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LAEVA VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu 25. oktoobri 2011. a. istungil:











võeti vastu otsus “Laeva valla arengukava aastateks
2012-2025 projekti I lugemine ja avalikustamine”;
lõpetati eelnõu "Huvihariduse ja huvitegevuse
kaasfinantseerimise kord" lugemine, vallavalitsusel
valmistada ette 2 erinevat eelnõud: üks huvikoolide
kaasfinantseerimise kohta ja teine huvitegevuse
toetamise kohta;
katkestati eelnõu “Laeva valla külavanema statuudi
kinnitamine” lugemine ja
selle menetlemist
jätkatakse siis,
kui eelnõusse on sisse viidud
esitatud parandused;
hääletustulemustest tulenavalt jäi Siniküla küla
külavanem volikogu poolt kinnitamata;
võeti vastu otsus “Uus-Valmaotsa jagamisel
tekkivatele
katastriüksustele
sihtotstarbe
määramine”;
võeti vastu otsus “Tähtvere vallas asuvate kinnistute
ja nende lähialade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu
kooskõlastamine”;
kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse
tegemistest.

Vallavolikogu 29. novembri 2011. a. istungil:


katkestati eelnõu
“Laeva valla arengukava
aastateks 2012-2025 vastuvõtmine” lugemine ja
suunati see vallavalitsusele tagasi redaktsiooniliste
paranduste sisseviimiseks, eelnõu lugemisega
jätkakse järgmisel volikogu istungil;















lõpetati eelnõu „Laeva valla 2011. a I lisaeelarve
vastuvõtmine“ I lugemine;
lõpetati eelnõu „Laeva valla 2011.a. eelarve II
muutmine“, I lugemine;
võeti vastu otsus “Revisjonikomisjoni kontrolli
tulemuste realiseerimine;
võeti vastu määrus “Maamaksumäära kehtestamine
ja maamaksuvabastuse andmine 2012. aastal;
võeti vastu määrus
“Laeva valla külavanema
statuudi kinnitamine”
“Huvitegevuse kulude hüvitamise korra” eelnõu
suunati parandamiseks tagasi vallavalitsusele, kuna
arutelu käigus ei selgunud millistest põhimõtetest
on koostajad lähtunud;
“Huvikoolide kaasfinantseerimise korra” eelnõu
suunati vallavalitsusele tagasi parandamiseks ja
täiendamiseks, kuna arutelu käigus ei selgunud,
millistest põhimõtetest on koostajad lähtunud;
otsustati mitte vastu võtta
otsuse eelnõu
„Tagastatud maast osaliselt loovutatud maale
katastriüksuse
moodustamisel
sihtotstarbe
määramine” otsusena;
võeti vastu määrus “Sotsiaaltoetuste maksmise
kord”;
kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse
tegemistest.
Juta Mäesepp
volikogu metoodik

LAEVA VALLAVALITSUSES
2011. aasta 13. oktoobri istungil:
arutati volikogu menetlusse esitatvaid eelnõusid.
24. oktoobri istungil otsustati:
- väljastada kirjalik nõusolek Pärnamäe maaüksusele
sauna ehitamiseks
- väljastada kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Laeva külla paigaldatud maakaablile
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu ja kujundati seisukohad volikogu komisjonide
poolt
määruste
eelnõude
kohta
esitatud
parandusettepanekutele.
31. oktoobri istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimused Jõe maaüksusele
paadislipi ja autoparkla ehitamise projekti koostamiseks;
- jätta kinnitamata välja kuulutatud lumetõrjetööde
teostamise vähempakkumise tulemused;
- kuulutada välja uus kirjalik vähempakkumine
lumetõrjetööde teostamiseks 2011/2012 talveperioodil.
9. novembri istungil otsustati:
- muuta osaliselt vallavalitsuse 03.02.2011 korraldust nr
11 ja 13.01.2011 korraldust nr 1;
- tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 09.04.2010
korraldus nr 25;
- määrata ehitise teenindamiseks teenindusmaa;
- väljastada projekteerimistingimused Ado maaüksusel

asuva tallihoone küttesüsteemi muutmise projekti
koostamiseks;
- lõpetada hooldus ja hooldajatoetuse maksmine;
- anda luba vara tasuta kasutusse võtmise lepingu
sõlmimiseks;
- anda kooskõlastus OÜ Gold Optika rändkaupluse
peatumiseks Laeva külas Ahtri tee 2 katastriüksusel.
Istungil
võeti
seisukoht
Tallinn-Tartu
maantee
teemaplaneeringu avalikustamise käigus esitatud
ettepaneku osas ja revisjonikomisjoni akti osas.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu.
16. novembri istungil otsustati:
väljastada
ehitusluba
korterelamu
täielikuks
lammutamiseks Masti tee 2 maaüksusel;
- anda arvamus OÜ Behalf jäätmeloa taotluse osas;
- tunnustada lasteaia töötajaid Laeva Lasteaia 45.
sünnipäevaga seoses vastavalt lasteaia direktori
ettepanekule.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu.
23. novembri istungil otsustati:
- väljastada kasutusload spordiväljakutele Sinikülas ja
Laeva külas;
- jätta kinnitamata 2011/2012 talveperioodi lumetõrje

tööde teostaja leidmiseks välja kuulutatud kirjaliku
vähempakkumise tulemused ning alustada läbirääkimisi
teenuse hinna osas nõuetekohase pakkumuse esitanud
pakkujaga.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu.

arutelu. Lisaks arutati lumetõrje tööde teostaja
leidmisega seonduvat.
8. detsembri istungil otsustati:
- pikendada munitsipaaleluruumi üürilepingut;
- kinnitada Laeva valla lumetõrjetööde teostajad;
- määrata lastega pere toetused lähtudes esitatud
avaldustest.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu. Lisaks arutati parandusettepanekuid 2011. a
eelarve muutmise eelnõule ja 2011. a I lisaeelarve
eelnõule.

30. novembri istungil otsustati:
- nõustuda Siniküla külas asuva Kooli maaüksuse
ostueesõigusega erastamisega;
- kinnitada alaeelarvete sisesed muudatused summas
6180 eurot;
kooskõlastada
Joosti
tee
rekonstrueerimise
lähteülesanne.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude

Ülevaate koostas
Maris Aleksašin

MAAMAKSUVABASTUSE ANDMINE 2012. AASTAL
saamiseks tuleb taotlejal esitada vallavalitsusele
kirjalik avaldus hiljemalt 15. jaanuariks 2012
järgmiste andmetega:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4)
pensionitunnistuse
või
represseeritu
tunnistuse number;
5) maksustatava maaüksuse aadress ja
pindala;
6) kinnitus, et taotleja ei saa maakasutusõiguse
alusel rendi- ega üüritulu.

1. jaanuaril 2012 jõustub Laeva vallavolikogu
29.11.2011. a määrus nr 47 “Maamaksumäära
kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmine
2012. aastal”. Nimetatud määruse § 2 alusel
vabastatakse maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja ja
represseeritu ning represseerituga võrdsustatud
isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku
seaduse mõistes. Maksuvabastuse saaja alaline
elukoht rahvastikuregistri andmetel peab olema
Laeva vald. Maksuvabastust antakse taotleja
kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1,0 ha ulatuses
ja tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa
maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maksuvabastust antakse eelpool nimetatud
isikutele nende avalduse alusel. Maksuvabastuse

Avalduse vorm on kättesaadav Laeva valla
kodulehelt blankettide alt. Etteantud vormi saab
täita ka vallavalitsuses kohapeal.

KOOLIJUHI MÕTISKLUS
Igapäevases koolisaginas toimetab punases
telliskivihoones meie valla koolipere. 50 poissi ja
tüdrukut on kindlalt truuks jäänud kodukoha koolile.
Olen seda toredat kooliperet juhtinud juba kolm
kooliaastat ja sageli leidnud end mõtisklemast
küsimuse üle: mis teeb meie Tartu maakonna kõige
väikesema õpilaste arvuga põhikooli eriliseks?
Nüüd julgen küll väita järgmist: õppimine väikeses
koolis on lapsele rahulikum, n.ö. stressivabam,
tulemuslikum ning vahetum.
Miks rahulikum? Meie koolis tunnevad kõik
õpilased üksteist. Vanemad õpilased hoolivad
noorematest kui oma õdedest-vendadest. Kui ka
tekivad pahandused, siis need lahendatakse kooli
ja kodu koostöös ning ükski õpilane ei jäta selle
pärast kooli tulemata. Täna valitsevad koolis
sõbralikud omavahelised suhted.
Miks tulemuslikum? Meie koolis on võimalik
märgata iga last. Eranditult igas tunnis on õpilane
aktiivne osaleja, mitte passiivne vaatleja. Igaüks
saab sõna ja iga arvamus on tähtis. Mida
aktiivsemalt laps õppetööga tegeleb, seda paremini

oskab ta ka õpitut kasutada. Õpetajad püüavad
kaasata
eranditult
kõiki
õpilasi
esinema
kooliüritustel. Sellega saavad nad koolist kaasa
hea eneseväljendusoskuse ja esinemisjulguse.
Aitame kõiki neid, kes ei saa kohe hästi hakkama.
Iga abivajajaga on võimalik eraldi tööd teha.
Murelikuks teeb aga õpetajaid see, et osadel
õpilastel ei ole motivatsiooni. Kui ikka ei taha, siis
ei õpi ka. Sel puhul teeme tihedat koostööd
vanematega planeerides ühist tegevuskava lapse
abistamiseks. Lapsed saavad õpiabi pikapäevarühmas
kasvatajalt,
konsultatsioonitundides
aineõpetajatelt ja ka eripedagoogilt. Seetõttu pole
viimastel aastatel olnud õppimise pärast koolist
välja langejaid.
Miks vahetum? Sest laps saab igas tunnis vahetu
tagasiside. Õpetaja märkab kõiki õpilasi, näeb
kohe, millises tujus keegi on ning teab, kuidas
igaühega neist kontakti leida. Iga õpilase
eksimused (nii õppimises kui käitumises) saab
koheselt kõrvaldada, et ei kinnistuks valed
arusaamad. Õpetajad tunnevad ja teavad kõiki
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õpilasi ning seda mitte ainult kooliseinte vahel, vaid
ka väljaspool.
Meie kool on kindlasti üks koht, kus laps õpib
suhtlema ja arvestama teiste inimestega.
Liitklassides õppides on seda väga vaja arvestada.
Tihti väidetakse, et väikekoolis on liiga vähe õpilasi,
mille tõttu laps ei saa sotsialiseerumise kogemust.
Tunnen aga väga, et meie koolis õppivad lapsed,
nende vanemad ja õpetajad on kui üks perekond.
Ühisüritustel õpitakse täiskasvanutega suhtlema,
neid austama. Ning mitte ainult kolmnurgas:
õpilane - lapsevanem - õpetaja, vaid suheldakse ka
teiste piirkonna elanikega. Laste suunajad ja
õpetajad on nii raamatukogu kui ka kultuurimaja
töötajad. Suures koolis on aga tegevus suunatud
peamiselt lastele.
Meie kooli valinud lastele on oma kodu lähedal
asuv väike kool lapsesõbralik. Seda just selle
poolest, et koolipäev ei veni nii pikaks. See on
väga tähtis. Ükski täiskasvanu ei taha minna ju
pool tundi või veel varem enne tööpäeva algust
tööle ning tööpäeva lõppedes veel võib-olla mitu
tundi oodata kojuminekut, et siis kodus veel
tööasju tegema hakata.
Oma andeid saavad õpilased arendada lisaks

õppetundidele osaledes erinevates
huvialaringides. Meie koolis on lapsi õpetamas
kogemustega ainespetsialistid. Koolimaja ruumid
on remonditud, soojad ja puhtad. Koolitoit maitseb
kõigile
väga.
Spordihoone
koos
vajaliku
sisustusega on suurepärane. Tegeleme iga päev
kõige sellega, millega teisedki koolid.
Tänan Laeva vallavalitsust ja Laeva vallavolikogu
kooli õpikeskkonna kaasajastamise võimaluste
loomise eest ja hädavajaliku kooli personali
koosseisu säilitamise eest koolis.
Loodan väga, et ka uus eelarveaasta on kooli
vajadusi arvestav.
Tänan hoolekogu, lapsevanemaid ja vabatahtlikke
annetajaid, kes on osutanud abi kooli ürituste
korraldamise õnnestumiseks.
Rahu ja rõõmu jõuluajaks!
Helgeid unistusi ja õigeid valikuid uuel aastal!
Nadežda Niklus
Laeva Põhikooli direktor

LASTEAIA ÜRITUSED
Pereliikmed osalevad meeleldi ju üritusel, mis on
hästi läbi mõeldud ja lõbus nii suurtele kui
väikestele. Hästi korraldatud perepidu on väga
heaks koostöövormiks kodu ja lasteaia vahel ja
aitab luua kokkukuulumistunnet ka rühma laste
vahel. Lapsel on ju tore vaadata kuidas vanemad
omavahel ja õpetajatega lõbusalt aega veedavad
ja see loob turvatunnet ning annab head eeskuju.
Lastele on oluline teada, et vanemad on huvitatud
tema tegemistest lasteaias ja tunnevad rõõmu
tema oskustest ja koos veedetud ajast.
Perepeod tuletavad meelde, kui tähtis on perega
veedetud kvaliteetaeg ja annavad selleks hea
võimaluse. Jääme ootama põnevusega järgmist
korda!

Lasteaia perepäev
Igal aastal toimuv lasteaia perepäev novembris on
väga oodatud üritus nii laste kui lastevanemate
poolt.
Ka sel aastal toimus perepäev spordihoones ja oli
ülesehitatud nii, et aktiivselt kaasati ka vanemaid ja
õdesid-vendi. Lisaks toredatele peremängudele
kuhu olid kaasatud kõik kohalviibijad, said jõudu ja
osavust
proovile
panna
lapsevanemad
omavahelises hokimängus. Võitlus oli tuline ja ka
seni peamiselt tugitoolispordiga tegelevad isad
panid mängu kõik oma jõu ja televiisori vahendusel
õpitud nipid. Lastel oli väga tore vaadata oma
vanemaid aktiivselt kaasa löömas.
Kuna sel aastal on esimest korda koolieelikute
rühmas ka 2-3 aastased lapsed, siis oli
programmis ka eraldi väikelaste mängude osa, kus
koos vanematega mängiti palli, roniti torudes ja
mürati.
Kui sportlik osa oli lõppenud, said vanemad kuulata
ja vaadata laste õpitud laule ja luuletusi ning iga isa
sai kingituseks toreda kruusi, mille lapsed ise olid
meisterdanud.
Pidu lõppes suure jäätise ja kringli söömisega,
mille eest suur tänu Balbiinole ja Pere Leib AS-ile.

Kei Karlson
lapsevanem

Lasteaia sünnipäev
Novembrikuus tähistas lasteaed oma 45.
sünnipäeva. Ettevalmistused selleks tähtsaks
peoks algasid mitu nädalat varem. Laste
joonistuste ja meisterdustöödega kaunistasime
lasteaia ruumid, lapsed õppisid luuletusi ja laule.
Sünnipäeva nädala esimesel päeval said lapsed
kingituseks vaadata väga toredat ja õpetlikku
teatrietendust ”Doktor tuleb”.

Suur aitäh lasteaia õpetajatele, kes oskavad kokku
panna kaasahaarava ja toreda programmi.
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Teisipäeval oli sünnipäev lastele. Pidu algas
väikese kontserdiga, laulsime sünnipäevalaule ning
tantsisime. Tordivulkaanid läksid sel aastal ilma
äpardusteta põlema ja kokatädi tehtud tort oli väga
maitsev.
Kolmapäeval joonistasime sünnipäevakaarte ning
voolisime erilisi sünnipäevatorte, millest sai tore
näitus.
Reedel oli lasteaia sünnipäev täiskasvanutele.
Pidulik üritus algas laste eeskavaga, mis külalistele
väga meeldis. Oli hea võimalus tänada kolleege ja
koostööpartnereid ning tervitada lasteaia endiseid

juhatajaid. Kohvilauas saime jutte
rääkida ja
möödunut meenutada, saalis isegi mõned
seltskonnatantsud tantsida.
Aitäh vanematele, kes leidsid võimaluse oma lapse
hoidmiseks reedel.
Aitäh kingituste eest.
Aitäh kolleegidele, kes aitasid sünnipäevanädalat
meeldejäävalt korraldada ja läbi viia.
Merle Raiküla
Lasteaia direktor

KODUKANDI KIRJAMEHE SÜNNIPÄEV
Raaamatukogupäevade lõpetamisel läbi viidud viktoriin
näitas, et paljud ei tunne oma kodukülast pärit
kirjanikku, kes peale ilukirjandusliku loomingu rikastas
laulutekstidega estraadietendusi ja muusikale, kes
pälvis teatrisõprade poolehoiu dramaturgina ( "Valge tee
kutse", "Kuning Herman Esimene", "Tartu rahu",
"Kratimäng", "Tühjade susside saladus", "Silver Ükssilm
- Vilsandi hirmus mereröövel").
Ise tutvustas ta ennast nii:
„ANKEET
Perekonnanimi: Saar
Eesnimi: Juhan
Nimekaime Eestis mul kuus tuhat,
pluss puud, mis ehivad parke ja teid —
neid, ma arvan, on miljoneid.
Sajandeid saarepuust treitud on odavaid,
vastupidavaid rattakodaraid.“
...
„Rahvus: eestlane
Mu suuremad vennad ei pane ehk pahaks,
kui ütlen, et eestlane ollagi tahan.“
Ja isast:
„Mu isa küll — osutus tossiks,
jäi maha, kui paljude koduks sai tagala.
Ning siis kui Siberit asustas Jossif,
käis igal ööl heinasara all magamas.“

"Looming", "Noorus", "Pioneer" ja "Täheke" ning noorte
autorite almanahhides.
1963. a. ilmus lühiproosat raamatus "Värviline mõte".
1964. a. ilmus lasteraamat "Metsa taga ei ole mets",
milles ta suure soojusega räägib oma lapsepõlvest,
kooliaastatest Laevas ja oma koduküla loodusest:
"Elava müürina ümbritsesid metsad meie koduküla.
Vasemal kohisesid Väänikvere laaned, paremal lainetas
Kärkna metsa viirg, läänes aga laiusid Emajõe-äärsed
tihnikud ja sood. Kõikjal oli mets./.../Kas olete kuulanud
metsa kohinat, istudes üksinda kännul, valguselaigud
hüplemas samblal, pruunidel tüvedel ja näolgi? Ei – see
ei ole üksainus ühetaoline kohin. Selles on sajad
erinevad hääled, sadade elude tuksumine, ja kõike seda
saadab põliste puude lai ja rahulik hingamine. Tuulgi ei
aja kõikide puudega ühtemoodi juttu. Kuuskedele
läheneb ta aukartliku üminaga, leebe sosin on ta hääles
haabade ja kaskedega vesteldes, vallatult hüüab ta
põõsastele, ja kui vähegi mahti saab, siis sasib neil
turjast kinni. Kes tahab ja oskab kuulata, see kuuleb
metsas kõige kummalisemaid ja kaunemaid hääli. Lillgi
avab kuuldavalt oma õienupu, kurekell kõlistab nõrgas
tuules heljudes oma kahvatusinist õiekuljust..."
Juhani kodutalu Valma on praeguseni alles, seal elab
tema õde Hilla. Juhan külastas oma kodu vähemalt
suviti ja veetis siin nädalat paar. Tuli bussist maha, võttis
jalad paljaks, keeras püksisääred üles ja astus mööda
jõekallast, nautides rohukamarat talla all ja kastehaeina
kõdi säärtel:

Luuletaja, prosaist, dramaturg, kirjastaja, mitmekülgne
kirjandus- ja kultuurielu edendaja Juhan Saar sündis
22. dets. 1929. a. Tartumaal, Laeva vallas, Valma
talus talupidajate perekonnas. Alghariduse sai siinsamas Laeva koolis. 1949. a. lõpetas ta Tartu Elektromehaanika Tehnikumi telefoniside ja raadioside
erialal. Seejärel töötas Tartu Telefonivõrgus. Aastatel
1950-1953 teens Juhan aega nõukogude armees.
Neist aastaist on pärit ka esimesed luulekatsetused,
mis ilmusid väeosa ajalehes.
1953-1956 töötas Juhan lastelehe "Säde" toimetuses,
1956-1970 Eesti Raadios, 1970-71 ajakirja "Pikker"
toimetuses ja 1971. a. alates Eesti Televisioonis, 1981 1990 oli Kirjanduse Propaganda Büroo juhataja, 1990
kirjastuse "Faatom " toimetaja kuni oma elupäevade
lõpuni 29. aug. 2007.
Juhan Saar on kirjutanud luuletusi, lasteraamatuid,
laulutekste ja dokumentaalnäidendeid. Tema loomingut
on tõlgitud vene, saksa, läti, gruusia, inglise, soome jt.
keeltesse.
Jutte, luuletusi ja laaste on ilmunud ajakirjades

"Hulga aja tagant tulin jällegi kodukülla. Saabusin õhtu
eel ja valisin tee otse üle heinamaa sinna, kus suitses
kodumaja korsten......Päikese pealagi vilksatas veel
korraks üle metsatuka....Selliselt loojub päike ainult
kodus. Ja nii selget vett pole ma näinud üheski teises
jões, nii palju lilli ei ole ühelgi teisel heinamaal, nii
salapäraselt nagu kodunurmel ei sahise ükski teine
rukkipõld...."
1966.a. ilmus luulekogu "Kured ja laevad". Kes meist ei
teaks ridu sellest kogust:
"Naerame, sõber, naerame nii,
et kogu maailm naerma võiks hakata.
Nutame, sõber, nutame nii,
et mure saaks sedamaid lakata.
Räägime, sõber, räägime nii,
et sõna maailma nakatab.
Vaikime, sõber, vaikime nii,
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Sõbrad ja tuttavad kutsusid teda Vana Juhaniks ja ta oli
sellega rahul. Vana Juhan oli oma valgete pikkade
lokkidega kui Vanemuine ja tema kandlemäng oli sama
virtuooslik kui Vanemuisel. Sellest on osa saanud
Kanada eestlasedki etenduse "Vilsandi-Toronto" kaudu.
Tema kandlelugudest on välja antud kassett "Vana
Juhani kandlelood".
Vana Juhani tuntumad laulutekstid on Uno Naissoo
viisistatud "Mööda teed", "Mu kodu", "Poiss seisis mere
kaldal", "Meremehe armastus"; Arne Oidi viisistatud
"Laul las kajada", "Hiiumaa valss", "Igavene teema,"
"Ma pean sind südamega kuulama", "Meri, mu
tuhandenäoline sõber" jt. Tema laulud kõlavad
muusikalides "Väikevend ja Karlsson katuselt"
("Sünnipäevalaul"), "Tom Sawyeri seiklused" ( "Laul
kodust"), "Kuskil Montparnasse`il" ("Ma ei tea, mis on
armastus", "Mu päike" ja "Laul kuradist") jt.
Igaüks, kes armastab oma kodupaika, peaks teadma
selle paiga värvikamaid inimesi. Sul on see võimalus:
raamatukogu juures kodulootoas saab tutvuda
väljapanekuga
"Perekonnanimi: Saar
Eesnimi: Juhan
Nimekaime Eestis mul kuus tuhat..."

et süda mõtetest pakatab."
Samal aastal ilmus lastele "Õhtujutud". 1977. a. ilmus
luulekogu "Õnnelik mees", 1973. a. tänapäevamuinasjutt "Mäng", 1988. a. "Seitsmenda päeva saar",
mis sisaldab luuletusi ja lugusid läbi kolme aastakümne.
Väikestele teatrisõpradele kirjutas ta rahvatüki
"Kratimäng", nukunäidendi "Tühjade susside saladus" ja
H. Väli raamatu ainetel "Silver Ükssilm - Vilsandi hirmus
mereröövel".
1999.a. valmis luulekogu "Elu ikka ühekordne" ja 2005.
aastal mälestusteraamat "Valus naer", milles on moto:
"Kõige
parem
väljamõeldis
on
tegelik
elu."
Mälestusteraamatu pealkirja on ta võtnud viimase
peatüki pealkirjast, kus kirjeldab Eesti lipu heiskamist
Väike-Vilsandi veski katusele 1991.a. ja redelipulga
murdumist ja sellest tingitud rindkerepõrutust.
Raamatu nimi on küll “Valus naer”, kuid tegelikult on see
elulooraamat üpris muhedalt kirja pandud. Lõpus ütleb
autor: "See oli pikk-pikk päev, mis rullus lahti lugeja
ees." Ning selles pikas päevas tuleb loomulikult ette
valusaid sündmusi, millesse Juhan Saar siis aga suhtus
sündsa tõsidusega (kuid ülearu sõnu sellele ei kuluta).
Suurem osa elust ja maailmast paistis talle läbi
huumoriprisma. Kirjutatud on pisut läbisegi sellest, mis
tundus talle väga oluline - niisiis kaksikõde, koerad,
sõbrad, naised, lapsed, tööd-tegemised (RAMETO
algatamine, Eesti Raadio Poisteklubi loomine, mõnede
raamatute lood, töö ajakirjanduses-raadios-teles) ning ei
pääse ka sõjaväest ega poliitilistest allüüridest. Ega
mittesõpradest.

Virve Tamm
Laeva raamatukogu direktor

TARTUMAA SAEVESKITE TÖÖKESKKONNAST
Töö saeveskites on alati seotud suure õnnetus- ja
terviseriskiga.
Suuremateks õnnetusjuhtumite riskiteguriteks on
masinatest, käsitööriistadest ja töös kasutatavatest
abivahenditest tulenevad õnnetusjuhtumiohud;
kukkumine samal tasapinnal libeda või ebatasase
liikumistee tõttu; kukkumine kõrgemalt tasapinnalt
madalamale (trepid, redelid jms); vigastused
esemete pealekukkumisest, vastu väljaulatuvaid
hoone- või seadmedetaile põrkumisest, elektrilöögi
oht jm.
Suuremateks tervist ohustavateks riskiteguriteks
on töökeskkonnas esinev müra ja vibratsioon
(masinate, elektrimootorite müra jm); mõnede
töökohtade vähene valgustatus; välitöö tingimuste
ja tõmbetuule esinemine paljudel töökohtadel;
tolmu ja kemikaaliaurude esinemise töötsooni
õhus; esineb sundasendis töötamist ja mõõduka
koormusega raskuste käsitsi teisaldamist.

Suuremad saeveskid suudavad endid paremini ära
majandada ja teevad rohkem investeeringuid
seadmepargi ja töökeskkonna parandamiseks.
Igasuguste uuendustega kaasnevad alati ka uued
riskid, mida ei osata ette näha
Tööõnnetuste ja kutsehaigestumise ennetamiseks
tuleb
ettevõttes
päevast-päeva
tegeleda
töökeskkonna
küsimustega
–
korraldada
regulaarset töökeskkonna sisekontrolli, hinata
riske, tegeleda töötajate väljaõppega ja hoida
töövahendid tehniliselt korras
Ettevõtjatel tasub meeles pidada, et töökeskkonna
riskide hindamine ja tegevuse planeerimine riskide
maandamiseks ei ole tüütu seadusenõue, vaid on
üheks ettevõtlusriski maandamise vormiks.
Igal aastal juhtub saetööstuses umbes 240
tööõnnetust, mis moodustab
8 %
kogu
tööõnnetuste arvust. Õnnetusi on toimunud nii
tootmistöödel
(palgi
asetamine
saekelgule,
saagimine, saematerjali edasine töötlemine) kui
tootmise abitöödel (puhastus-, teritus-, remont- ja
hooldustööd).
Mõned näited käesolaval aastal saeveskite
töökeskkonnas tuvastatud rikkumistest:
takistused liikumisteel; ohtlikud alad (saeraami
liikuvate osade liikumispiirkond, saeketta töötsoon,
palgivirnade ümbrus jm) piiramata ja tähistamata;
järkamissaag ei liigu tagasi lähteasendisse, ketas

Töö saeveskites on füüsiliselt raske, palju tööd
tehakse välitingimustele sarnastes tingimustes,
töötasu
sõltub
tellimustest
ja
korralikku
töötajaskonda on raske hoida, lihttöötajate seas on
kaadrivoolavus suur.
Väikeste saeveskite kasum on väike ja tootmise
uuendamine pole sugugi kerge – enamus töid
tehakse käsitsi, seadmepark on kulunud ja hooned
renoveerimata.
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altpoolt katteta, saeketta pidurdusseadmestik ei
tööta; tõsteseadmed või tõstmise abivahendi pole
korras. Palju esineb raskuste käsitsi teisaldamist
(palkide etteandmine saeraamile, lõigatud materjali
eemaldamine
saekelgult,
saematerjali
sorteerimine, virnastamine, pakkimine, kiletamine,
lintimine) – riske pole hinnatud ja pole kavandatud
meetmeid riski vältimiseks; töökoha valgustatus ei
vasta nõuetele; mürakeskkonnas töötajatele pole

väljastatud kuulmiskaitsevahendeid; on tuvastatud
puudusi olmetingimuste osas.
Seoses eelpooltooduga on Tööinspektsiooni Lõuna
piirkonnas tuleval aastal plaanis viia läbi
teemakohane kampaania.
Raivo Otti
Tööinspektsiooni inspektor

RAHVA- JA ELURUUMIDE LOENDUS 2011

Rahvaloendus hakkab vastuseid otsima

hoopis internetis,“ rääkis ringkonnajuht Maibi Jõelo.
Interneti teel loendusel osalemiseks peab olema
võimalus kasutada arvutit ja internetti ning
veebilehel asuvasse ankeeti sisselogimine toimub
ID-kaardi või internetipanga kaudu. Koht ei ole
seejuures oluline: olgu selleks siis enda või oma
lähedaste kodu, töökoht, raamatukogu või koguni
buss. E-loenduse keskkonnas on olemas kõik
vajalikud juhendid ja abi saab küsida ka
Statistikaameti infotelefonil 625 9100 või e-posti
teel aadressil klienditugi@stat.ee. E-loenduse ajal
vastab infotelefon kõigil nädalapäevadel kell 8–22,
küsitlusloenduse ajal veebruaris ja märtsis
esmaspäevast reedeni kell 8–18.
Kes e-loendusel osaleda ei soovi või jõua, võibki
oodata hoopis rahvaloendaja külastust – nemad
hakkavad inimesi külastama alates 16. veebruarist
ja teevad seda kuni märtsi lõpuni. Kui kedagi pole
kodus või pole vastamiseks parim aeg, jätab
loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega.
„Siis tuleks loendajale helistada ja leppida kokku
kohtumiseks sobiv aeg,“ ütles ringkonnajuht.
Rahvaloendaja tunneb ära Statistikaameti poolt
väljastatud pildiga töötõendi, sinise kohvri ja
loenduse kirjadega salli järgi. Tavapärase
paberankeedi asemel märgivad nad vastused
sülearvutisse ja kunagi ei küsi inimestelt nende
sissetulekut.

Juba vähem kui kuu aja pärast, 31. detsembril
algab Eesti üheteistkümnes rahva ja eluruumide
loendus, mis lubab selgust luua paljudes tähtsates
küsimustes Eesti elanike kohta. Selleks, et
tulemused ikka täpsed oleksid, on loenduse
küsimustele vastamine igale Eesti elanikule
kohustuslik.
Rahvaloendus on ainus võimalus vajalikke
andmeid saada ja seetõttu on loendusel osalemise
kohustus kirjas ka riikliku statistika seaduses.
„Loendusel kogutud andmed aitavad hiljem ju
vastata nii paljudele olulistele küsimustele.
Inimeste paiknemise järgi saab näiteks teada, kas
teede ja ühistranspordivõrk vastab inimeste
vajadustele, milliste sotsiaalteenuste järgi hakkab
eri piirkondades vajadus tekkima,“ tõi ringkonnajuht
Maibi Jõelo välja vaid mõned näited selle kohta,
miks loendus on meile kõigile vajalik.
Loendusel kogutud isikuandmed on kaitstud ja neid
ei anta edasi kolmandatele osapooltele. Ka
riigiasutustele mitte. „Rahvaloendusel esitatud
andmetest kellelegi mingeid õiguslikke tagajärgi
küll kindlasti ei tule,“ ütles Jõelo. „Neid andmeid ei
anta mitte kellelegi edasi ja statistika tegemisel
eraldatakse vastustest ka inimeste isikuandmed.
Seega ei pea keegi kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused või pensionimaksed.“
Selleks, et andmete kogumine oleks kõigile
võimalikult mugav, on loendajate käsutuses
sülearvutid ja päris esimest korda võimalik end ka
ise interneti teel loendada. „Rahvaloendus algabki
31. detsembril just e-loendusega, kus terve kuu
jooksul on võimalik kõigile küsimustele vastata

Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta on
leitav
aadressil
www.REL2011.ee
ning
detsembrikuu
jooksul
jõuavad
kõikidesse
postkastidesse ka loendust tutvustavad voldikud.

Kuival perioodil on antud piirkonnas probleeme
olnud salvkavude kuivamisega, uus (puur)kaev
tagab antud kortermajades piisava veevaru ning
võimaldab tarbida kvaliteetset joogivett. Projekti
käigus rajati osaliselt uus veetorustik ning
pumbajaam koos vajalike agrekaatidega. Projekt
valmis 2011. a. detsembris.

INFO
2010. aasta keskkonnaprogrammi II vooru
projektitaotluste põhjal otsustas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetada Laeva
Vallavalitsuse projekti nr 76 „Laeva vald Siniküla
külla puurkaevu rajamine“ 185 644,00 krooniga
(11864,81 eurot). Projekti eesmärgiks seati
Siniküla tee 5, Siniküla tee 7 ja Siniküla tee 11
kortermajade elanike varustamine joogiveega.

Kaimo Puniste
abivallavanem
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POLITSEIUUDISED

ÕNNITLEME

Novembris-detsembris tabati Laeva vallas 2
mootorsõiduki juhti, kel ei olnud juhtimisõigust, 2
mootorsõiduki
juhti,
kes
ületasid
lubatud
sõidukiirust, 3 veokijuhti, kes rikkusid töö- ja
puhkeaja nõudeid.

DETSEMBER

25.11 Kärevere külas murti sisse majja.
01.12 Kärevere külas murti sisse majja.
09.12 Valmaotsa külas murti sisse majja.
12.12 Laeva külas varastati hoovil seisnud
sõiduauto.
Kalev Vent
ülemkonstaabel

04. detsember
11. detsember
14. detsember
14. detsember
16. detsember
27. detsember
28. detsember

REKLAAM

Asta Särg
Valve Lätt
Leida Põhjala
Eduard Kroonberg
Helga Kriivason
Hellen Kägo
Helmi Kala

88
82
84
81
83
83
88

JAANUAR
2011. aasta juunikuus alustas Laeva külas
majutustegevust firma Helleborus OÜ puhkemaja
Mukdeni Majutus. Puhkemajal on privaatne
asukoht, kuid hea juurdepääs (Tallinn-Tartu
maanteelt 800 m).
See on hea
paik
alustamaks
loodusretki ja
loodusmatku
– SelliSillaotsa
õpperajani on
12 km ja
Kirna
matkarajani
15 km.
See on koht, kus korraldada mitmesuguseid üritusi:
sünnipäevi,
kokkutulekuid,
firmapidusid
või
koolitusi, majutada oma külalisi.
Maja 5 erineva suurusega magamistuba majutab
10-15 inimest, saal 30-le inimesele, sauna ja köögi
kasutamise võimalus.
Kõik huvilised on teretulnud. Ootame teid külla!

1. jaanuar Maiu Maran
6. jaanuar Elli Jõemets

70
80

Õnnitleme detsembri ja
jaanuari juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
Õnnitlusteminutid
Pereraadios
lainepikkusel 89,0 MHz.

kell

8.30

MÄLESTAME
MARKO LILLEMETS
26.03.1972 - 10.08.2011

Ülle Varblane
puhkemaja perenaine
Rohkem infot leiate aadressilt
http://www.hot.ee/mukden.
Mukdeni tee 1, Laeva küla, Laeva vald, Tartumaa.
Tel 7498252, 5299596, e-mail mukden@hot.ee

“Vallakaja” väljaandja: Laeva Vallavalitsus ja volikogu.
Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartumaa. Faks 7 498 348.
Toimetas: Maris Aleksašin , tel 7 301 792,
e-mail: vallavanem@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ

Puhkemaja valmimist toetas PRIA Leader meetme
raames antav projektitoetus.
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