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Haldusreformist Laeva vallas
Koos uue aasta saabumisega sai läbi haldusreformi
esimene etapp, kus valdadel
oli võimalik ühineda vabatahtlikult. 2016. aasta lõpus, täpsemalt 20.12.2016, toimusid
Jääaja Keskuses Laeva vallavolikogu, Piirissaare vallavolikogu ja Tartu vallavolikogu
istungid, kus kõik volikogud
kinnitasid ühinemislepingu.
Seejärel viisid valdade esindajad ühinemislepingu Tartu
maavanem Reno Laidrele, kes
omakorda edastas materjalid
Vabariigi
Valitsusele.
Vabariigi Valitsus kinnitas
uue ühendvalla moodustamise
06.01.2017. Uue valla nimeks
jääb Tartu vald, riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks on ligikaudu
1 329 600 eurot.
Kuidas me seda tegime?
Ühinemisläbirääkimised
kestsid peaaegu terve aasta 2016. aasta algul tegi Puhja
vald ühinemisläbirääkimiste

Laeva valla volikogu esimees Külli Suvi ja vallavanem Aare Olgo allkirjastavad ühinemislepingu 20.12.2016.

Fotod: Tiit Helm

valdkonna, haridusvaldkonna,
majandus- ja finantsvaldkonna ning kultuuri- ja spordivaldkonna spetsialistid kogunesid mitmeid kordi, kokku
toimus 11 töörühmade koosolekut, juhtrühma koosolekuid toimus kokku 16. Kui
lisada siia ka ettevalmistusaeg, siis tuleb tõdeda, et tegemist oli väga pingelise ja kiire
perioodiga. Läbirääkimiste
algetapil polnud veel vastu
võetud haldusreformi seadust
ning seega polnud täit kindlust, mis ja kuidas edaspidi
toimuma hakkab. Juuli algusest oli küll olemas haldusreformi seadus, ent siis tekitas
küsimusi riigikohtu lahend –
milline see tuleb, kuna tuleb
ning mis saab edasi?
Ka läbirääkijate ridades
toimunud muutused tegid
kogu protsessi keerulisemaks.
Septembri keskel otsustas
Puhja läbirääkimised lõpetada
ning pööras pilgu hoopis Elva
poole. Piirisaare vald, kes oli
suvel teinud ühinemisläbirääkimiste ettepaneku Tartu
vallale, tegi nüüd ettepaneku
ka Laeva ja Tähtvere vallale. Ent siis otsustas Tähtvere

vald teha liitumisettepaneku
Tartu linnale, seega jätkasid
oktoobri keskelt läbirääkimistega Laeva, Piirissaare ja
Tartu vald. Ka Tabivere vald
tegi ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks ettepaneku, seda
lausa kahel korral, ent mõlemal korral vastati talle eitavalt. Põhjuseks eelkõige käimaolevad läbirääkimised ning
ajapuudus. Keeruline on väga
lühikese ajaga saada täit ülevaadet suhteliselt suurest vallast ning kaasata ta tulemuslikult läbirääkimiste protsessi.
Läbirääkimiste lõpuks oli
laua taha jäänud kolm valda
– Laeva, Piirissaare ja Tartu,
kes kinnitasid ühinemislepingu 20.12.2016.

alustamiseks ettepaneku Laeva vallale, Tartu vallale ja
Tähtvere vallale. Volikogud
võtsid ettepanekud vastu ning
esimene juhtrühma koosolek

toimus 02.03.2016. Lisaks
juhtrühmale moodustati ka
4 valdkondlikku töörühma,
kuhu kaasati oma valdkonda
tundvaid spetsialiste. Sotsiaal-

Piirissaare valla volikogu liikmed ja vallavanem Liina Miks ühinemislepingu sõlmimise eel 20.12.2016

Uuel aastal uue hooga...
Esialgu ei muutu veel midagi, sest uus omavalitsus
tekib kohaliku omavalitsuse
valimistulemuste väljakuulutamise päeval vastavalt
ühinemise aluseks olnud Vabariigi Valitsuse määrusele.
Seega võib uuest omavalitsusest rääkida alates oktoobrist
2017. Kavandatud on, et kõik

Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt
käib Läänemere rannale.
Ja Munamäe metsalt, murult
käib lahke Soome lahele?
See on see maa, kus minu häll
kord kiikus ja mu isadel.Sest laulgem nüüd ja ikka ka:
See ilus maa on minu kodumaa!..
Laeva valla volikogu ja vallavalitsuse istung ühinemislepingu allkirjastamise eel 20.12.2016

Mihkel Veske, Kas tunned maad

teenused peavad olema kohapeal tagatud, seega kõik teenused, mis praegu on kättesaadavad, on seda ka edaspidi.
Meie valla osas tähendab see
seda, et Laeva kultuurimaja,
Laeva põhikool, Laeva lasteaed ja Laeva rahvaraamatukogu jätkavad oma toimetusi
Laeva vallas endisel tasemel.
Et ühinemine võimalikult
ladusalt läheks, alustatakse
ettevalmistavate tegevustega juba varem. Olulisemad
tegevused on ette nähtud
ühinemislepingu lisas olevas
ettevalmistusperioodi tegevuskavas, nt tuleb ette valmistada uus põhimäärus, tegelda
sümboolika konkursi korraldamisega, kordade ühtlustamisega. Struktuuri väljatöötamisel lähtutakse põhimõttest,
et kõik senised spetsialistid
saaksid võimaluse ka uues
vallas oma teadmistele ja
oskustele vastaval ametikohal jätkata. Seega ühinemise
ettevalmistajatel on ka sellel
aastal palju, millele mõelda
ning millega tegeleda.
Vabatahtliku ühinemisega kaasneb ühinemistoetus,
mis Laeva valla jaoks on päris märkimisväärne summa.
Ühinemistoetusest on kavandatud finantseerida mitmeid
investeeringuid, suurim ja ehk
ka oodatuim investeering on
Laeva-Valmaotsa kergliiklustee rajamine. Juba selle aastal
alustatakse Laeva-Valmaotsa
kergliiklustee ehitamise ettevalmistamisega. Plaanis on
tellida projekt ning peale vajalike kooskõlastuste saamist
saab asuda kergliikustee ehitamise hanke ettevalmistamise juurde.
Seega, ees on põnevad ja
muutusterohked ajad. Usun,
et valdade ühinemine on pikas
perspektiivis väga mõistlik –
teadagi, et koos on kergem.
Kadi Kukk
Laeva arengu- ja
keskkonnanõunik

Õnnitleme kõiki
Laeva valla elanikke
Eesti Vabariigi
99. aastapäeva puhul!
Laeva Vallaolikogu ja
Laeva Vallavalitsus
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Vallavolikogu esimehe veerg
Hea vallarahvas
Külli Suvi,
Laeva vallavolikogu esimees

M

öödas on taliharjapäev ja murtud talve selgroog ning seega sammume kevade poole. Vanad inimesed mäletavad rääkida, et taliharjapäeval vaadati, kas loomatoitu on veel pool alles.
On kuidas on nende taliharja-, paavli-, tõnise- ja küünlapäevaga.
14. veebruaril on sõbrapäev, see on igatahes lastele elevust tekitav
päev. Joonistame kaarte, kirjutame toredaid luuletusi, kingime lilli
ja teeme kalli. Kahju, et ainult korra aastas selline lahe päev on.
Eks õpetajad räägivad lastele, et oleks tore, kui oleksite sõbralikud
igal päeval. Kuid millegipärast ununeb see sõbralikkus järgnevatel
päevadel ära. Mõtlen ja juurdlen, miks see nii on?
Palju aastaid tagasi sain ühe raamatu, kus kirjutati tänulikkusest. Seal soovitati igal päeval vähemalt viis tänu kirja panna. Mis
mõttes? Viis tänu, no mille eest mul tänulik olla - mõtlesin siis.
Seda viite tänu, mille eest päevas tänulik olla, oli tõega raske leida.
Siis hakkasin õhtuti oma päevale tagasi mõtlema. Olin tänulik
päiksepaistele, kui see paistis, olin tänulik vihmale, kui see sadas.
Olin tänulik õpilasele, kes tahtis õppida. Olin tänulik naabrimemmele, kes teeotsa jutustama tuli.
Millele sina täna tänulik saad olla? Ehk ütles töökaaslane midagi meeldivat? Või kiitis sind ülemus? Või oled tänulik, et koju
tulles tulid sind tervitama neljajalgsed sõbrad, kes hüpeldeskareldes, kes mööda sääri hõõrudes. Või kitsekari, kes põllult
näkitsemist otsivad. Ehk on ilm olnud meeldivalt mahe ja polegi
tuba külmaks lõõtsutanud. Tegelikult on nii palju ilusat ja meeldivat, mille eest tänulik olla.
Äkki me liialt palju kurdame, kirume, kritiseerime? Ja seda kuulevad ka lapsed ning võtavad meie käitumismaneerid üle. Kiuslevad, ropendavad ja neile tundubki kõik see nii normaalne. Kui sa
siis seda last korrale kutsud, et nii ei räägita ja kus on su tänan ja
palun, siis vaatab ta sind nii mõistmatu näoga, no millest sa nüüd
räägid.
Mina tänan, et meie vallas on AS Valio, mis nii paljudele inimestele tööd annab. Tänan neid nutikaid mehi ja naisi, kes oma
ettevõtte ja ettevõtlikkusega annavad panuse kohalikku ellu.
Tänan toredaid tüdrukuid ja naisi, kes ikka väsimatult tantsimas käivad, siis oma tantsulusti ka teistele nakatavad. Tänud näiteringile, nö väsimatutele hingedele, kel pärast väsitavat tööpäeva
veel viitsimist kokku tulla, teksti pähe õppida ja Virve torisemist
kuulata, kui ikka teksti käest ei saa pandud.
Tänu ütlen veel meie Elvile, Ivikale, Liile
ja Pillele. Aitäh, et meie tervisest ja hammastest hoolite.
Aitäh kõigile neile, kes iga päev Laeva
valda tööle tulevad ja siin oma parima annavad. Head soovid Eesti vabariigi 99. aastapäeva puhul.
Aitäh teile kõigile!

Novembri lõpus puhastati Laeva jõge, töö tellis Põllumajandusamet, vastu
tulles Laeva vallavalitsusele ning kohalike elanikele, kes augustis kurtsid jõe
halba seisundit, mis ei taganud enam normaalselt vee äravoolu. Foto:Kadi Kukk

Tõhusamaks teehoolduseks soetas Laeva vald liivapuisturi

Foto: Ilona Piirimägi

Pilguheit Laeva Meierei tegemistele
Intervjuu Valio Laeva Meierei tehasedirektori Andrus
Möldriga ja tootmisjuht Reliia Käroga.
On 12. jaanuari hommik. Laeva tehase tootmises on eriolukord
- külmajaamas on toimunud rike, mis on seisanud
tehase töö. Langetada
tuleb kiireid otsuseid,
informeerida juhtunust
juhtkonda ja kliente. Leida lahendus, kuhu saata toorpiim, korraldada
ümber töötajate töö ja
kasutada
võimalikult
kasulikult ära vaba hetk
ning alustada seisaku ajal
liinide hooldustöödega.
Tehasedirektor Andrus Mölder ja tootmisjuht Reliia Käro võtavad
korraks aja maha ja vestlevad Ilona Piirimägiga
Laeva Meiereist.
Tänavu sügisel tähistab Laeva Meierei
juba 22. tegevusaastat.
1992. aastal asuti Laeva
katsesovhoosi kartulihoidlat ümber ehitama
piimatööstuseks. Pidulik
Laeva meierei avamine
toimus 1995. a. 1. septembril. Aastatega on
väikesest piimatööstusest
kasvanud üks suurimaid
kohalikke piimatööstusettevõtteid. Valio Eesti
Laeva tehases toodetakse
aastas üle 80 miljoni kg
värskepiimatooteid nagu
piim, hapukoor, rõõskkoor, keefir, jogurt, kohupiim ja kodujuust. Erinevaid SKU-d on kokku
üle 240 tk. Laeva tehases
töötab tänaseks kokku
üle 260 inimese ja Valio Eestis kokku üle 460
töötaja (Laevas, Võrus ja
Tallinnas kokku).
Toorpiima ostetakse peamiselt Kesk- ja
Lõuna-Eesti farmidest
aga ka meie oma Laeva
valla ettevõtjalt. Keskmine toorpiima kasutus päevas on 270 tonni
ringis. Andrus Mölder:
“Meie võime küll käe
südamele panna ja öelda,
et meil on ainult kodumaine tooraine.” Kvaliteetne tooraine on kõige
olulisem tegur kvaliteetsete toodete valmistamisel. Meie eelis ongi tooraine kvaliteet – siit algab
kõik pihta. Väga väikese
karjaga partnereid meil
piimaringil enam ei ole.
Neid jääb ka järjest vähemaks. Samuti on piimatootjad palju arenenud
ja suudavad toota järjest
kvaliteetsemat toodangut“.
Jõuame jutuotsaga aegade juurde, mil iga teeotsa juures oli piimapukk
ja paar piimanõud. Reliia
Käro meenutab: “ Eks ma
isegi olen istunud piimapuki otsas piimanõude

Valio meierei.

kõrval ja oodanud koos
vanaemaga, millal kollase paagiga piimaauto
tuleb. Huvitavad ajad
olid”.
Täna näeb piimaring
hoopis teistsugune välja. Farmid on suured,
mõnest tuleb 60 tonni
toorpiima korraga. Toorpiima varumine on efektiivne, autod on kaasaegsed ja piimapump imeb
toorpiima autosse 700–
800 l/minutis.
2015. aastal Maalehele antud intervjuus
tõdes Andrus Mölder, et
varutava toorpiima maht
on kahekümne aastaga
kümnekordistunud ning
tehase enda hoone pindala algusaastatega võrreldes viiekordistunud.
Toona tõdes juht:
„Meie edu võti on seisnenud selles, et me pole
kunagi jäänud käed
rüpes töö vilju nautima –
iga investeeringuprojekti
lõppedes tegeleme juba
järgmise ettevalmistamisega. Eesti toidutööstuse
ajaloo kõige suurematest
kriisidest on Laeva tehas
väljunud just õigel ajal
tehtud investeeringute
toel.“
Toetustest rääkides
nentis juht, et kaudne
kasu on karjapidajate
toetusprogrammist ka
Valiole, sest “ põllumees
on hädas ja see toorpiimahind, mis eelmisel
aastal oli, sellega ilmselgelt põllumees välja ei
tulnud.” Tehasedirektor
analüüsib: “Mullu augustis maksis toorpiim 21
senti/l, täna 32,5 senti/l.
See kiire hinnatõus, mis
viimastel kuudel on toimunud, on mõjutanud ka
meie tulemust. Toodete
müügihindu nii kiiresti
muuta ei saa, lepingud
olid suurte kettidega pikemaks ajaks fikseeritud
hinnaga sõlmitud. Möödunud aasta lõpus toot-

Valio Meierei toorpiima varumise kohad üle Eesti.

sime mitu kuud ka miinust.”
Laeva vallas oluline
tööandja

Laeva Meierei on Laeva vallas suurim tööandja. Lisaks Laeva valla
elanikele töötab tehases
palju inimesi ka ümberkaudsetest naabervaldadest nagu Puurmani ja
Tabivere. Palju töötajaid
tuleb tehasesse tööle ka
Tartust - sealt toob ja
viib töötajaid tööle ning
koju organiseeritud bussitransport.
Andrus Mölder räägib: “Tootmine, tehnika
ja kvaliteet on üks suur
meeskond, kes tegutseb
ühise eesmärgi nimel ja
teine suurem meeskond
haldab ostu, pakendi- ja
valmistoodangu ladusid.
Tootmisjuht
Reliia
Käro lisab: “Laeva tehase suurimas osakonnas,
tootmises, on kokku üle
100 töötaja. Enamus
töötajatest tulevad meile
tootmisse esmalt pakkijana tööle, kust on neil
võimalik edasi areneda
pakkemasina operaatoriks ja sealt juba edasi
meistriks ning ka vanemmeistriks. Samasugune
arenemisvõimalus on ka
teistes osakondades. See-

ga, kui ise olla hakkaja ja
tööst huvitatud, siis võimalusi arenemiseks oma
maja sees kindlasti on“.
Sportimisvõimaluste võimaldamine on üks
meede, et personali käekäigu eest hoolitseda –
töötajatel on võimalus
külastada nii kohalikku
Laeva Spordihoonet kui
ka Arena spordiklubi
Tartus. Valios on ka oma
sporditiimid – rattatiim,
võrkpallitiim ja jooksutiim, mis ühendavad
ühiste huvidega töötajaid. Spordivallas tegeletakse Alma linnasprindi
sponsoreerimisega
ja
käivad läbirääkimised ka
Tartu Maratoni toetamise osas uute proteiini
toodetega.
Uudistooted

Uurisin juhtidelt ka
järgmise müügihiti kohta, kuid nii tehasedirektor kui tootmisjuht vaid
muigasid ja kinnitasid, et
mõtteid ikka on. Küllap
tahetakse üllatusefekti
toote müügiletti ilmumise ajaks hoida. “Tootearendus käib meil ikka
täistuuridel, selles osas ei
saa loorberitele puhkama
jääda.
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Robootikaring koolis

dusrobotid Ozobot, mis
lasevad ennast juhtida
värvitriipudest koodide
abil ja Edissonid.
Robootika on tihedalt seotud mehaanika,
informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on
huvitav ala, mis köidab
meeli ning pakub palju
väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil,
mida kasutavad insenerid. Robootikaringis
tegutsemise kaudu areneb lastel peenmotoorika, loovus ja fantaasia, tärkab huvi tehnika
vastu, areneb tähelepanu ja täpsus. Laps õpib
töötama meeskonnas,
teistega arvestama, arenevad matemaatilised
oskused (arvutamine,
mõõtmine, konstruee-

Robot saab peagi valmis.

Laeva
Põhikoolis
on alates oktoobrikuust käivitunud robootikaringi tegevus.
Koolis on 2 entusiastlikku õpetajat, kes läbi
robootikaringi tegevuse arendavad lastes huvi
reaalteaduste
vastu,
suunavad neid tegelema
loominguliselt praktilise teaduse ja tehnoloogiaga. Robootikaringi
eesmärk on arendada
lapse ruumilist, loovat
ja tehnilist mõtlemist
ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja
plaanima. Ringitöös kasutatakse Lego WeDo
2 ja Lego Mindstroms
EV 3 robootikakomplekte, mida saab arvuti
abil juhtida. Ringitundides ehitavad vanema
rühma õpilased robo-

teid. Robotite programmeerimine toimub
spetsiaalselt
WeDo
komplektile mõeldud
graafilise
programmeerimiskeskkonnaga
WeDo, mille abil on
programmide loomine
ja käivitamine lihtne ja
kiirelt õpitav. Roboteid
saab teha juhendi järgi või algusest lõpuni
täitsa ise välja mõelda
ja konstrueerida. Valminud robotitega viiakse läbi mitmesuguseid
võistlusi.
Nooremate õpilaste abilisteks erinevate
mõttetegevust arendavate ülesannete lahendamisel on Bee-Bot mesimummud. Uuel aastal
saadi
ringitegevuse
tarvis pisikesed prog- Robootikatund ozobotidega.
rammeeritavad
hari-

rimine jne), süveneb
lugemis-,
kuulamis-,
jutustamisoskus ja veel
palju muud. Ta oskab
kasutada WeDo programmeerimiskeskkonda. Mis kõige tähtsam
– robot hakkab täitma
just neid käsklusi, mida
laps ise talle programmeeris.
Robootikaseadmete soetamiseks taotles
kool rahastust HITSAst
Robootikaringi tegevused on avalikustatud
kooli facebooki lehel:
www.laeva.facebook.
com/LaevaKool
Nadežda Niklus
Laeva põhikooli direktor

Laienemisplaanid

Andrus Mölder: “Kui
Soomes on pandud mõned Valio tehased Vene
kriisi tõttu kinni, siis

meil on pigem positiivsed probleemid – arvutame pidevalt kuidas saaks
rohkem toota. Seega
avastame ikka ja jälle, et
maja on väikeseks jäänud
ning suurem laiendus on
hetkeseisuga plaanitud
lähiaastatele. Meil on investeerimise osas omad
kontsernisisesed kokkulepped - saame investeerida aastase amortisatsiooni määra võrra, ca 3
miljonit € aastas. 2017.
aastaks on aga erikokkuleppe kohaselt Laeva
tehase investeeringuteks
planeeritud isegi suurem

summa - 4,89 miljonit eurot. Täna on
kõik Laeva tehase investeeringud, mis me
oleme teinud, tulnud
oma vahenditest. Me
ei ole Soomest raha
küsinud ja kõik oma
laenud, mis me kunagi võtsime, oleme
ka pankadele tagasi
maksnud. Investeeringute osas vaatame
alati mitu aastat ette seega huvitavaid väljakutseid jagub kindlasti ka järgnevateks
aastateks.“
Lükkame selle
linnalegendi ka ümber: kas on tõsi, et igal
piimatootel on ikka
väheke nt Uus-Meremaa piimapulbrit
ka sees? See küsimus
paneb nii direktori kui
tootejuhi muhelema.

Kaido Põdersoo, Valmaotsa Farmer OÜ:
“Meie koostöö on kestnud juba ligemale 20 aastat, ajast mil Laeva Meierei oma tegevusega alustas.
Meierei inimesed on alati olnud sõbralikud ja vastutulelikud ning koos oleme alati probleemidele kiired
lahendused leidnud. Maksekäitumise poolest on nad
väga korrektsed ning rahad liiguvad kiirelt ja õigeaegselt. Meiesuguse väiketootja jaoks on olnud suur
õnn, et nii lähedal nii usaldusväärse koostööpartneri
oleme leidnud. Nad on väga tublid. Jõudu, jaksu ja
palju kordaminekuid neile”.

20.12.2016
• kinnitati haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse
tulemused;
• kinnitati Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemisleping;
• võeti vastu haldusterritoriaalse korralduse muutmise
taotlemine;
• anti Laeva vallavanemale volitus laenulepingu sõlmimiseks.

•
•

•
•

17.01.2017
võeti vastu Laeva valla 2017. aasta eelarve;
muudeti Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamist;
muudeti Laeva valla ametiasutuse palgajuhendit;
delegeeriti sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesanded Laeva Vallavalitsusele;
kinnitati haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks Ilona
Piirimägi ja Ago Vooremäe:
otsustati vallavanemale preemiat maksta.
Kadri Linamägi
volikogu metoodik

Fotod: Nadežda Niklus

Reliia Käro: “Piima
tehakse ikka ja ainult
puhtast eestimaisest
piimast - Eestis jagub
piisavalt
toorpiima
piima tootmiseks ja
jääb veel ülegi. Kui
aga mõni tööstus soovib teha toodet piimapulbrist, mis läheks
kindlasti
kallimaks
kui toorpiimast piima
tootmine, siis seda
toodet tuleb seaduste
kohaselt nimetada piimajoogiks.
Vestluse lõppedes
kiirustasid juhid jälle
külmajaama
rikkega seotud küsimusi
lahendama.
Jäi vaid üle kutsuda
Laeva Meierei peret
meie kultuuriüritustel
osalema.

Kas teadsid, et ...
Valmaotsa Farmer OÜ laudas. Foto: Kaido Põdersoo

Ülevaade vallavolikogu istungitest

•
•

Pilguheit Laeva Meierei tegemistele
Tarbija ootab kogu aeg
midagi uut.“
Andrus Mölder lisab:
“Näiteks uus proteiinisari PROfeel on tarbijate poolt väga hästi vastu
võetud ja meil hakkab
juba
tootmismahtude
poolest kitsaks minema. Möödunud aastal
oli üldse Laeva tootmismahtude kasv päris märkimisväärne.”

Vallavolikogus otsustati

• Valio teeb vallaga koostööd, varustades
vähekindlustatud ja lasterikkaid peresid oma
toodetega.
• Valio ja Lastekaitse Liidu initsiatiivil ellu
kutsutud Liblikaefekti heategevuskampaania
tulemusena sai spordistipendiumi 43 vähekindlustatud last, kelle spordiharidust toetab Valio
enam kui 9000 euroga.
• Valio spordiharrastajatele suunatud PROfeel
sarjaga liitusid esimesed kodumaised proteiinijogurtid, mis on välja töötatud koostöös kulturist
Ott Kiivikasega ja mille 200-grammises portsjonpakendis sisaldub 18,4 grammi valku.

Laeva Vallakaja
Tellija: Laeva Vallavalitsus
Tiraaž: 300
Toimetaja: Ilona Piirimägi

Küljendus ja trükk:
OÜ Vali Press
Levi: Omniva

Arvamus
Mõtteid heategevusest
Vana aasta lõpus oli mul koos kultuurimaja juhatajaga suurepärane
võimalus osaleda vabatahtliku abilisena Tartu Pauluse kirikus raskustes
olevate inimeste jaoks korraldatud jõululõunal. Püüan kirjeldada sellel
üritusel kogetud muljeid.
Kirik, kus me viibisime, oli väga modernse altari ning kabeliga ja väga
hästi renoveeritud.
Söögisaal oli väga kaunis, erilise jõulutunde tekitasid ilusad dekoratsioonid, mis olid väiksemate laste poolt tehtud. Meeldejääv oli ka väga
muhe muusik Ülo, kes juba aastaid jõululõunal rahva tuju üleval hoiab.
Vabatahtlikena serveerisid toitu Rain Tree OÜ töötajad, kes oma
meeskonnaga juba mitmendat aastat abis käivad.
Neile jäi sellest üritusest väga- väga positiivne emotsioon ja nad
otsustasid ka tänavu oma firmaga appi tulla.
Kui juba söögist rääkida, siis toit nägi väga isuäratav välja.
Inimesi oli sellel üritusel üllatavalt palju, nägin nii lastega peresid kui
vanureid.
Kõik jõululõuna külalised tundusid väga sõbralikud ja rahulikud. Enne
sööki lauldi koos kirikuõpetaja Kristjan Luhametsaga ja peeti söögipalve.
Mulle jäi sellest jõululõunast soe tunne südamesse, sest abivajajad said
abi ja väga paljud inimesed olid
tänulikud. Arvan, et heategevus on
midagi, mis pakub hingesooja nii
abistajale kui abivajajale.
Alati ei pea heategevusega
tegelemiseks tegema midagi suurt,
ka talgutel osalemine ja naabrile
lehe toomine võib olla suur heategu.
Eelmisel aastal olin ka Puurmani “Töövarju päeval” sotsiaaltöötaja töövari ja soovin tulevikus ülikoolis sotsiaaltööd õppida.
Kirke Kuiv
Muusik Ülo lõbustab külalisi. Foto: Kirke Kuiv

Puurmani mõisakooli õpilane

* Koolinoorte arvamuslood ilmuvad laste- ja noorte kultuuriaasta raames.
Juhendaja Ilona Piirimägi, Laeva kultuurimaja juhataja.
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Kolmas üle-eestiline avatud talude päev toimub 23. juulil
Talude ja põllumajandustootmiste registreerimine avatud talude
päevale algab 1. märtsil ja kestab 1.
maini.

JAANUAR
06.01 Elli Jõemets 85. aasta juubelisünnipäev, Laeva külast
22.01 Siiri Rebane 75. aasta juubelisünnipäev, Laeva külast
26.01 Rein Pall 70. aasta juubelisünnipäev, Kärevere külast

VEEBRUAR
08.02 Koidula Lutsaar 82. sünnipäev, Laeva külast
19.02 Hilla Pung 94. sünnipäev, Laeva külast
21.02 Elvi Soasepp 85. juubelisünnipäev, Laeva külast

Tervitame uusi ilmakodanikke!
Elias Vels
6.01.2017
Gregor Paejärv 11.01.2017

Tere tulemast!

Pühapäeval, 23. juulil 2017 toimub
juba kolmandat korda üle-eestiline
avatud talude päev. Talud ja põllumajandustootmised üle Eesti avavad oma
uksed, et näidata kohaliku toidu kasvamist ja valmimist.
„Üle-eestiline avatud talude päev
on kujunenud maaelu tähtsündmuseks, mis on leidnud koha Eesti inimeste südames,” ütles maaeluminister
Tarmo Tamm. „Avatud talude päev
pakub kord aastas ainulaadse võimaluse külastada talusid ja põllumajandustootmisi ja näha, kuidas valmib kodumaine toit. Avatud talude päev aitab ka
hoida ja tugevdada Eesti inimeste sidet
maaelu ja põllumajandusega.”
Külastajad saavad avatud talude
päeval näha nii suuri farme kui ka väiksemaid talusid, põnevat põllumajandustehnikat, erinevaid loomi ja taimi.
Kohapeal saab maitsta ehedat talutoitu
ja osta kaasa kohalikke tooteid. Igal talul on oma programm, milles näidatakse oma talu eripärasid.
Esimene avatud talude päev toimus
2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu ja põllumajandustootmist ning taludesse tehti ligikaudu
45 000 külastust. 2016. aastal osales 234 talu ja tehti ligikaudu 85 000
külastust.

Avatud talude Päev Võnnus Kameelia turismitalus 2016.

2017. aasta avatud talude päeva korraldavad maaeluministeerium, maamajanduse infokeskus, Eesti Põllumeeste
Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Korraldamisse on kaasatud
ka kohalikud Leaderi tegevusgrupid
ja Eesti külaliikumine Kodukant, kelle
vabatahtlikud koordinaatorid aitavad

1. märtsil 18.00
Külas on Leelo Tungal
ja Maarja Kangro

põllumajandustootmistel ja taludel
avatud talude päevaks valmistuda.
Avatud talude päeva korraldamist
rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa maaelu
arengu põllumajandusfondist.
www.avatudtalud.ee
Avatud talude päev Facebookis

Talupidajad ja põllumajandustootjad, kes soovivad 23. juulil oma tootmise
külastajatele avada, on oodatud osalema infopäeval:
•29. märtsil algusega kell 11 Maamajanduse Infokeskuses Jänedal või
•31. märtsil algusega kell 11 Lõuna-Eestis (toimumiskoht täpsustamisel)

Eesti Vabariigi
99. aastapäeva aktus

Külalisõhtu

Laeva kultuurimajas

Foto: Sille Annuk, Tartu Postimees

Tartumaal said 2016. aastal huvilised tutvuda 20 talu tegemistega. Näiteks Võnnu vallas
asuvas Kameelia turismitalus sai näha eksootilisi loomi, ratsutada ning kosutada soovi korral keha vaimu jakuzzi ja iglusaunas (Kaspar Koort, Tartu Postimees, 24. juuli).

Laeva kultuurimajas
24. veebruaril 14.00
Pidulik vastuvõtt kõigile Laeva valla elanikele
Esinevad ansambel Rüüt ja Laeva põhikooli õpilased
Täpsem informatsioon: 5656 8623/kultuur@laeva.ee

Oodatud on kõik väikesed
ja suured kirjandussõbrad!

KUPERJANOVI
RETK

Täpsem informatsioon:
5656 8623/kultuur@laeva.ee

Puurmani - Tabivere

Möödas on aasta 2016
LAEVA RAHVARAAMATUKOGU ARVUDES:
10 ENIMLAENUTATUD RAAMATUT:
Lugejate arv – 193
Arvutikasutajate arv – 401
1. MOBERG. V.- VÄLJARÄNDAJAD
Külastuste arv- 5177
2. MOBERG, V. – SISSERÄNDAJAD
Laenutuste arv – 20241
3. MOBERG, V. - VIIMANE KIRI ROOTSI
Teavikute arv - 20718
Raamatuürituste arv kokku – 31 4. MOBERG, V. - ASUNIKUD ...
5. LEMBER - VILLA JÄRVE ÄÄRES
Koduteenindusi - 15
Eelarve täitmine kokku - 24,057 6. HARRISON.A.S.A. - VAIKIV NAINE
Komplekteerimiskulu – 5,891
7. SALINGER, J. D. - KURISTIK RUKKIS
Infotehnoloogiakulu - 1,771
8. KAYE, M. - VÕÕRAGA ALTARI EES
9. HEMINGWAY, E. Virve Tamm
KELLELE LÜÜAKSE HINGEKELLA
Laeva rahvaraamatukogu
10.
LAIDLA, S. - VÄIKE SUVERAPSOODIA
direktor

4. märts 2017

Võta kaasa pere ja sõbrad ning veeda päev värskes õhus,
liikudes Kuperjanovi partisanisalga jälgedes Puurmanist Tabiveresse.
Olenevalt ilmast ja soovist saab 23 km pikkuse raja läbida nii jalgsi kui suuskadel.
Suusarada sisse ei lükata ja aega ei mõõdeta. Tegemist on mõnusa kulgemisega omas tempos.
Rajal on viis kontrollpunkti, kus võimalik põnevaid ülesandeid lahendada ja sooja teed juua.
Alustatakse Puurmani alevikus mõisahoone eest ning
lõpetatakse Tabivere alevikus vallamuuseumi juures.
Isiklikud sõiduvahendid saab parkida Tabiveresse, kust ühine transport
kõik soovijad hommikul stardikohta toimetab.

AJAKAVA:

9.00 väljasõit Tabiverest stardipaika Puurmanis
9.30 registreerimine Puurmanis
10.00 avatseremoonia
10.15 start
17.00 suletakse finiš

Registreerumine 1.-26. veebruar 2017

Link leitav kodulehelt ja Facebooki ürituse lehelt (Kuperjanovi retk 2017)
Info: Kairi Sumero, Kaitseliidu Jõgeva maleva referent
e-post kairi.sumero@kaitseliit.ee
http://jogeva.maavalitsus.ee/kuperjanov2017

KORRALDAJAD

Konservide jagamine
puudust kannatavatele
isikutele
Riigi tegevusvarudest on Laeva valla
elanikele eraldatud sealihakonservid,
mida jagatakse taotluse alusel (üksi
elavatele vanaduspensionäridele, rahvapensioni saajatele, vähekindlustatud
või lasterikastele peredele, sissetulekuta inimestele).Taotlusse palume märkida isikukood, sotsiaalne seisund (üksi
elav vanaduspensionär, vähekindlustatud pere jne), leibkonnaliikmete arv,
kontaktandmed, kuupäev ja allkiri.
Taotluse vormi saab vallamajast või
kirjutada vabas vormis.
Palume esitada taotlus vallavalitsusele hiljemalt 28.02.2017. Küsimuste
korral küsige täpsemalt valla sotsiaaltöö
juhilt: Katrin Metsamart, tel 730 1793
või 5302 6608, sotsiaal@laeva.ee

Laeva mälumängud 2017
Mälumängu I vooru tulemused:
I koht: Puurmani (Jüri Pere, Villu Päärt, Ilmar Schaffrik)
II koht: Jeti (Tiit Sangla, Juta Mäesepp, Ilme Saks, Innar Hannus)
III koht: Tiidu võistkond (Kadi Kukk, Ulvi Viilvere, Katrin Metsamart)

Kohtumiseni
mälumängul!

