaniku omandiõigust ja ka toetuse
saamise tingimusi. Kui selline info PRIAsse jõuab –
näiteks maaomanik teatab -, siis saadab PRIA taotlejale
järelepärimise ja tal tuleb oma maakasutusõigust, nt
suulise rendilepingu olemasolu tõendada. Kui taotleja
seda ei suuda, jätab PRIA talle toetuse maksmata.
Kui samale maale taotlevad toetust mitu taotlejat, kellest
ükski ei suuda tõendada oma maakasutusõigust ja maa
tegelikku hooldamist, jätab PRIA neile kõigile toetuse
määramata. PRIA omandivaidlusi ei lahenda, vajadusel
tuleb osapooltel pöörduda kohtusse.
Eelistage kirjalikke lepinguid
Oleme nii rentnikest taotlejaile kui ka maaomanikele alati
soovitanud: sõlmige maakasutuse kohta lepingud
kirjalikult, et vajadusel oma õigusi tõendada.
Lepingus peaks kindlasti kirjas olema andmed maa
rendile andja ja võtja kohta, nende õigused (sh õigus
taotleda pindalatoetusi) ja kohustused (sh rendi suurus
või muu hüvitis), lepingu jõustumise ja kehtivuse aeg
ning andmed maa kohta. Lepingule lisage katastriüksuse
plaan, millel on rendile antav maa tähistatud. - Niisuguse
lepingu olemasolu annab kindlust mõlemale poolele.
Rendisuhte puhul on oluline, et kui rendileandja vahetub
(maa saab uue omaniku), siis rendilepingu kehtivus
sellega ei lõpe. Kui näiteks uus maaomanik tahab ise
maad kasutada, tuleb tal eelmise rendileandja ja
rentniku vaheline leping üles öelda.
Kui maaomanik leiab, et tema maad on omavoliliselt
kasutatud, saab ta sellest PRIAle teatada ja küsida, kas
ja kes on tema maale toetust taotlenud. Kui sinna ongi
taotletud, käivitub eespool kirjeldatu: järelepärimine,
õiguste tõendamine, nende puudumisel toetusest
ilmajäämine. Mõni maaomanik on ka PRIA-le eraldi
teatanud, et ei luba oma maale üleüldse kellelgi toetusi
taotleda.
Topelttaotlemised samale maale tuvastab aga PRIA
administratiivse kontrolli käigus – konkreetsel maal saab
olla vaid üks toetuste saaja.
Kokkuvõttes on maakasutusõigusega seotud sihilikke
rikkumisi siiski suhteliselt vähe ning taotlejate teadmised
toetuse saamise nõuetest on aasta-aastalt paranenud.
Infot saab alati meie kodulehelt www.pria.ee ja
infotelefonil 7377 679.
Ahti Bleive , PRIA padirektori asetäitja

TEEME KORSTNAD TALVISEKS KÜTTEPERIOODIKS PUHTAKS!

Korstnapühkija Madis Mäe pakub korstnate
puhastamise teenust Laimjala vallas
12., 13. JA 14. OKTOOBRIL 2011

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
VEIDI KULTUURIJUTTU NII JA TEISITI …
Ja ongi jälle üks suvi möödas. Möödas oma ilusate
ilmadega,
uute
tutvustega
ja
kustumatute
mälestustega. Ka traditsiooniline jaanipäev sai ilusaks
minevikuks,
olenemata
eelnenud
ülepaisutatud
aruteludele. Ilm oli ilus ja võistlused said peetud, ehkki
tuulepoiss mängis pisukest vingerpussi ja meid pea
pooleks päevaks vooluta jättis. Õnneks saime tänu
tublidele abilistele (Hillar Pihl ja Kingli Grupp) kohale
organiseeritud generaatorid ja õhtune pidu pidamata ei
jäänud. Ei tea, mis plaan sellel energiajumalal meiega
küll on, aga ka Grillfesti toimumise hommikul kadus
äkitse vool ära. Ka seekord päästis meid tubli abiline
(Mati Kütt), kes kontrollis kõik liinid üle ja lõpuks ka vea
üles leidis. Grillfesti kohta olen kuulnud vastakaid
arvamusi. Enamusele meeldis ja seda tõestas ka
rahvahulk, kes oli kohale tulnud nii Muhust,
Kuressaarest, Leisist kui ka kaugemaltki. Oli ka neid,
kes kurtsid igavuse üle. Et sel ajal kui võistlejad
küpsetasid, ei olnud külastajatel midagi teha. Tore, kui
oma arvamust avaldatakse ja ettepanekuid tehakse,
siis teame järgmisel aastal üritust paremini teha.
Paljuski on formaat ette antud, aga kõrvaltegevuste
kohta jäeti meile küll vabad käed ja teie abi ning
soovitusi arvesse võttes anname tuleval aastal asjale
vunki juurde. Seda muidugi siis, kui meile Saaremaa
etapi korraldamine usaldatakse ja me selle ka vastu
võtame. Olgem ausad – kui meil selleks kõigeks ikka
raha on.
Järgmine suve suurem üritus oli maakonna
linetantsijate tantsupäev Aaviku küla kiigeplatsil.
Sedakorda siis juba arvult kuues. Tänavu oli küll pisut
vähem osalejaid kui eelmisel aastal, aga ürituse
kvaliteet sellest ei langenud. Ka väike vihmasabin, mis
tantsupäeva toimumise ajaloos oli esmakordne, ei
peletanud tantsijaid platsilt, vaid tõmmati selga keebid
ning lasti uljalt edasi. Lõpuks sai ilm ilusaks tantsitud ja
päev lõppes mõnusa kontserdiga paargus. Kui eelmisel
aastal oli esinema kutsutud Setumaalt pärit folkmuusik
Mari Kalkun, siis sedakorda saatis meid koduteele
Mehis Nurmetalu. Üldsusele on ta rohkem tuntud
mehena, kes Võsapetsi saates parmukesest laulis, aga
siin näitas ta oma tõelist annet ning tuli meie ette Jaan
Tätte ja Marko Matvere lauludega. Nii mõnigi ütles, et ta
on rohkem Jaan Tätte kui Jaan ise ja mõni pidas palju
paremaks.
Igale oma arvamus, aga mõnus
lõõtsamäng, Tätte laulud kitarril saatel, humoorikas jutt,
rõõmus meel ning imearmas naeratus, sulatasid ilmselt
kõikide kuulajate südamed. Võin ehk saladuskatte all
öelda, et järgmisel aastal on teda jällegi Saaremaal
võimalik kuulata. Kas just Laimjala vallas, ei ole kindel.
Septembri alguses toimus rahvamajas traditsiooniline
koroonaturniir Kuldne Kepp. Osalejaid oli ka seekord nii
Saaremaalt kui mandrilt. Laimjala valla au hoidsid
üleval Kätriin Rei (neidude võitja), Inger Antsaar, Gert
Kaldmäe (noormeeste II koht), Taimo Antsaar ja Andi
Tuulik. Järgmisel aastal siis jälle!
Mis meil siis tulekul on?
Loomulikult on suurim
ettevõtmine valla juubeli tähistamine. Kuulutused on
ammu üleval, olge vaid aktiivsed osalema.
Sügisest algab uus hooaeg ka tegutsevatele ringidele.
Nii saab meil esmaspäeviti Maret Mägi käe all võimelda
ja tantsida, teisipäeviti ja kolmapäeviti annab laulutunde

Ilvi Pihl, kolmapäeviti hakkab koos käima ka tantsurühm
Kedrus. Samuti pakume sel aastal huvilistele
seltskonnatantsu õhtuid, kus ühel õhtul tantsitakse
näiteks seltskonnatantse, teisel korral linetantse,
kolmandal ehk õpitakse ära mõni kergem rahvatants.
Täpset päeva ja kellaaega selle õhtu tarbeks veel ei
ole, sest arvestada tuleb ju ka nendega, kes kaugemal
tööl käivad, aga asjast huvitatud oleksid. Nii et olge aga
varmad endast teada andma! Väike plaan on kevadeks
lavale tuua üks komöödia ja selleks tarbeks juba
osatäitjate otsimised käivad. Loodame, et asjast ikka
asja saab ning kutsutud osalised häbenemise ja
esinemiskartuse tõttu alt ära ei hüppa.
Nagu ikka, süütame ka seekord vallamaja ees
kuuseküünlad. Enne on aga rahvamajas kontsert ja
seal esinevad meie lauljad ja tantsijad ning külalisena
on seekord kohal Pärnu eakate lauluansambel
Maarjahein.
Enne aastalõppu, 30. detsembril, toimub valla jõulupidu
ja sedakorda ansambliga Vanaviisi.
Kõik sai nagu räägitud, aga tegelikult on mul hinge peal
üks asi. Nimelt on see heakorrateema. Jutt käib
Laimjala
bussipeatustest,
palliplatsidest
ja
vabaõhulavast. Ma ei saa aru, mis lapsed need on, kes
oma tühjad krõpsupakid ja jäätisepaberid topivad
teadetetahvli juures laesoleva võrgu ja lae vahele?
Topitakse neid ka kuulutuste taha ja visatakse niisama
maha. Prügikast on kaupluse ees 5 m kaugusel, kas
tõesti on nii raske oma tagumik püsti vinnata ja sodi
sinna visata?
Suuremas bussipeatuses topitakse
suitsukonid istepinkide vahele, sama lugu on ka
laululavaga. Põrandalaudade vahelt on võimatu neid
konisid välja noppida. Lisaks veel tatilärakad,
väljasülitatud nätsud ja alkoholipudelid. Ärge tulge
ütlema, et need ei ole meie noored, kes seal on. Jutt,
et ´ma ainult suitsetasin seal´, on ammu juba vana nali.
Ja miks peaks arvatama, et just see seal suitsetamise
koht on? Ehk olen skeptiline, aga mitte ei usu, et seal
suitsetaja korjab tuha peopessa ja koni tamme alla
prügikasti toob. Kui ta seda teeks, oleks laululava ju
puhas. Mul on vägagi selge pilt nendest, kes siin
niimoodi toimetavad. Olen oma noomimise ja
õiendamisega neile juba ammu pinnuks silmas.
Kahjuks asi ei parane. Alles paar nädalat tagasi
pühkisin bussijaama ära, korjasin kokku konid ja muu
sodi. Pole nelja päevagi möödunud, kui seal põrandal
vedelesid jälle krõpsupakid, konid ja tühjad suitsupakid.
Sama lugu on selle võrgupealsega. Öelge, noored,
miks peavad teised inimesed teie järelt koristama??
Ma ei tahtnud oma juttu negatiivsetes toonides
lõpetada, aga nii ta kahjuks läks.
Soovin kõigile ilusat saabuvat sügist ning õnne saabuva
valla juubeli puhul.
Kohtumiseni!
Mae Nõu

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
ALGAB 2400 LOENDUSTÖÖTAJA VÄRBAMINE
Septembris ja oktoobris kuulutab Statistikaamet välja
värbamiskonkursid üle 2400 inimese leidmiseks aasta
lõpus algava rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks.
„Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järk-järgult
palgata üle 2400 inimese ja Eesti oludes on tegemist väga
suuremahulise värbamisega. Selleks, et igasse kodusse
jõuaksid parimad rahvaloendajad, asusid augusti alguses
üle Eesti tööle ka 25 personalitöötajat,“ rääkis 2011. aasta
rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) personalijuht
Palmi Lindjärv.
Esimene konkurss algab 16. septembril, kui hakatakse
otsima 132 piirkonnajuhti. Piirkonnajuhi ülesanne on
juhtida 15-17 rahvaloendajat ja tagada, et tööplaan saaks
täidetud.
Piirkonnajuhid
värvatakse
ajavahemikuks
05.12.2011–23.04.2012.
Nädal pärast seda, 23. septembril avatakse konkurss 90
andmetöötluse operaatori värbamiseks, kes asuvad tööle
Tallinnasse ning kelle tööülesanne on korrastada ja
töödelda loendusel kogutud andmeid. Operaatorid
värvatakse ajavahemikuks 15.12.2011–04.04.2012.
Kõige
suurem
töökonkurss
2200
rahvaloendaja
leidmiseks kuulutatakse välja 3. oktoobril. Rahvaloendaja
töö algab 6. veebruaril koolitusega ja kodudesse inimesi
küsitlema
lähevad
nad
alates
16.
veebruarist.
Rahvaloendaja töö lõpeb 2. aprillil 2012.
„Rahvaloenduse töökohad on väga atraktiivsed juba
ainuüksi niivõrd suures projektis kaasa löömise võimaluse,

saadava kogemuse kui ka koolituste pärast, mille iga
rahvaloenduse töötaja läbib oma tööperioodi hakul. Meie
eesmärgiks on leida igasse kodusse parim rahvaloendaja,“
rääkis Palmi Lindjärv.
Kõikidelt kandideerijalt oodatakse head eesti (olenevalt
piirkonnast ka vene) keele oskust kõnes ja kirjas, head
suhtlemisoskust,
arvutikasutusoskust,
ausust
ja
usaldusväärsust. Kandideerimise täpsemad tingimused
leiab www.REL2011.ee rubriigist „Vabad töökohad”.
Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist
järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul
(31.12.2011–31.01.2012)
toimub
elektrooniline
rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud
saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes eloendusel ei osale, külastavad perioodil 16. veebruar – 31.
märts 2012 rahvaloendajad.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal
üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on
toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970.,
1979., 1989. ja 2000. aastal. Aastatel 2010 ja 2011
toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikes
maailma riikides.
Lugupidamisega,
Katerina Danilova
Statistikaamet

KASUTAME JULGESTI OMA RIIGILIPPU!
Eesti lipp kuulub meile kõigile ning seepärast ei ole
ükskõik, kuidas seda kasutatakse. Eesti lipu
kasutamise põhimõtted ja üldnormid on Riigikogu
sätestanud seadusega. Õigusaktiga kehtestatud Eesti
lipu kasutamise korra järgimine väärtustab, lihtsustab
ja ühtlustab sinimustvalge lipu kasutamist. Samas ei
ole need reeglid mõeldud piirama Eesti lipu
kasutamist.
Hiljuti pöördus üks vallaasutus Riigikantselei poole
küsimusega, kas erakorralisel lipupäeval võib lipu heisata
ka hiljem korras ettenähtud ajast. Nimelt oli Riigikantselei
edastanud kõikidele riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutustele erakorralise lipupäeva teate, milles märkisime
ära lippude heiskamise aja. Vastav teade jõudis aga
asutuse lipuheiskajani peale teates märgitud aega. Mida
sellisel puhul teha? Kas heisata lipp peale lippude üldist
heiskamisaega või jätta lipp heiskamata?
Lipu heiskamise mõte
Eesti lipu heiskamisega anname teada oma isiklikest
rõõmuja
kurbusepäevadest,
samuti
ühisest
väärtuspildist ja minevikukogemusest. Näiteks heiskame
sinimustvalged
lipud
pulmade,
sünnipäevade,
suguvõsakokkutulekute puhul – sellega teavitame oma
kodukanti perekondlikest sündmustest. Lipu heiskamisel
leinalipuna väljendame kaastunnet. Aga näiteks vabariigi
aastapäeval
või
emadepäeval
heiskame
lipud
ühtsustunde väljendamiseks: meile kõigile on oluline
Eesti Vabariik, selle väljakuulutamine ja selle
põhiseaduslikud väärtused.
Lühidalt: Eesti lipu heiskamisega väljendame meile olulisi
tundeid, sõnumeid ja mõtteid.
Reeglid lihtsustavad lipu kasutamist
Eesti lipu kasutamise korra sätestab seadus. Täpsemaid
suuniseid Eesti lipu igapäevaseks kasutamiseks annab
hea tava, milles on selgitatud lipu kasutamise

niinimetatud ideaaljuhte. Ikka selleks, et teada, kuhu poole
püüelda ja millest eeskuju võtta. Tava arvestab ka
rahvusvaheliselt ja ajalooliselt välja kujunenud lippude
kasutamise traditsioonidega. Kuid ei seadus ega hea tava
anna vastuseid kõikidele lipu kasutamise üksikküsimuste
kohta. Seepärast tulebki appi võtta ka terve mõistus.
Eesti lipud heisatakse üldjuhul päikesetõusul või kell
kaheksa. Kuid näiteks suguvõsa kokkutulekul on paslik
lipp heisata hoopis kokkutuleku alguses. Seadus ega hea
tava ei kõnele sellest midagi.
Järeldus
Eesti lipu heiskamisel on kokku lepitud üldistes reeglites.
Reeglite eesmärgiks on väärtustada ja lihtsustada lipu
kasutamist, mitte aga pärssida seda. Kui neist
kokkulepitud reeglitest ei ole võimalik kinni pidada, siis
tasub lipp ikkagi heisata. Näiteks kui lipud heisatakse
lipupäeva hommikul kella kaheksaks, aga teie saate lipu
heisata alles kella üheksaks, siis on korrektne, et heiskate
lipu kell üheksa ehk esimesel võimalusel. Sest oluline ei
ole ju lipu heiskamise täpne aeg vaid lipuheiskamine ise ja
sellega väljendatav mõte. Oluline on veel, et lipp oleks
puhas ja terve ning lipuvardale või –mastile sobiva
suurusega.
Eesti lipu kasutamise meelespea
• Igaüks võib heisata Eesti lipu
• Heiska Eesti lipp pidupäevadel
• Suhtu lipusse austusega
• Heiska lipp päevavalguse ajaks
• Jaaniõhtul Eesti lippu ei langetata
• 24. veebruaril, 23, juunil ja 20. augustil heisatakse
Eesti lipp kõikide elu-, äri- ja büroohoonetele.
Vaata lisaksEesti lipu kasutamisest Riigikantselei
veebilehel valitsus.ee/eestilipp
Gert Uiboaed, Riigikantselei sümboolikanõunik

Laimjala valla teabeleht VALLAELU
ÕNNITLEME UUSI ILMAKODANIKKE
JOHANN VIKTOR VITS
28. juuli 2011
KARL KRISTOFER KIIVITS
26. august 2011

KOERTE JA KASSIDE MARUTAUDIVASTANE
VAKTSINEERIMINE LAIMJALA VALLAS
Vaktsineerimise viib läbi volitatud loomaarst Mihkel
Käärid ajavahemikus 07. – 09. oktoober 2011. a.
Loomaomanikud, kelle lemmikud
nimetatud protseduuri
vajavad,
fikseerivad oma lemmikloomad ja vajadusel
varustavad suukorviga.

Et immuunsus paremini välja kujuneks, on soovitav kaks
nädalat enne süstimist manustada kassidele ja koertele
ussirohtu.
Ajakava :
07. oktoober algus
17:00 Õunaaed
17:30 Audla mõisa tee
08.oktoober

08:00 Vallamaja otsas parklas
08:30 Aaviku küla Jahimaja
parklas
09:00 Asva küla vahel
09:30 Randvere küla vahel
10:00 Üüvere küla vahel
10:30 Mägi-Kurdla küla
11:00 Paju-Kurdla küla
11:30 Mustla küla
12:00 Pahavalla küla
12:30 Jõe küla ( Punnu jne.)
12:45 Ridala küla.

09. oktoober

09:00 Kingli küla keskel
09:30Lahe küla
10:00 Saareküla vana kaupluse
kõrval
10:30 Saaremetsa küla
bussipaviljoni juures
11:00 Kapra küla vahel

MÄLESTAME MEIE HULGAST LAHKUNUID
ARTEMI TARVIS
07.06.1916 – 07.07.2011

HEINO TOOMPUU
15.01.1936 – 31.07.2011

TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL
TULEB TAAS!
7. – 14. oktoobrini
Õppimine seob põlvkondi!
Avaüritus 7. oktoobril Raplamaal
E-õppe päev 12. oktoobril
Grundtvigi päev 13. oktoobril
XV täiskasvanuhariduse foorum 14.
oktoobril Tallinnas
Maakondlike ürituste info: TÕN-i Saaremaa
koordinaator Meelis Kaubi 5185954
meelis@saare.ee

Graafiku aegne süstimine on TASUTA, eraldi väljakutsel
lisandub visiiditasu ja transpordi kompensatsioon.
Täiendav informatsioon ja kokkulepped
mobiiltelefonil 52 89796
Lugupidamisega :
Mihkel Käärid

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

