Laimjala valla teabeleht
VALLAVOLIKOGUS OTSUSTATI
16. oktoober 2014
* Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2015 –
2018
* Laimjala valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
arendamise kava aastatel 2014 – 2025 I lugemine
* Peremehetu ehitise arvele võtmine (Randvere küla
Arni talu)
* OÜ Aavikunurga taotlus Randvere küla Viljaaida
kinnistu osas (eelnõu lükati tagasi järgmisele istungile)
* Randvere küla Garaaži edasine kasutamine (kuna
Randvere küla poolt ei ole esitatud oma tegevuskava ja
eraisikule vald seda ei müü, siis ei olnud sellega
seonduvalt midagi otsustada)
* Volituste andmine munitsipaalomandisse taotlemiseks
(Rannaküla, Kuressaare metskond 290)

27. november 2014
* Laimjala valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
arendamise kava aastatel 2014 – 2025 II lugemine ja
kinnitamine.
* Laimjala valla kohalike teede nimekirja täiendamine
* Volituste andmine ühinemisläbirääkimiste pidamiseks
* Laimjala valla AASTA TEGIJA / AASTA TEGU
STATUUDI KINNITAMINE
* Munitsipaalomandisse taotlemine (Rannaküla
Kuressaare metskond 290)
* OÜ Aavikunurga taotlus Randvere küla Viljaaida
kinnistu osas (vallavalitsusel ette valmistada otsuse
eelnõu)
* Jooksvad küsimused: räägiti tühjaks jäänud
kaevudest. Vallavalitsus korraldab Laimjala katlamaja
juures vajalikud tööd, et tühjaksjäänud kaevude
omanikud saaksid hõlpsasti vett viimas käia

Aeg mu sees
ja ümber ringleb,
ei näe lõppu ega algust,
aga ringlemisi hinge
hoovab õrna jõuluvalgust;
... küünal põleb minus endas,
tulukesi süttib rodus...
Ingel tasa ligi lendab ongi Jõulud!...
Olen KODUS.
(Virve Osila)

Hubaseid jõule,
rahulikku aasta
lõpetamist ning
palju kauneid hetki
uude aastasse!
Laimjala vallavalitsus ja volikogu

VALLAELU
VALLAVALITSUSES OTSUSTATI
22. oktoober 2014
* Korraldatud jäätmeveol erandkorras veosageduse
muutmine (Leili Keller)
* Ehitusloa väljastamine: Käo küla Aidamäe
maaüksusele angaari rajamine (OÜ Audla)
* Projekteerimistingimuste väljastamine: Kapra küla
Jaani maaüksusele elamu ehitusprojekti koostamine
(Martin Saar)
* Ehitise omanike ja tehniliste andmete teatise
läbivaatamine ja ehitise ehitisregistrisse kandmine:
Mägi-Kurdla küla Ussipea kinnistul asuvad hooned
(Kadri Mäger ja Mari Kendla)
* Maa riigi omandisse jätmine
* Toetuste maksmine
* Kahtla lasteaed-põhikooli personali toiduraha suuruse
kinnitamine 1,00 eurot lõuna eest alates 01.01.2015
23. oktoober 2014
* Korralduse muutmine: 22.09.2014 nr. 2-1/111 punkt 2
tühistamine
* Maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine:
Kapra küla Jaani kinnistu (Martin Saar)
04. november 2014
* Projekteerimistingimuste väljastamine: Ruhve küla
Punni maaüksusele sauna ehitamine (Jaanus Thalson)
* Kasutusloa väljastamine: Kõiguste küla Välibaasi
maaüksuse ladu (Tartu Ülikool); Kõiguste küla Välibaasi
maaüksuse ladu (Tartu Ülikool)
25. november 2014
* Toetuste maksmine
* Katastriüksuse sihtotstarbe määramine: Kuke kinnistu
sihtotstarve mäetööstusmaa (Laimjala vald)
* Maa tagastamismenetluse lõpetamine: Laimjala
asunduse Eesti Kaitseliidu Saaremaa maleva krundi
maa tagastamine ja kompenseerimine
* Puurkaevu asukoha kooskõlastamine: Laheküla küla
Peetri maaüksuse puurkaev (Monika Kiivits)
*
Kirjaliku
nõusoleku
andmine
väikeehitise
püstitamiseks: Laimjala küla Pärna maaüksuse
puurkaev (Ervin Raudsik)
* Kasutusloa väljastamine: Asva küla Lauri maaüksuse
puurkaev (Aarne Lember); Asva küla Nuki maaüksuse
põllumajandussaaduste hoidla (Asvamäe OÜ); Mustla
küla elektri maakaabelliin (Elektrilevi OÜ)

* Ehitise registrisse kandmine: Rannakülas asuv
salvkaev (Riigimetsa majandamise keskus)
* Ehitise omanike ja tehniliste andmete teatise
läbivaatamine ja ehitise ehitisregistrisse kandmine: Käo
küla Kasemäe maaüksusel asuv elamu (Arno Sepp)
* Vahurivälja maaüksusele sundvalduse seadmine
tehnovõrgu
talumiskohustuse
kehtestamiseks
Elektrilevi OÜ kasuks
Ehitusloa väljastamine elamu püstitamiseks: Viltina küla
Kadaka maaüksuse elamu (Andres Kallas)
* Ehitusloa väljastamine: Kapra küla Kapra alajaama
fiidrite Laut ja Käo rikete vähendamine (Elektrilevi OÜ)
* Projekteerimistingimuste väljastamine: Nõmme küla
Nõmmemäe
maaüksusel
asuva
lauda
rekonstrueerimine
ja
lägahoidla
ehitusprojekti
koostamine (Ardo Kaljuste Nõmme Liha Piim); Asva
küla Asva lauda maaüksusel asuvale sõnnikuhoidlale
katuse ehitusprojekti koostamine; Asva küla Asva lauda
maaüksusel asuva lauda juurdeehituse kaldtee ja
varikatuse ehitusprojekti koostamine
* Hajaasustuse programmi raames toetuse saajate
nimekirja kinnitamine: Kerli Saar, Audla küla Hansu talu
reoveesüsteemi ehitamine; Madis Tamm, Kahtla küla
Mäe talu reoveesüsteemi ja puurkaevu rajamine; Ardo
Kaljuste, Nõmme küla Kadaka talu puurkaevu ja
veetorustiku rajamine; Inga Rand, Nõmme küla
Metsamaja talu tingimuslik otsus.
* Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine: Ruhve külas kinnistu jagamisega tekkinud
Lagle ja Rannamäe kinnistud (Helgi Anupõld ja Taimi
Asuja)
10. detsember 2014
* Puurkaevu asukoha kooskõlastamine: Käo küla
Aidamäe maaüksuse puurkaev (Audla OÜ); Randvere
küla Matsi maaüksuse puurkaev (Mati Mets)
* Kasutusloa väljastamine: Nõmme küla Koigi
maastikukaitseala vaatetorn, matkarajad ja infotahvlid
(Riigimetsa majandamise keskus)
*
Kirjaliku
nõusoleku
andmine
elamu
rekonstrueerimiseks: Käo küla Kaasiku maaüksusel
asuv elamu (Liis Luuri)
* Projekteerimistingimuste väljastamine: Ruhve küla
Peeteli maaüksuse saun (Peeteli kiriku sotsiaalkeskus)

HEA EESKUJU
Muhu, Orissaare, Pöide
ja
Valjala
valla
noortekeskuste
poolt
algatati tore traditsioon:
Hea Eeskuju konkurss.
Tänu Helen Pilvele
ühinesid konkursiga ka
Laimjala valla noored.
FB kaudu otsiti kuni 26
a Laimjala valla noort
inimest, kellest meie
kandi noored võiksid
eeskuju võtta.
Esimeseks kandidaadiks esitati Reelika Roost.
Seepeale ei pakutudki rohkem kandidaate, vaid asuti
Reelikat kiitma. Miks just tema?

*Reelika tuli viimasel hetkel appi Aeruramm 2014
korraldajatele
*Reelika on väga arvestav ja rõõmsameelne ristiema
Oskarile.
*Reelika on kohusetundlik ja hooliv õde.
* Reelika õpib Kuressaare ametikoolis ja töötab
* Reelika on abivalmis, asjalik ja teisi märkav noor
inimene
Ka kõige pisematele on ta suureks eeskujuks oma
lennukate ideede ja rõõmsameelsusega
20.
novembril
toimus
tunnustusõhtu
Muhu
noortekeskuse õuel, kus Reelika Roost kuulutati
LAIMJALA VALLA EESKUJUKS 2014
Ühineme FB kommentaariga: „Oleks selliseid noori
rohkem!“

VALLAELU

Seekord kirjutame meie kooli tegemistest väljaspool oma valda
Tegemised võtsid kokku Eha Ennemuist ja Tiina Otsason
23. septembril toimus koolinoorte taimeseade konkurss Kuressaare spordihoones, teemaks
„Karikas”. Marleen Nõu osales kolmandat korda ja Kaie Ennemuist esimest korda, juhendaja
Ruth Riis.

Foto: Tantsime Kaera-Jaani
4. ja 5. septembril toimus Valjala, Leisi, Kahtla ja Kaali
kooli PÄRANDKULTUURI LAAGER Jööri külamuuseumis
9. oktoobril oli SÜG-is keskkonnaameti korraldatud
viktoriin „Üheskoos Soome lahe heaks”. „Soome lahe
aasta 2014” on Eesti, Soome ja Venemaa ühisprojekt,
mille abil selgitatakse välja Soome lahe ökosüsteemi
seisund. Meie kooli meeskond (Kaie Ennemuist, Karl
Henry Teär, Magnus Toompuu ja Uku Pärtel Rand)
saavutas 6. koha.
15. oktoobril käisime festivali „Estoonlastelt saarlastele”
lastegalal, kus laulis solistina II kl õpilane Robert Pihl.
4. novembril oli Koolivikker Kärlal. Koolivikker on
maakondlik koolidevaheline mõõduvõtmine, mis
koosneb kahest osast: mälumäng ja vikker (kunstialane
võistlus). Mälumängu võistkond koosnes viiest 5. – 9. kl
õpilasest (Henry Noah Mägi, Karl Henry Teär, Magnus
Toompuu, Ben Saarkoppel, Marleen Nõu). Vikkeri
võistkonda kuulus kaks õpilast (Kaie Ennemuist ja Uku
Pärtel Rand). Selle aasta vikkeri teemaks oli
„Saaremaine/rahvuslik motiiv ühendatud Kärla triibuga”.
Meie vikkeri võistkond saavutas 14 kooli seas 3. koha,
juhendaja
25. novembril oli loodusainete päev Tornimäe PK-s.
Osalesid Ben Saarkoppel, Marleen Nõu, Kaie
Ennemuist, Uku Pärtel Rand.
2. kl, 4. kl, 6. ja 7.liitklass osalesid Eesti Pagari
Perenaise saia luulevõistlusel.
2. kl. luulesalm oli järgmine:
SAIASÖÖMISE LAUL
Võtan viilu, vahel kaks
nii ma kasvan pikemaks.
Määrin võid ja sätin vorsti,
tomat, kurk ja juustuviil,
torkan hetkeks mikrouuniPerenaise sai mul
keele alla viib.

Foto: Kaie ja Marleen tööhoos
6. ja 7. liitklassi lapsed tegid aga sellise luuletuse:
LAUL PERENAISE SAIALE
Magus ja krõbe on Perenaise sai.
Ampsust avaneb maitsemaailm lai.
Seda sööme klassiga koos.
Lisaks sobib maasikamoos.
Värske sai ja emme musi ära parem üldse küsi!
Parimad, mis meie teame!
Juhib kõik me mõtted heale.
Värske, ahjust tulnud sai see ju tuleb Paidest!
Värske, viilutatud sai see ka tuleb Paidest!
Värske ,kõige maitsvam sai ikka tuleb Paidest!
PE-RE-NAI-SE-JEEEE!
4. detsembril toimus maakondlik etlejate konkurss
„Koidulauliku valgel” Kuressaare Gümnaasiumis,
osalesid Magnus Toompuu, Kaie Ennemuist ja Uku
Pärtel Rand. Magnus Toompuu tuli laureaadiks,
juhendaja Maret Vaga.
14.
detsembril
oli
Saaremaa
võimlemisklubi
Gymnastica
jõuluetendus
„Muinasjutt
neljast
aastaajast” Kuressaare Kultuurikeskuses. Osales VI –
VII kl tantsurühm (Kaie Ennemuist, Rando Nõmm,
Daniel Nõmm, Henry Noah Mägi, Ants Luup), juhendaja
VII kl õpilane Kaie Ennemuist.
Kaunist jõulupuhkust lasteaia ja kooli suurtele ja
väikestele
ning kõigile lehelugejatele!

VALLAELU
Täname kõiki mõistva suhtumise ja meeldiva
koostöö eest!
Jõulurahu südamesse, ilusat aastavahetust ja
head uut aastat!
Laimjala jahiselts

HEAD LAIMJALA VALLA ELANIKUD JA ETTEVÕTJAD
Anname teada, et 01.02.2015 jätkab Ida-Saaremaa
valdades (Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide, Valjala) ja
Muhu vallas prügiveo teenuse osutamist Ragn-Sells AS
ja seda kuni 31.01.2018
Sellega seonduvalt on Ragn-Sells AS-il ainuõigus
vedada nimetatud piirkondades segaolmejäätmeid.
Korraldatud jäätmeveo jäätmevaldajateks loetakse
korteriühistud, nende puudumisel aga selle kinnisasja
omanik, millel asub suvila, elu –või äriruum. Tulenevalt
jäätmeseadusest on korraldatud jäätmeveoga liitumise
kohustusest vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või
kompleksluba.
Lepingu sõlmimine
Kuna Ragn-Sells AS osutas eelpool nimetatud valdades
ka eelnevalt jäätmevedu, siis jäävad kehtima sõlmitud
lepingud, millele lisandub Lepingu Lisa. Saadame Teile
uue hinnakirja, graafiku ja kahes eksemplaris Lepingu
Lisa, mille palume täita trükitähtedes ja tagastada
allkirjastatult üks eksemplar aadressile Lille 4-214,
Pärnu
800401 või
saata
digiallkirjastatult
parnu@ragnsells.ee
Juhul, kui Teil puudub
allkirjastatud leping või see on jäänud tagastamata,
palume võtta ühendust meie klienditeenindusega.
Lepingu sõlmimiseks vajalikke andmeid on võimalik
edastada
Vedaja
koduleheküljel
http://www.ragnsells.ee/leping
Standardpakett
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete
kogumismahutite minimaalne tühjendamise sagedus
kehtestatud veopiirkonnas on:
jäätmevaldaja
piirkond
Minim. Minim.
mahuti tühjend.
sagedus
ühepereelamu
tiheasustus
80 l
28
päeva
hajaasustus
80 l
84
päeva
Korterelamu ja tiheasustus
140 l
28
äriettevõte
päeva
hajaasustus
140 l
84
päeva
Nõuded kogumisvahenditele
Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele
vastavaid kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti
peab olema kompaktne, terve ja korralikult suletav.

Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad
ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutisse
paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need
ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega
määriks mahuteid.
Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja
nende avamise tühjenduspäeval.
Tooge konteiner tee äärde
Veograafikujärgseid tühjendusi teostatakse lepingus
toodud sagedusel ja päevadel. Jäätmemahuti tuleb
graafikujärgsel
päeval
välja
tuua
vedajale
kättesaadavasse kohta kella 7.00-ks. Palume tagada
veopäeval konteineritele juurdepääs. Kuni 800 liitrised
mahutid tuleb graafikujärgsel päeval paigutada
jäätmevedajale kättesaadavasse kohta, mis ei ole
jäätmeveoki võimalikust peatumiskohas kaugemal kui 4
meetrit. Pikema vahemaa korral on vedajal võimalus
küsida käsitranspordi teenustasu vastavalt hinnakirjale.
Juurdesõidutee kogumismahuti laadimiskohani peab
olema ehitatud selliselt, et kannatab raskeveoki
pealesõitu.Veograafikuid saate jälgida Ragn-Sellsi
iseteeninduskeskkonnast (eeldusel, et olete RagnSellsile
teada
andnud
oma
isikukoodi):
www.ragnsells.ee/iseteenindus
Kuidas saada vabastust
Kui Teile kuuluv kinnistu seisab tühjana, st seal kedagi
ei ela ja seda ei tarvitata ka muul otstarbel, siis on Teil
õigus taotleda omavalitsuselt korraldatud jäätmeveost
vabastamist.
Palun võtke Ragn-Sellsiga kindlasti ühendust, kui:
- Teie jäätmemahuti maht erineb lisatud veograafikus;
- konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile
puudub vaba juurdepääs;
- soovite muuta konteineri tühjendussagedust
Tellige e-arve
Hoolime väga loodusest ja seoses sellega eelistame
saata oma klientidele e-arveid. Selleks tuleb teil lisada
lepingu kontaktandmetesse kindlasti ka e-maili aadress.
Kui aga soovite siiski saada paberarvet, siis andke
sellest palun teada vedaja klienditeenindusele
tel: 15 155 või e-mailitsi: parnu@ragnsells.ee E-arveid
saab vaadata ka Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas:
www.ragnsells.ee/iseteenindus
Meeldivat koostööd soovides,
Ragn-Sells AS
koduleht: www.ragnsells.ee

VALLAELU
IGATI TEGUS AASTA
Just nende sõnadega julgen lõppevat aastat meie vallas
kokku võtta. Aasta on olnud stabiilne ja suuremate
tagasilöökideta. On olnud uute algatuste ja uute
tulevikku vaatavate ideede, mõtete aasta.
Eriti teeb heameelt, et paljud algatused on tulnud just
väljastpoolt, niinimetatud külamehe, kolmanda sektori ja
ettevõtjate poolt.
Väga tegusalt on läbi aasta toimetanud kooli hoolekogu.
On suudetud oma mõtetega, oma tööga kaasata kõik
osapooled ning ühiselt on tehtud hulga töid, mis kõiki
rõõmustavad.
Remonditööd
olmetingimuste
parandamiseks lasteaias, uue kuue sai kooli fuajee,
koridor. Organiseeriti suured valla ühistalgud koos
ettevõtjate poolt panustatud tehnika kasutamisega.
Talgute käigus sai uuele mänguväljakule püsti
mängumaja,
uuendati
staadionil
asuvaid
konstruktsioone, lõhuti-lapiti puud, korrastati parki.
Kristo Kiikeri ja Laimjala arenguseltsi eestvedamisel
õnnestus projekti raames saada rahastus mänguväljaku
piirdeaia rajamiseks, kus ehitustööd teostasid
lapsevanemad oma jõududega. Ka e-kooli käivitamisel
ja erinevate pehme poole dokumentide koostamisel on
samuti abiks oldud. Suur kiitus selle eest ja kuigi vahel
tuli higi otsa ette valla poolse rahastuse leidmisega
eelarvest, siis äraütlemisest selliste igati vajalike ja
põhjendatud tegevuste juures ei saanud kuidagi juttu
olla. Tänaseks on plaanitu teoks saanud ja jääb vaid
soovida jõudu neile uuel aastal!
Kui me ikka ja jälle räägime, et meie vallas on 99 laidu
ja saart, siis täiesti uue ettevõtmisena meie suves on
nüüd Aerurammu võistlus. Meren Tamme idee sai
suurt toetust, ka KOP-i poolt rahastust ning
mitmekümne liikmeline korraldusmeeskond sai ürituse
korralduse ja läbiviimisega superhästi hakkama.
Lisaväärtusena sai meie Sääremäe puhkeala ilusasti
korrastatud. Osalejate tagasiside oli ütlemata positiivne
ning….tuleval aastal kindlasti uuesti!
Sama võib lausuda ka Mikk Ranna
eestvõttel
Metsamaja juures vabas õhus toimunud Vabaõhu Telgin Ösel ehk Ösel= ÖISE SAARE ERKSAD LÜHIFILMID
ürituse kohta. Tore, kui uusi ideid tuleb.
Ja neid on veelgi tulemas. Kaja Sepa ja tema
meeskonna eestvedamisel on asutud teadvustama,
jäädvustama
meie
vallaga
seotud
tuntud
kultuuritegelaste Debora Vaarandi ja Henno Käo
mälestust. Juba tuleval aastal saab jaanipäeva paiku
toimuma suur kontsert Laimjalas, kavas on püstitada
Debora Vaarandi büst Laimjala parki ja tuua ka lavale
Deboraga seotud teemadel näidend. Henno Käo
mälestuskontsert saab toimuma aasta pärast Kingli
pargis. See on väga suur, mitme aastane ettevõtmine ja
ainult jõudu, et kõik plaanitu õnnestuks.
Kui võtta veel laulupeol osalemine, kus käis üle aegade
meie naiskoor ja laululapsed, jahimeeste korraldatud
maakondlik kokkutulek, jaanituled, muinastulede öö,
külade kokkutulekud jne, siis tegevusi jagus tervesse
aastasse ja soovida jääb ainult aktiivset kaasalöömist
ka uuel aastal.
Kindlasti tuleb mainida ka ettevõtluse poolt. Ollamäel
valmis Folia Agro eestvedamisel Eesti suurim 600
kohaline nuumkarja laut.
Tiina ja Kristo Kiikeri

ettevõtmisel avati Asval meekeskus koos kaasaegsete
seadmetega ja valmis uus külmhoone, üha uusi puid
lisandus Asvale rajatud õunaaeda. Kuigi küll Pöide valla
mail, kuid ikkagi meie meeste eestvedamisel, valmis
Kingli Grupil tootmishoone laiendus, mis jälle paar
töökohta meile juurde tõi. Need kõik on suured
investeeringud ning loodame, et lisandub ka üha uusi
töökohti ning kõik plaanitu läheb edukalt käima.
Novembri alguses istusime esimest korda Kuressaare
linna eestvedamisel koos ühtse suure Saaremaa valla
loomise kavadega. Kas, kuidas ja kas üldse mingi ühise
lahenduseni jõuame, selgub suuresti järgmise aasta
jooksul. Esmase info arengutest anname kindlasti edasi
kevadisel külade ümarlaual, kus oskame juba täpsemalt
anda ka ülevaate eelarve võimalustest investeeringute
osas uuel aastal.
Aitäh kõigile tegusa aasta eest ning soovitan suurte
pühade vahel ka välja loodusesse minna ja teha väike
retk Koigi rabasse, kus aasta lõpus valmis uuendatud
matkarada. Ilus on seal!
Lõppevaks aastaks soovin rahulikku jõuluaega ning
uueks aastaks õnnestumisi ning edu meile kõigile!
Vilmar Rei

Koigi matkaraja vaateplatvorm

VALLAELU
MÄLESTAME MEIE HULGAST LAHKUNUID
Erna Helde 11.06.1932 – 01.10.2014
Leida Matsalu
11.02.1926 - 12.12.2014

Reedel, 26.detsemberil
kell 20.00
tõmbame kokku
Laimjala kandi aasta 2014

kohalik taidlustrupp ajab alul vere keema

siis Kallas Andres oma pilliga valab õli tulle

ja kui tantsujala keerutuseks
mängib ansambel

TRUE D

pole enam kellelgi pääsu
õhtu jooksul on oodata Aastalõpuvana

(kui vaja kingitus üle anda, tegutse ennatlikult)
ning peo jooksul on karta üllatusi
pilet enne pidu

Aive käest 10€ ja peo päeval kohapealt 12€

peo meeleolu sõltub peo külastajast
torssis näoga sisse ei pääse

Laupäeval, 10. jaanuaril kell 12.00
Laimjala rahvamajas
Laimjala valla pisut eakamate

Esinejad lähimate piiride tagant (Valjalast ja Orissaarest)
Tantsumuusikat teeb pillimees
Söögi- ja kohvilaud
Anna palun oma osalemissoovist teada vallamajja Rohtale (5153122)
või raamatukokku Aivele (5177353) 7.-ndaks jaanuariks
Eelregistreerimine väga vajalik, sest muidu ei oska me laudu katta
ega bussi liigutada! Kohtumiseni!
Mäe talus Asva külas müüa mett
aastaringselt.
Tel. 5254008 (Tiina)

Laimjala valla teabeleht VALLAELU:
Laimjala vallavolikogu ja vallavalitsuse väljaanne.
Trükitud Saaremaa trükikojas . 400 eks.
Toimetaja Aive Sepp Tel. 45 94 391 ja 51 77 353 e-mail
aive0303@gmail.com

