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VALLAVANEMA VEERG

Käes on augustikuu ning kauaoodatud
päikeselised suveilmad on Laeva valda
külastama jõudnud. Kuigi viimased ööd on
jahedapoolsed, on päevad soojad ning kõik
saagid ootavad koristamist.
Augustist on vallamajas ametis uus sotsiaaltöö
juht – lastekaitsespetsialist Kersti Kõrge, kes
oma varasema Laevas töötamise kogemusega on
suureks toeks valla sotsiaalelu edendamisel.
Eelnev kogemus sotsiaalhooldajana lubab tal ka
sotsiaalhooldusteenust osutada.

Laeva paisjärvel on suvel tegevus toimunud
kalapääsu rajamisel. Ehitustööd on graafikus,
seoses sügiseste viljakoristustöödega on
materjalide kättesaadavus raskendatud.
Lisatööde hanke käigus selgus ehitustööde
teostaja, kelleks on samuti Vändra MP,
omanikujärelevalvet teostab Infragate Eesti AS.
Tööprojekti korrigeerimise järel alustatakse
lisatöödega veel augustis ja lõpetatakse
oktoobris. Laeva paisjärvest eemaldatakse sete,
rajatakse tuletõrje veevõtukoht ja ujumiskoht.
Möödunud suve tegemistest on kindlasti
tähtsamad remonditööd Laeva Põhikooli
ruumides, kus paraneb laste õpikeskkond kui ka
õpetajate töötingimused. Laeva Lasteaias saab
remonditud köögiplokk koos abiruumidega,
rühma garderoob, söögisaal ja uue ilme saab
saal. Kõik tööd jõuavad õigeaegselt valmis ning
kooli-lasteaia tegevused saavad plaanipäraselt
toimuma.
Laeva valla juuni- ja juulikuu toredamad
üritused olid kindlasti lasteaia ja kooli
lõpuaktused, koolilõpetajatele Laeva
vallavanema vastuvõtt, jaanipäev, küladesse EV
Presidendi võidutule toomine koos „Kauni kodu“
konkursi parimatele (Jüri Vaino ja Enn Kaljuste)
tänukirja ja mastivimpli üleandmine .
Juunis kohtusime veel valla ettevõtjatega, kelle
head mõtted ja edasiviivad teod pakuvad
inimestele tööd ning teenistust. Iga kord on

kohtumistel ka uusi ettevõtjaid. Kokkusaamised
vallatöötajatega jätkuvad sügisel.

LAEVA VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu 16. juuni 2015. a istungil:

Geopargi raames tehti REN-tv poolt Kursi
kihelkonna piires film, milles on kajastatud ka
Laeva vald ning mis kanti ette üritusel Rally
Estonia 2015 ja film on leitav valla kodulehel.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava
koostamine on jõudnud lõpujärku, milles
käsitletakse kogu valla vee ja kanalisatsiooni
probleeme ning arenguid aastani 2027. Emajõe
Veevärgi abiga viime need plaanid reaalselt ellu.
Laeva valla lapsed on saanud suve veeta
erinevates suvelaagrites. Valgemetsa on olnud
iga-aastane lemmik. Käesoleval aastal said meie
tublid lapsed lisaks osaleda tasuta Palupõhja
looduslaagris, kus neile õpetati loodust nägema,
kala püüdma ning muid eluks vajalikke tarkusi.

- võeti vastu määrus „Laeva Lasteaia arengukava
aastateks 2015- 2017“;
- toimus Laeva valla põhimääruse I lugemine ja
selle suunamine avalikustamisele paranduste tegemiseks;
- võeti vastu määrus „ Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“;
- võeti vastu määrus „ Laeva vallavalitsuse töökord“;
- võeti vastu määrus „Laeva Vallavolikogu
18.12.2012 määruse nr 71 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“
muutmine“;

Laeva vallavolikogu 18.augusti istungil olid
arutlusel uus Laeva valla põhimäärus, Laeva
valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
2015-2027, Laeva valla arengukava 2012-2025
muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine,
Laeva valla 2015.a. II lisaeelarve vastuvõtmine
Käesoleval aastal lisandub Laeva küla
lastemänguväljakule uusi atraktsioone,
remonditakse Lasteaia paviljoni katus.
Lahendamist vajab veel Laeva Külakeskuse
küttesüsteem. Selleks vallavalitsus tellis
eelprojekti ja kirjutas rahastustaotluse
Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Vald
tegeleb veel Perearstikeskuse soojustamise, vallateede remondi, Väänikvere 7
Multifunktsionaalse Keskuse rajamisega ja
muude probleemidega.

- kinnitati Laeva valla 2014 . aasta majandusaasta aruanne.
- võeti vastu määrus „Vee-ettevõtja määramine
AS Emajõe Veevärk kuuluvatel varadel ja veeettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine“;
- anti luba vallavara võõrandamiseks;
- algatati Laeva valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava koostamine;
- määrati Kämara-Hansu katastriüksuse (…0131)
jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;

Hea vallarahvas!

- määrati Kämara-Hansu katastriüksuse (...0132)
jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;

Soovin Teile head kooliaasta algust ja
5.septembril Kärevere talukoolis toimuval Laeva
kodukandipäeval rohket osavõttu.

- määrati Kämara-Reinu katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;
- määrati Kuuse katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;

Koit Prants
Laeva vallavanem

- määrati Vahemetsa katastriüksuse jagamisel
tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;
- jäeti Truusa katastriüksuse jagamises osas otsus vastu võtmata, kuna ei olnud selge tagumisele kinnistule ligipääsu küsimus.
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- vabastati avalduse alusel vallavalitsuse liikme
kohustustest Merle Zborovski;

- määrati Lohu katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;

- määrati Truusa katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;

- lubati puhkusele vallavanem Koit Prants ajavahemikul 27. juuli- 09. august 2015;

- määrati Pilpa tee 14 katastriüksuse jagamisel
tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;

- andis vallavanem ülevaate ehitustöödest Laeva
paisjärvel ja vallas asetleidvatest üritustest, toimus vaba arutelu.

- määrati Ojari tee 4 katastriüksuse jagamisel
tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;
- määrati Laeva metskond 55 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed;

Vallavolikogu 18. augusti 2015. a istungil:
- kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja informatsiooni valla 2015.a. eelarve täitmise seirearuande
kohta.
- kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse ettevõtmistest volikogu istungite vahelisel
perioodil.
- arutati avalikust huvist lähtudes erateede kasutamise põhimõtteid. Volikogu liikmed jäid seisukohale, et selles küsimuses on vaja vastu võtta
vastav kord. Vallavalitsusel töötada välja sellekohane määruse eelnõu.

- võeti vastu Laeva valla põhimäärus;
- lõpetati määruse eelnõu „Laeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 20152027 kinnitamine“, I lugemine ja suunati see
avalikustamisele. Parandusettepanekud esitada
hiljemalt 28. augustiks e-posti aadressil
maa@laeva.ee;
- lõpetati määruse eelnõu „Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni
kinnitamine“ I lugemine ja suunati see avalikustamisele. Parandusettepanekud esitada hiljemalt
28. augustiks e-posti aadressil maa@laeva.ee;

Juta Mäesepp
Volikogu metoodik

- lõpetati määruse eelnõu Laeva valla 2015. a II
lisaeelarve vastuvõtmine“ I lugemine ja suunati
see avalikustamisele. Parandusettepanekud esitada hiljemalt 28. augustiks e-posti aadressil finants@laeva.ee;

LAEVA VALLAVALITSUSESES

- muudeti Laeva Vallavolikogu 28.04.15 otsust
nr 61 “ Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme “ Vooluveekogude seisundi parandamine”
projekti “ Laeva paisjärve kalapääsu rajamine”
projektijuhi määramine ja tasu maksmine”
muutmine;

LAEVA VALLAVALITSUSES mais, juunis ja juulis 2015. a vastu võetud otsused
26. mai 2015. a istungil otsustati:
- väljastada kasutusload Laeva külas
Viljahoidla kinnistule püstitatud laohoonele
ja tootmishoonele, Valmaotsa külas
Väike-Raudoja kinnistule püstitatud
puurkaevule ja septik-imbväljakule;
- määrata Laevas vallas asuva Truusa
katastriüksuse jagamisel maa katastriüksuste
koha-aadressideks Truusa ja Kaasiku.

- otsustati järgmisel volikogu istungil jätkata otsuse projekti „Loa andmine vallavara tasuta kasutusse andmiseks“ aruteluga;
- otsustati järgmisel volikogu istungil jätkata otsuse eelnõu „Loa andmine enampakkumise korraldamiseks Lõhmuse kruusakarjääri rendile
andmiseks“ aruteluga;
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03. juuni 2015. a istungil otsustati:
- maksta toetust;
- eraldada raha MTÜ-le Laeva Kultuuriselts
projekti Kodukandipäev omaosaluse
katmiseks;
- väljastada kirjalik nõusolek Kärevere külas
Vibulaane kinnistule kasvuhoone
püstitamiseks;
- määrata projekteerimistingimused Laeva
külas Viljahoidla ja Sigala maaüksustele
päikesepaneelide püstitamiseks;
- väljastada ehitusload Laeva külas Murra
maaüksusel asuva elamu rekonstrueerimiseks
ja Kärevere külas Vibulaane maaüksusel
asuva varjualuse püstitamiseks;
- kiita heaks hajaasustuse programmist
toetuse saaja aruanne koos täitmise
eelarvega.

UUS TÖÖTAJA
Tere Laeva valla elanik!
Alates augustist olen Laeva valla
sotsiaaltööjuht ja lastekaitsespetsialist. Viimaste
aastate jooksul olen omandanud sotsiaaltööalase
kõrghariduse Lääne–Viru Rakenduskõrgkoolis.
Peale diplomi saamist tekkis võimalus tulla tööle
tuttavasse keskkonda Laeva valda. Varasemalt
olen töötanud erinevate vanusegruppide
inimestega; lasteaia nooremast rühmast kuni
eakateni välja. Olen viie täiskasvanud lapse ema
ja viiekordne vanaema. Vabal aja veedan oma
pere juures Lõuna-Eestis. Loodan väga, et saan
anda panuse Laeva valla elanike heaks.

11. juuni 2015. a istungil otsustati:
- maksta toetust;
- väljastada OÜ-le Ado Tall luba noorte
projektlaagri korraldamiseks ja läbiviimiseks
Laeva valla haldusterritooriumil;
- väljastada kasutusload Laeva külas Ado
kinnistule püstitatud tuletõrje veevõtukohale
ja suvemajale;
- määrata koha-aadressid Laeva külas Lohu
katastriüksuse jagamisel maa katastriüksuste
koha-aadressideks Lohu ja Kärevere – Kärkna tee.

Kersti Kõrge
Sotsiaaltöö juht / Lastekaitsespetsialist

26. juuni 2015. a istungil otsustati:
- väljastada kirjalikud nõusolekud Laeva
külas Kuusiku kinnistule suitsusauna ja
garaaži püstitamiseks;
- väljastada kasutusload Kärevere külas
Vibulaane kinnistule püstitatud kasvuhoonele
ja varjualusele;
- määrata Kärevere külas asuva tamme
katastriüksuse koha-aadressiks Hiiepuu;
- eraldada raha MTÜ-le Laeva Pensionäride
Selts ekskursiooni transpordikulude katteks;
- maksta toetust.
06. juuli 2015. a istungil otsustati:
- hajaasustuse programmi raames esitatud
taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine.
Helen Mägi Vallasekretär.
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SÜNDMUSED LAEVA VALLAS
MTÜ Laeva Kultuuriseltsi eestvedamisel, Laeva vallavalitsuse- ja siseministeeriumi kohaliku
omaalgatuse programmi vahendite toel toimub

Laupäeval 5.septembril 2015
KÄREVERE KOOLIMAJA JUURES

LAEVA VALLA
KODUKANDIPÄEV
AJAKAVA
12:00 Avamine
Päevasel ajal avatud:
Laada-ala (arveldamine
sularahas)
Fotonäitus
Käsitöötoad
Noorte –ala
Saun (kaasa rätik )
Kohvik- baar
14:00 Vallavanema
koosolek vallarahvaga
15:00 Külade vaheline viktoriin
16:00 Külade vahelised
spordi- ja osavusmängud
17:00- 18:00 Kultuuriprogramm
18:00 Maarja – Magdaleena meeskoori muusikal
„Naine laevas“
19:00 Tantsuõhtu
ansambliga „VANKER“

RAHVAST SÕIDUTAB
VALLA BUSS

Siniküla (11:00) – Laeva
(11:05) – Kärevere
Laeva (11:30)- Kärevere
Laeva (16:30)- Kärevere
Käreverest Laeva ja Sinikülla sõidab buss kell
16:00, 19:00 ja 23:00
Nõudepeatuse soovist palun
teada anda hiljemalt
4. septembriks telefonil
5057340 (Tiit)
Vajadusel saab teha lisasõite!

Päeva juhib
ASTRID HALLIK
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Hea Laeva valla elanik!

INFO JA TEADAANDED

Oled väga oodatud laupäeval 5. septembril Kärevere koolimaja juurde Laeva valla Kodukandipäevale. Neile kel oma transporti pole oleme
käima pannud valla bussi. Tagame, et kõik soovijad saavad kenasti Käreverre ja sealt ka koju
toimetatud.
Nagu päevakavast lugeda võite, on Kodukandi
päeval planeeritud maha pidada külade vahelisi
võistlusi ja mänge.
Ootame küladest 3-4 liikmelisi võistkondi (ühest
külast võib olla ka mitu võistkonda). Registreerimine toimub kohapeal.
Peoalal on avatud ka kohvik- baar, mida majandab Rebase Söögituba. Võimalik osta sooja toitu,
karastusjooke, lahjat ja kanget alkoholi. Maksta
saab ka kaardiga.
Kuigi olen tellinud ilusa ilma, siis vahest mängib
va Ilmataat vingerpussi. Palun võtke kaasa soojad ja vihmakindlad riided, sest üritus toimub iga
ilmaga. Võib-olla peame mingil hetkel majja kolima, kuid ka seal on veidi jahedavõitu.
Annan ka siinkohal teada väga olulise uudise:
meie rahvatantsurühma Kanarbik kauaaegseim
tantsija Evi Zirnask eemaldub aktiivsest tantsimisest. Kuid teda saab veel näha Kodukandipäeval oma rühmaga esinemas. Tulge siis kõik talle
kaasa elama.

KOOLIMINEKUTOETUS
Laeva valla sotsiaaltoetuste maksmise korra alusel on igale 1. klassi astuvale rahvastikuregistris
Laeva valda registreeritud lapsele õigus taotleda
koolimineku toetust. Kooliminekutoetuse suurus
on 150 eurot. Ootame kooliminekutoetuse taotlusi septembri esimese poole jooksul. Taotluses
palume märkida kooli mineva lapse nimi, kooli
nimi, taotleja nimi, isikukood ja arveldusarve
number. Toetus makstakse lapsevanematele välja
hiljemalt 15. septembriks kooli teatise alusel.
Info: Kersti Kõrge, 730 1793 või 53026608
E-post: sotsiaal@laeva.ee
Kersti Kõrge,
sotsiaaltööjuht-lastekaitsespetsialist

ÕPILASTE KOOLISÕIDUTOETUS

KOHTUME KÄREVERES!
Karin Küttis Laeva Seltsimaja juhataja

Toetust on võimalik taotleda kõigile Laeva valla
põhi-, kesk- ja kutseharidust omandavatele õpilastele. Kõikidele põhiharidust omandavatele
Laeva Põhikooli õpilastele ja põhihariduse baasil
keskharidust omandavatele õpilastele kompenseeritakse ühistranspordi kulud täies ulatuses.
Sõidukulude kompenseerimiseks esitab lapsevanem või õpilane alates 16-eluaastast õppeaastale
eelneva nädala jooksul tasuta sõidu tõendi saamiseks avalduse, milles on ära märgitud taotleja
andmed, õppeasutuse nimi ja klass, ühistranspordi peatused ning sõidupäevad. Õpilased, kellele on varasemalt juba kiipkaart väljastatud,
saavad sarnaselt eelmise aastaga kaarte pikenda-

da. kaardi pikendamise puhul märgitakse avaldusele ka pikendatava kaardi number. Põhihariduse
baasil keskharidust omandavatele õpilastele
kompenseeritakse lisaks linnaliini transpordikulud esitatud kuukaardi alusel. Laeva Põhikooli
õpilastele, kes ei saa kasutada ühistransporti ja
kelle kodu asub rohkem kui kahe kilomeetri
kaugusel koolist, sõlmitakse lapsevanema või
teda asendava isikuga leping laste koolisõidu kulude kompenseerimiseks määraga 0,20 eurot kilomeeter. Õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele kutseharidust omandavatele õpilastele makstakse lisaks õppeasutuse poolt kompenseeritavatele piletitele täiendavalt sõidukulude hüvitist summas, mis katab sõidukulud 100%
ulatuses. Taotluse sõidukulude kompenseerimiseks piletite alusel esitab lapsevanem või õpilane
järgneva kuu kahekümnendaks kuupäevaks.
Taotlusele lisatakse piletid kuupäevalises järjekorras.
Info: Kersti Kõrge, 730 1793 või 53026608
E-post: sotsiaal@laeva.ee

Pea meeles!
Igal osalejal on lubatud osaleda maksimaalselt 5 fotoga.
Võistlusfoto peab olema lisatud kirja manusesse.
Kirja pealkirjaks on “Laeva vald on minu
kodukoht”.
Kirja sisuks on foto pealkiri, esitaja ees- ja
perekonnanimi ning vanus.
Kui korraldaja on võistlusfoto kätte saanud,
saadab ta osalejale sellekohase vastukirja.
Kõiki võistlusel osalevaid fotosid on korraldajal õigus avalikustada
ja tulevikus kasutada viidates foto autorile.
Lisainfo: Karmen Kukk tel. 555 11 774 või
karmen.kukk.001@gmail.com
LAEVA-PUURMANI XXVIII
sõpruskohtumine

Kersti Kõrge, sotsiaaltööjuhtlastekaitsespetsialist

12.09.2015 algusega kell 12:00
Laeva spordihoones ja spordihoone
välisväljakutel.

LAEVA VALLA AVATUD
NOORTEKESKUS KUULUTAB VÄLJA
FOTOKONKURSI

VÄIKESED SEAKASVATAJAD SAAVAD
SEAKATKUGA VÕITLEMISEKS
TOETUST

“LAEVA VALD ON MINU KODUKOHT”
Maaelu Edendamise Sihtasutus hakkab seoses
sigade Aafrika katku jõudmisega Eesti seafarmidesse toetama väikeseid seakasvatajaid bioohutusnõuetesse investeerimisel või väljumist seakasvatusest ning pakkuma seakasvatajatele tasuta
majanduslikku nõuannet.

Püüa pildile kaunis hetk Laeva vallas, imeline
kodukoha loodusfoto või miskit mis on
iseloomulik just Laeva vallale ning saada see
aadressile karmen.kukk.001@gmail.com.
Võistlusfotode esitamise tähtaeg on 4. september
kell 12:00
Fotosid hindab 10 liikmeline komisjon ning
hindamine toimub neljas vanuserühmas:
kuni 8 aastased (k.a),
9- 14 aastased,
15- 20 aastased,
21+ aastased

„Seakasvatuses on olukord väga tõsine nii seakatku kui ka üldise majandusliku konjunktuuri
tõttu. Seakasvatusega jätkamiseks tuleb nii väikestel kui ka suurtel seakasvatustel oluliselt investeerida bioohutusmeetmete rakendamisse,“
rääkis maaeluminister Urmas Kruuse. „Samuti
oleme loonud MES-i toel võimaluse väikestele ja
keskmistele ettevõtetele seakasvatusest väljumiseks.“

Parimaid fotosid autasustatakse 5. septembril
Laeva valla kodukandipäeval
Kärevere koolimajas.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg ütles, et praeguses keerulises olukorras tuleb teha kõik selleks, et seakasvatusettevõtted ei pankrotistuks ja majandustege-7 -

vust suudetaks jätkata. „Seega peab ettevõttel
olema piisavalt käibevahendeid näiteks sööda ja
veterinaarravimite ostmiseks. Täna otsustatud
toetuste ja laenude puhul on tegemist ajutiste
kriisimeetmetega praeguse raske olukorra leevendamiseks.“

ni 1,237 000 euro eest, lisaks MESi laenuressurss ja laenutagatised.
Maaelu Edendamise Sihtasutuse eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust,
luues paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks
ning tõsta maaettevõtluse konkurentsivõimet.
Sihtasutuse asutajaõigusi teostab maaeluminister.

MES toetab seakasvatajaid läbi kolme meetme,
mis avanevad 10. augustil:
MES toetab väikse ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning eraisikuid, kes soovivad seakarja
likvideerida ja lõpetada seakasvatamise seniks,
kuni sigade Aafrika katku oht on möödas või
karmistunud bioohutusnõuded on täidetud. Toetust saab taotleda eelkõige põllumajandussaaduste esmatootjast ettevõtja, kelle aastane müügitulu
on väiksem kui 4000 eurot ja füüsiline isik, kes
tegeleb sigade pidamisega põllumajandusloomade registri andmete järgi. Toetust makstakse
1€/kg elussea kohta, kuid mitte rohkem kui
4000 eurot ühe taotleja kohta.

Lisainfo:
Raul Rosenberg
MESi juhatuse esimees
Tel 524 4148 raul.rosenberg@mes.ee
Maaelu Edendamise Sihtasutus
INFO METSAOMANIKELE
Jätkuvalt on metsaomanikel võimalus küsida
metsandusalast nõu metsakonsulentide käest.
Kuni 2 tunnine nõuanne kalendriaastas on kõigile metsaomanikele tasuta, pikem nõuanne (kuni
15 tundi) on tasuta metsaseltsi liikmetele.

MESi konsulendid annavad kahe tunni ulatuses
tasuta nõuannet, kus seakasvatajale pakutakse
välja lahendusi kriitilises olukorras toimetulekuks. Nõuande saajate sihtrühma kuuluvad põllumajandusettevõtjad ja eraisikud, kes tegelevad
sigade pidamisega põllumajandusloomade registri andmete järgi ning kes soovivad teavet sigade
Aafrika katku tõrje rakendamiseks vajalike
bioohutuse meetmete kohta. Nõuande saamiseks
palub sihtasutus võtta ühendust Maaelu Edendamise Sihtasutusega (tel 731 3652; lemmi.maasik@nouandeteenistus.ee).

Käesoleval aastal saab veel taotleda järgnevaid
toetusi:
- metsa uuendamine (II voor) tähtaeg
01.12.2015
- metsamaaparandus
tähtaeg
01.09.2015
- metsamajandamiskava koostamine tähtaeg
15.12.2015
(kava koostamise toetus võimalik vaid metsaseltsi kaudu)
Saame aidata metsaomanikke toetuste taotlemisel; raiete planeerimisel, läbiviimisel ja metsamaterjali turustamisel; metsa seisukorra hindamisel; metsa uuendamise küsimustes; metsakavade koostaja leidmisel; metsa majandamiseks
vajalike dokumentide vormistamisel; metsa seadusandluse selgitamisel ja muudes metsandusvaldkonda puudutavatel teemadel.

MES hakkab andma soodustingimustel laenu
seakasvatusega tegelevatele ettevõtjatele. Laenu
sihtgrupp on väikese ja keskmise suurusega seakasvatusettevõtted, kes plaanivad seakasvatamisega jätkata, kuid kellel puuduvad vahendid näiteks sigade pidamiseks ettenähtud ohutusenõuete
täitmiseks. Laenu andes arvestatakse vähese
tähtsusega abi andmise reegleid. Laenumeede
baseerub sihtasutuses kasutusel oleval laenutootel, kuid selle intress on võrreldes kehtiva tootega madalam (1% aastas laenujäägist). Laenu
saamiseks palub sihtasutus ühendust võtta Maaelu Edendamise Sihtasutusega (tel 648 4148;
lea.kirsipuu@mes.ee).
Kõiki loetletud meetmeid on õigus seakasvatajatel taotleda, kuid konkreetsed lahendused töötatakse välja koostöös nõustajatega. Kokku toetatakse läbi erinevate meetmete seakasvatajaid ku-

Tartus on meil võimalik metsamanikke teenendada Tartu Jahiklubis (Võru tn. 80), selleks eelnevalt kokku leppides.
Meie kontaktid: Väino Suigusaar
vaino.suigusaar@mail.ee tel. 5050939
Ülo Kuusik ylo.kuusik@gmail.com
tel. 5169682
Metsakonsulent Ülo Kuusik
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PÄÄSTEAMETI VIIMANE
MEELDETULETUS!

ÕNNITLEME

Päästeamet tuletab meelde, et vastavalt Tuleohutuse seadusele
(https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859)
peab 2015. aasta septembrist igal kütteseadmega maja omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija tõend.
Kütteseadmete riketest tingitud tulekahjusid aitab ära hoida ainult ahjude, kaminate ja nende
suitsutorude, truupide õigeaegne puhastamine
ning hooldus. Väljaõppinud korstnapühkija, kes
tehtud tööde kohta akti väljastab, oleks mõistlik
kutsuda kohe, sest sügisel on ametimeestel käed
tihedalt tööd täis.
Internetileheküljel www.kodutuleohutuks.ee on
kõigil ise võimalik kontrollida oma kodu tuleohutust. Test annab teile kohe tagasiside kodu
ohutuse kohta ning selle põhjal on võimalik ette
võtta vajalikud abinõud, kui olukord vajab parandamist. Kui midagi jääb arusaamatuks, saab
samal leheküljel nõu küsida päästenõustaja käest
või siis helistada päästeala infotelefonil 1524.
---

03. september Aino Oidsalu

80

08. september
20. september
28. september
29. september

75
82
80
88

Aimi Randma
Valentin Matvejev
Maie Kuznetsova
Valdor-Erich Kuiv

Õnnitlusteminutid Pereraadios kell 8.30
lainepikkusel 89,0 MHz.

UUED VALLAKODANIKUD

Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: marek.kiik@rescue.ee
tel 7337315 mob 5114297
www.paasteamet.ee www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.louna@rescue.ee
mob 53269112

RASMUS ZIRNASK

10.06.2015

Õnnitlused vanematele

MÄLESTAME

1

ÕIE KRAAV
02.02.1927 – 10.06.2015

2

GENNADI KUZNETSOV
13.03.1939 – 30.07.2015
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REKLAAM
Korstnapühkija tuleb tellimisel ja puhastab teie
küttekehad ning -süsteemid.
Puhastusavade freesimine.
Kutsetunnistuse nr.092463.TEL 5065678
FIE Andres Põhjala pakub Käreveres
Ihamaakingul värsket, suitsutatud ja kuivatatud
kala. Soovi korral ka endal võimalus noota tirida
või õnge leotada.
Täpsemalt : andres@do.ee ,
tel 5096511 või tulla ise kohale

Tartu Mill ostab Puhjas Kaubi laos toidu- ja
söödavilja.
₪ NISU ₪ ODER ₪ RUKIS
(₪ KAER)

Lisaks pakume hooajal kuivatusteenust
*Hind ja tarnimine eelnevalt kokku leppida !
*Enne tarnimist võimalus määrata vilja kvaliteeti
Info telefonil:
Puhjas: 52 622 32 siim@tartumill.ee
Tartus: 52 079 97 urbo@tartumill.ee
www.tartumill.ee

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele :
• Ohtlike puude raiet majade ja liinide läheduses, kalmistutel
• Vanade puude ohtlike okste eemaldamist
• Puude seisukorra ja elujõu hindamist
• Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete
lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA
Kontaktisik: Tanel Pajo
Tel: 58109846
E-post: puudraie.info@gmail.com
Koduleht: www.puuderaie.ee

„Vallakaja“ väljaandja:
Laeva Vallavalitsus ja Volikogu
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, 60608
Tartumaa
Toimetas: Karin Küttis, tel 53090578
e-post: vallakaja@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ

