VALLAKAJA

LAEVA VALLA INFOLEHT
„LAEVA
VALLAVOLIKOGUS“

„LAEVA
VALLAVALITSUSES“

Nr 82 / oktoober 2012
„ALGAS UUS
ÕPPEAASTA“

„POLITSEI JA
PÄÄSTEAMETI INFO“

„Siit algab tulevik, kus meie väike maja
nii aegumatu näib ja armas ta,
siit algab tulevik, kus on me koolimaja
seal ikka lapsi käib ja õpetajaid ka.“
Just sellised sõnad kõlasid 1.septembri
aktusel koolis esmakordselt. Need on meie
kooli laulu refrääni sõnad. Kooli laulukonkurss
kuulutati
välja
märtsikuus.
Konkursile laekusid nelja laulu sõnad.
Parimaks tunnistatud laulu “Hariduse algus”
sõnade autor on kooli vilistlane Airi
Sinimets(Käärik) ja sõnad viisistas kooli
praegune direktor Nadežda Niklus.
Koolipäevade tavapärane rütm on juba
sees. Sel sügisel alustas kooliteed 10
õpilast. Laste klassijuhatajaks on Koidu
Sepp. Pedagoogide kaadris muudatusi ei ole
- kõik õpetajad on lastele juba tuttavad.
Koolis õpib 53 õpilast. Õppetunnid toimuvad
liitrühmades . Sel õppeaastal käivitub uus
õppekava 2., 5. ja 8. klassides. Valikainena
õpetame koolis arvutiõpetust 1. - 7.klasside
õpilastele
ja karjääriõpetust 9. klassile.
Alates käesolevast õppeaastast peavad 8.
klassi õpilased sooritama lõimuva loovtöö ja
esitama
selle
kevadisel
kooli
õpilaskonverentsil.
Õpilasi
juhendavad
aineõpetajad. See on uue riikliku õppekava
nõue III kooliastme õpilastele põhikooli
lõpetamiseks.
Igal aastal teeme vähehaaval majas
remonti
ja
kaasajastame
õpilaste
õpikeskkonda.
Käesoleval
õppeaastal
paigaldasime kooli kaks interaktiivset
tahvlit. Enam ei ole vaja klassi paigaldada
mitut erinevat tahvlit, vaid piisab ühest ja
õpetaja saab ise valida, millisel eesmärgil ta
seda tunnis kasutab.Tahvli ja arvuti vahele
ei ole paigaldatud mingeid juhtmeid, kuna

kogu
süsteem
toimib
juhtmevabalt,
Bluetooth süsteemi abil. Tahvel ja arvuti
suhtlevad omavahel spetsiaalse PolyVision
pliiatsi abil, kuhu sisse on ära paigutatud
kogu vajalik elektroonika. Pilti näitab
tavaline multimeedia projektor.
Veel on viimased viimistlused ja koolimaja
sünnipäevaks avab uksed uue sisustuse
saanud
arvutiklass.
IKT
alane
arendustegevus on kandnud vilja.
Ürituste plaan on tihe. Ees ootab KIK poolt
rahastatud
väljasõit
Endla
looduskaitsealale,
vanemate
klasside
õpilased saavad osaleda õppepäeval Peipsi
ääre projektis. Planeeritud on koostöö
erinevate loodusharidus-keskustega.
Õpilased saavad arendada oma võimeid ja
andeid
spordiringis,
kunstiringis,
laulukooris, sõnakunstiringis, kaberingis. 3.
klassi
õpilased
läbivad
kohustuslikku
ujumisõpetuse kava Aura veekeskuses.
Püüame koostöös kultuurimajaga leida
lastele võimaluse tantsida ka rahvatantsu.
Kindlasti
viime
läbi
traditsioonilisi
koosolemisi lastevanematega. Kooli hea
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käekäigu nimel töötab ka kooli hoolekogu
eesotsas Jüri Vainoga.

Soovin kogu Laeva rahvale ühtehoidmist ja
sõbralikku meelt!

Kool on õpilaste jaoks. Õpilase töö on
õppimine.
Püüame õpetajatega teha
õppimise nende jaoks huvitavaks, anda
rohkem isetegemise võimalusi, kujundada
õpilastes kultuurset käitumist.

Õhinaga
õppimist,
õpetamist
kasvatamisi nii koolis kui ka kodus.

Hea kool on see, mis aitab lapsel kasvada
õnnelikuks. Olgu selleks kooliks kodu ja
kool koos.

ja

Nadežda Niklus
Laeva Põhikooli direktor

LAEVA VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu
istungil:

19. juuni

2012. a

kulude maksumusest;

loa

- volitati
Maa-ametit
teostama
aadressiandmete
süsteemi
infosüsteemis tegevusi, mis ei eelda
haldusmenetluse läbiviimist;

- määrati Hiire katastriüksuse jagamisel
tekkivatele katastriüksustele sihtotstarve;

- nimetati Laeva valla esindajaks Eesti
Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale Aare
Olgo;

- kinnitati Laeva valla 2011.
majandusaasta aruanne;

aasta

- anti
maavara kaevandamise
andmise kohta arvamus;

- määrati
Sauna
katastriüksuse
jagamisel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarve;
- kinnitati vallavalitsuse
koosseis;

struktuur

ja

- otsustati
hüvitada
vallavanemale
isikliku sõiduauto kasutamise kulud
2012. eelarveaastal;
- otsustati
maksta
kohusetäitjale lisatasu;

vallavanema

- valiti vallavolikogu eelarve-, majandus- ja
keskkonnakomisjoni esimeheks
Elviire
Villa ja aseesimeheks Kaido Põdersoo;
Vallavolikogu
istungil:

28. augusti

2012. a

-

lõpetati Laeva vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni tegevus;

alatise

- arvati vallavolikogu eelarve-, majandusja
keskkonnakomisjoni
koosseisust
avalduste alusel välja Jüri Koster, Ivar
Ordning ja Priit Raidvee ning kinnitati
uuteks
komisjoni
liikmeteks
Tiina
Maibach-Laugmaa ja Karmen Kukk;
-

valiti revisjonikomisjoni aseesimeheks
Kaido Põdersoo ja liikmeks Endel Sõster;

- otsustati eraldada
MTÜ-le Laeva
Kultuuriselts projekti “Laeva spordiplatsi
rekonstrueerimise
II
etapp”
finantseerimise toetust 1 000 eurot
ilmastikukindla
tehiskatte
paigaldamiseks.

- toimus
Laeva valla eelarvestrateegia
aastateks 2013-2016, I lugemine;

- lubati vallavanem Aare Olgol osa võtta
17. septembrist kuni 20. septembrini
2012
toimuvast
Eesti
kohalike
omavalitsuse juhtide, keskkonnajuhtide
ja spetsialistide koolitusreisist Soome.

- otsustati finantseerida projekti “Laeva jõe
uuendamine ja ökoloogilise seisundi
parandamine” 10 % ulatuses abikõlblike

Juta Mäesepp
volikogu metoodik

- toimus Laeva valla arengukava 20122025 muutmine, I lugemine;
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AMETIISIK LAEVA VALLAVALITSUSES

6. juuni istungil otsustati:

19. juuli istungil otsustati:

- määrata koha-aadressid Eesti Vabariigi
omandis
ja
Tartu
Maavalitsuse
valitsemisel oleva sauna katastriüksuse
jagamisel
maa
katastriüksuste
lähiaadressideks Sauna, Hiire tee L2 ja
Väike-Sauna;

- maksta sotsiaaltoetust;

- võtta raamatupidamises arvele munitsipaalomandisse antud Aiavilja maaüksus;
- määrata koha-aadress;
- anda
MTÜ-le
Kärevere-Kämara
Külaselts luba avaliku ürituse korraldamiseks;
- väljastada kirjalik nõusolek päikesepaneelide paigaldamiseks Valmaotsa
külas;
- väljastada
kasutusload
elamule
Valmaotsa külas, küünile Valmaotsa
külas, OÜ-le Valmaotsa Farmers vedelsõnnikuhoidlale Laeva külas;
- maksta
OÜ-le
Kärevere-Kämara
Külaselts ürituse läbiviimise toetust;
- kinnitada koduteenuste osutamisega
seotud dokumentide vormid.
20. juuni istungil otsustati:
- korraldada
avalik
enampakkumine
põllu-majandusmaa rendile andmiseks;
- osutada koduteenust;
- teha alaeelarve sisene muudatus;
- eraldada raha reservfondist;
- väljastada ehitusluba;
- väljastada ehitusluba OÜ-le Elektrilevi
liitumiseks Kärevere külas.
12. juuli istungil otsustati
- väljastada projekteerimistingimused ASle Valio Eesti reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti koostamiseks.

- eraldada MTÜ-le Laeva Pensionäride
Selts raha ürituse läbiviimiseks;
- määrata ehitise teenindamiseks vajalik
teenindusmaa
munitsipaalomandisse
taotletaval maaüksusel paikneva Laeva
valla omandis oleva ehitisele Siniküla
külas;
- väljastada ehitusluba SA-le Kredex
elektriauto kiirlaadija elektrivarustuse
rajamiseks Valmaotsa külas;
- kooskõlastada
puurkaevu
Valmaotsa külas;

asukoht

- väljastada
projekteerimistingimused
garaaž-töökoja
hoone
projekti
koostamiseks Kärevere külas ja KÜ-le
Laeva 21 hoone soojustamise ja
küttesüsteemi
rekonstrueerimise
projekti koostamiseks;
- väljastada kasutusluba MTÜ
Kultuuriselts
spordiväljakule
külas;

Laeva
Laeva

- võtta vastu Väänikvere tee 5 kinnistu
detailplaneering
ja
suunata
see
avalikule väljapanekule;
- muuta vallavara komisjoni koosseisu;
- muuta Laeva Kultuurimaja koosseisu.
8. augusti istungil otsustati:
- osutada koduteenust;
- erastada kinnisasjaga sobiv maa,
- kinnitada
avaliku
kirjaliku
enampakkumise tulemused põllumajandusmaa rendile andmiseks;
- väljastada
4
ehitusluba:
MTÜ-le
Valguskaabel
valguskaabli
paigaldamiseks, AS-le Tartu Tehnika seadmete ja
masinate
remondihoone
ehitamiseks
Väänikvere külas, OÜ-le Elektrilevi Müüri
alajaama pingeprobleemi lahendamiseks
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ja KÜ-le Laeva 21 korterelamu fassaadi
ja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks;
- väljastada
projekteerimistingimused
MTÜ-le
Laeva
Jahiselts
jahimaja
projekti
koostamiseks
ja
OÜ-le
Kaitsmarger
toitlustushoone
projekteerimiseks;
- muuta OÜ-le Kämara Mahe väljastatud
projekteerimistingimusi
saunpesuköögi
ümberehitusprojekti
koostamiseks;
- korraldada
avalik
suuline
enampakkumine Laeva vallale kuuluva
sõiduki võõrandamiseks;
- nimetada Laeva valla aktsionäriõigusi
teostavaks
isikuks
AS-s
Emajõe
Veevärk vallavanem Aare Olgo;
- nimetada Laeva valla liikmeõigusi
teostavaks isikuks MTÜ-s Tartumaa
Arendusselts vallavanem Aare Olgo;
- lülitada eelarvesse
laekunud tulu.

sihtotstarbeliselt

14. augusti istungil otsustati:
- määrata kinnisasjaga liitmiseks sobiva
erastatava
maaüksuse
aadress,
katastriüksuse sihtotstarve, pindala ja
maa maksustamishind;
- hüvitada
1
Laeva
huvitegevuse kulud;

valla

- kinnitada Laeva Vallavalitsuse liikmete
personaalne tööjaotus.
10. septembri istungil otsustati:
- anda üürile munitsipaaleluruum;
- osutada koduteenust;
- hüvitada
1
Laeva
huvitegevuse kulud;

valla

lapse

- teha muudatused alaeelarve siseselt;
- kehtestada Laeva valla
tellimise kord ja hind;
- väljastada kasutusluba
Kärevere külas;

väikebussi

laut-garaažile

- väljastada kirjalik nõusolek imbväljaku
rajamiseks Siniküla külas;
- tunnistada
nurjunuks
osavõtjate
puudumise tõttu vallale kuuluva sõiduki
võõrandamiseks korraldatud suuline
avalik enampakkumine ja võõrandada
sõiduk otsustuskorras.
20. septembri istungil kooskõlastati
- RMK Tartu metskonna ja Maanteeameti
ühise taotluse alusel Laeva valla
haldusterritooriumil asuvate riiklikusse
teeregistrisse kantud ja riiklikusse
teeregistrisse
kandmata
teeosade
aadressid.

lapse

- lõpetada koduteenuse osutamine;
- osutada koduteenust;
- anda üürile munitsipaaleluruum;
- väljastada ehitusload garaaž-töökoja
laienduse ehitamiseks Kärevere külas
ja puhkemaja ehitamiseks Kämara
külas;

Ajavahemikul 1. juuni kuni 1. oktoober
2012
otsutas
vallavalitsus
Laeva
Vallavolikogule edastada 19 vallavolikogu
otsuse ja määruse eelnõud.

Helen Mägi
vallasekretär

LODJASÕIT MÖÖDA EMAJÕGE

Laeva Põhikooli õpilastele koos õpetajatega
avanes imeline võimalus osa saada
lodjasõidust mööda Emajõge. Loodusretk
toimus tänu Eesti Loodushoiu Keskuse

programmi
poolt
läbiviidavale
LIFE+
projektile
„Elustiku
kaitse
Emajõe
vanajõgedes Alam - Pedja Natura 2000
kaitsealal“ koodnimetusega HAPPYFISH.
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Retk oli seotud ka Euroopa Liidu LIFE
programmi
ning
Loodusdirektiivi
20.
aastapäeva tähistamisega.
Loodusõppereis algas Palupõhjast. Siin,
keset ehedat loodust, Emajõe vasakkaldal
asub Palupõhja looduskool. Looduskooli
eesmärgiks on, et eelkõige tuleb loodust
tutvustada läbi isikliku kogemuse ja
loodustunnetuse. See oli ka meie sõidu
eesmärk.
Kui me kohale jõudsime, siis ootas meid
juba jõel tõeline tõrvalõhnaline lodi Jõmmu! Lodja meeskond oli abivalmis ja
juba me leidsimegi endile sobiliku koha
pehmetel
lambanahkadel.
Sõit
algas
rahulikult. Kõik istusid ja vaatasid lihtsalt
ringi.
Kaasas
olid
ka
mitmed
loodusteadlased: Jaak Tambets ja Robert
Oetjen jagasid infot jõe ning looduskaitseala
elustiku kohta. Saime teada jões elavates
kaladest. Emajõgi on ka päris lai jõgi, aga
suurvee ajal tundus ta lõputu veteväljana.
Väga raske oli aru saada, kus on jõgi ja kus
luht. Ümberringi oli väga palju vett, ainult
heinatuustid ja puud tähistasid kallast.
Meile anti ka binoklid, millega sai jälgida
kaugemal asuvaid objekte. Loomi me ei
näinud, küll aga liikus palju linde. Vee
ääres nägime koprapesa. See oli suur kuhil.
Imetlesime
päikesesillerduses suurvett.
Fotograafiahuviliste kogud täienesid imeliste
loodusvõtetega. Väga mõnus oli loodust
nautida
ja
kuulata
kevade
hääli.
Loodustundjatelt saime vastuseid meid
huvitavatele küsimustele. Veeretk kestis
kaks tundi. Kevadine loodus võlus meid
oma hiirekõrvul pajupõõsastega, sillerdava
vee ja veel jumetu luhataimestikuga. Vees
oli väga huvitava kujuga puid. Need olid
hiigelsuured ja nagu põõsad. Osadel oli
üldse ainult väike imeliku kujuga võra. Vees
olid saarekesed, mille juurest tegelikult
hargnesid vanajõed.
Ka lodi pakkus kõigile huvi. See on puust ja
tundub nagu paat. Kapten aga ütles, et
seda see pole. Mootor oli väga vaikne ning
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liikusime suhteliselt kiiresti. Katsetasime ka
sõitu pärituult ja allavoolu ilma mootori
abita. Tõeline ime! Mehed
rääkisid, et
muidu sõidetakse purjede all. Saime uut ja
huvitavat teada. Tundus, et kõigil oli tore.
Kui tagasi sõitsime, pöörasime korraks veel
väikesele ringile, et nautida imelist loodust
Palupõhjas Emajõe rannikul. Loodame
väga, et selline ühine loodusõpe ei jää
viimaseks.
Mida tähendab meile LIFE+ ja HAPPYFISH ?
LIFE+
on
Euroopa
Liidu
vahend
keskkonnaprojektide rahastamiseks
Projekt HAPPYFISH tegeleb väärtuslike
Natura 2000 veeliste elupaikade taastamise
ning ohustatud kalaliikide taasasustamise ja
kaitsega Alam-Pedja looduskaitsealal
eesmärgid- Emajõe süsteemi väärtuslike
kudealade ning elupaikade taastamine,
vanajõgede
suudemetest
setete
eemaldamine
ja
kalade
rändeteede
avamine,
kaitsealuse
kala
tõugja
populatsiooni
tugevdamine
ning
looduskaitsealase teadlikkuse tõstmine;
teostajad
Eesti
Loodushoiu
Keskus,
Looduskaitseühing
Kotkas
ja
Keskkonnaministeeriumi
Keskkonnateabe
Keskus;
finantseerijad
Euroopa
Liidu
LIFE+
programm,
Keskkonnainvesteeringute
Keskus ja teostajad omavahenditest.
Projekti tulemused:
taasavatud 10 vanajõge kogupikkusega
15 km;
hooldatud 50 hektarit luhakoelmuid;
asustatud 50 000 tõugja maimu.
Koolipere tänab kogu meeskonda nii
õpetliku
ja
emotsionaalselt
kosutava
veeretke eest Jõmmu-nimelisel lodjal. Tänu
ka lodjal pakutud kosti eest!
Doris Kõlu
Laeva Põhikool - 8. klass

LAEVA KULTUURIMAJAL UUS JUHATAJA
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Laeva
Kultuurimajal
on
alates
augustist uus juhataja Ilona Piirimägi.
Lasime uuel juhatajal natuke enda
kohta tutvustuseks kirjutada.
Õpin
Tartu
Ülikoolis
etnoloogia
ja
folkloristika erialal magistriõppes ja olen
töötanud viimased aastad Tartus Saksa
Kultuuri Instituudis.
Mulle meeldib töötada kultuuriasutuses ja
naudin loomingulist tööd.
Usun,
et
kultuur
ja
kogukonna
kultuurinormid mõjutavad kõiki meid
otseselt ja toetavad just meie vaimseid
püüdlusi. Seega pean seda suureks auks,
et mulle on usaldatud selline amet ja
loodan peagi Teiega lähemalt tutvuda.

Oma
esimesteks
ülesanneteks
pean
kultuurimajas soodsa keskkonna loomist
igale eagrupile, seda muidugi kohalike
abiga. Loodan, et kõik seni toimunud
huviringid jätkavad tööd ka sügisel.
See maja teenib sisuliselt Laeva valla
inimeste huve ja on mõeldud selleks, et
me kõik koos võimalikult mitmekesiselt
neid ruume kasutaksime. Ootan kindlasti
Teie ettepanekuid ürituste ja huvitegevuse
osas.
Parima koostöö saavutamiseks astu julgelt
ligi
ja
avalda
soovi/arvamust,
mis
kultuurimajas võiks teisiti olla või äkki on
sul mõni huvitav mõte mida kindlasti teha
võiks.
Ilona Piirimäg

Olen 32-aastane, minu suurim huvi on
antropoloogia, eriti pakub mulle huvi Siberi
rahvaste elu ja religioonid. Olen käinud
Udmurtias, Siberis, Burjaatias, Mongoolias.
Juunikuu veetsin jällegi sealpool Uuraleid
ja hetkel olen oma mõtetega veel Baikali
ääres. Muuseas ma sündisin Kasahstani
piiri
ääres,
Tšeljabinskaja
oblastis,
rahvuselt olen aga ikkagi eestlane ja olen
kasvanud ning elanud Tartus.

Laeva Kultuurimaja juhataja

MÄLUMÄNG LAEVA KULTUURIMAJAS

Vanade traditsioonide elustamiseks
korraldab Laeva Kultuurimaja 5-osalise
mälumängusarja.
Võistelda
saavad
võistkonnad.

kuni

4-liikmelised

Võistkonna võiks moodustada ühe asutuse,
ettevõtte, seltsi või küla inimesed, kuid
võib olla ka lihtsalt vabalt kokkutulnud
seltskond.
Võistkonna liikmeid võib vahetada.

esmaspäeviti
Kultuurimajas.
Igas
mängus
küsimusele.

kell
saab

18.00
vastata

Üldarvestuses läheb igal
arvesse 4 paremat tulemust.

Laeva
25-le

võistkonnal

Iga mängu võitja saab 15 kohapunkti, 2
koht 12 kohapunkti, 3 koht 10 kohapunkti
, 4 koht 9 kohapunkti jne.

Mängijad võiksid olla Laeva valla elanikud
või töötajad.

Küsimused on seinast-seina: kodulugu,
kultuur, ajalugu, sport, poliitika, loodus ,
varia jne.

Vanus pole osalemiseks tähtis.

Autasustatakse iga mängu võitjat.

Mängud toimuvad oktoobris, novembris,
jaanuaris,
veebruaris
ja
märtsis

Üldarvestuse kolmele parimale auhinnad
meie ettevõtjatelt!
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Küsimused
koostavad
ja
vastuseid
hindavad Virve Tamm, Ilona Piirimägi ja
Aare Olgo.
Esimene
mälumäng
toimub
oktoobril kell 18.00 Kultuurimajas

22.

NB! Et teada, kui palju võistkondi tuleb,
palume ette registreerida hiljemalt 17.
oktoobriks meiliaadressil kultuur@laeva.ee
või telefonil 53090578 Ilona Piirimägi

Aga kui keegi otsustab alles mängupäeval
kaasa lüüa, siis olete oodatud.
Esimesel mängupäeval ootame pakkumisi,
mis nime hakkaks kandma meie Laeva
mälumängusari.
Head nuputamist!

POLITSEI │ PÄÄSTEAMET

Politsei – Augusti- ja septembrikuul tabati
Laeva vallas 30 mootorsõiduki juhti, kes
ületasid lubatud sõidukiirust; 1 ülekaalulise
veoki juht; 1 veoki juht, kes rikkus töö- ja
puhkeaja nõudeid.
12.09
avastati
Valmaotsa
külas
sissemurdmine majja.
Kalev Vent
Ülemkonstaabel

Päästeamet - Päästetöötajad juhivad
tähelepanu, et enne kütteperioodi algust
on viimane aeg kütteseadmed üle
vaadata ning puhastada.
Korstnapühkijate kontaktandmeid saab
päästeala infotelefonilt 1524.
Astra Pintson-Käo
Lõuna päästekeskus/ pressiesindaja

ÕNNITLEME
AUGUST
01. august
02. august
24. august
25. august
30. august
30. august
SEPTEMBER
03. september
07. september
22. september
23. september
OKTOOBER
11. oktoober
18. oktoober

Leho Vainu
Helmut Rammi
Nikolai Haug
Valve Kruusa
Endel Nael
Maimu Puurits

70
81
84
85
70
80

Elfriede Paap
Ants Seping
Valdor-Erich Kuiv
Ülo Parts

90
75
85
81

Evi Zirnask
Agu Oja

86
70

16. juuli
AUGUST
30. august

Kristohver Teska
Airika Nahksepp

Õnnitleme vanemaid

LAEVA VALLAVALITSUS ÕNNITLEB
KOIDU SEPPA, KELLEL TÄITUS 40 A. LAEVA
PÕHIKOOLIS JA ENE NÕMMIKUT KELLEL
TÄITUS 35 A. LAEVA PÕHIKOOLIS
MÄLESTAME

Õnnitleme augusti, septembri ja oktoobri
juubilare ning eakaid sünnipäevalapsi!
Õnnitlusteminutid Pereraadios kell 8.30
lainepikkusel 89,0 MHz.

MAIU MARAN
01.01.1942 – 05.07.2012

UUED VALLA KODANIKUD

KLAARA KONT
01.09.1929 – 31.08.2012

JUUNI
03. juuni
11. juuni
JUULI

Kerdo Leidorp
Lenar Vels

VALDEKO KUIV
18.06.1962 – 24.09.2012
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NR 82 / OKTOOBER 2012
25. okt. Toimub infootsingu võistlus

REKLAAM

26. okt. on kogupereüritus, kus on külas
loodusajakirjanik ja lastekirjanik Juhan
Pütsepp
29. okt. on raamatutund 1. Kl. Õpilastele
Jälgi reklaami!
Huvitegevus Laeva Kultuurimajas
Täiskasvanute rahvatants:
Alustavad oktoobris,
Veemaa / 55685946

juhendaja

Merike

Täiskasvanute näitering – juhendab Ilona
Piirimägi / 53090578
Üritused Laeva Kutluurimiajas
Noortetuba kutsub koolivaheajal, 20.
Oktoobril, õpilasi Palupõhja Looduskooli,
kavas maastikumängud, giidiga (Robert
Oetjen)
matk ja
piknik.
Stardime
kultuurimaja juurest kell 10.00, tagasi
jõuame kell 16.00.
Osalemine tasuta. bussis on 15 kohta.
Info: Karmen Kukk 55511774 ja Ilona
Piirimägi 53090578
INFO │ TEADAANDED

Laeva Rahvaraamatukogu
Alates 28. septembrist saab Laeva Rahvaraamatukogu kodulootoas vaadata Regina
Pala maalinäitust.
Eelinfo:
20.-30.
okt
raamatukogu
pävade
raamatukogus“ üritused:

toimuvate
„Kohtumine

20. okt. Toimub muinasjutuhommik
23. okt. on raamatutund
klasside õpilastele.
24.
okt.
vestleme
Taime
hingehoidlikust kirjandusest

vanemate
Põlluga

PS. Koolivaheajal on kõik oodatud
noortekeskusesse mängima E, T, K
12.00-15.00
Sügispidu ansambliga PLINGERS
Laeva Kultuurimajas 12. oktoobril 19.00
(pilet 4 EUR)
Kavas: Parima moosi valimine (palun tooge
kaasa sellel suvel tehtud moosipurk),
Loterii-Allegrii, parima anekdoodi jutustaja
valimine. Vajalik
eelregistreerimine:
kultuur@laeva.ee või 53090578
Kultuurimaja on avatud E 11.00- 18.00,
T-R 11.00- 16.00

“Vallakaja” väljaandja:
Laeva Vallavalitsus ja Volikogu.
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartumaa. Faks 7 498 348.
Toimetas: Virve Tamm/Kaimo Puniste , tel 7 301 792, e-mail: vallakaja@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ
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