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1. Haridus
Kodunduse ja füüsika klass?
Koolil on probleeme õppekava täitmisega, kuna puuduvad tööõpetuse (kodunduse) ja füüsika klass
(ei vasta kõigile nõudmistele).
Niikaua, kui pole tehtud ettekirjutisi, niikaua saab tööõpetuse klass eksisteerida samas ruumis, kus
praegu. Kui tekib vajadus, tuleb rääkida Puurmani vallaga, kus on olemas nõuetele vastav
kodunduse ja füüsika klass. Võimalus oleks kasutada Puurmani kooli klasse. Kodunduse klassi saab
kasutada järgmise aasta sügisest. Tunnid peaksid toimuma Laeva kooli oma õpetajaga. Transpordiks
Puurmanisse saab kasutada Laeva valla bussi. Hetkel ei ole mõtet teha investeeringuid oma
klassidesse. Füüsikatunde üritame korraldada esialgu siiski Laeva koolis.
Kas põhikool või kuus klassi?
Koolis peaks jääma ikkagi üheksa klassi. Kui teha kool kuueklassiliseks, panevad vanemad lapsed
teistesse koolidesse (nt Tartu linna). Vald peaks sellisel juhul maksma rohkem pearaha ning lisaks
tõuseb ka huviringide osakaal. Samuti kaotab vald inimesi, kui lapsed hakkavad käima mujal koolis.
Otsustati, et kool peaks esialgu jääma siiski üheksaklassiliseks.

2. Sotsiaalmaja
Kas meil on vaja sotsiaalmaja?
Jah. Siniküla kortermaja on väga halvas seisukorras (kandev sein on ära vajunud). Selle
kordategemine läheb liiga kalliks.
Maja saab kohe-kohe inimestest tühjaks ja uusi inimesi ei tohiks sinna enam paigutada, saaks
hakata renoveerima. Esmalt tuleks teha korralik energiaaudit. Samuti võiks teha eelprojekti.
Kindlasti peaks kaasama eksperdid ja taotlema projektirahasid.
Hetkel tuleks jätta sotsiaalmaja seisma (majal on uus katus ja uued aknad). Oodata vajaliku meetme
avanemist ja taotleda projektirahasid. Eelprojekti võiks sellegipoolest ära teha. Tegelikuks
tegemiseks võib minna mõne aasta pärast, aga algatus oleks eelprojekti näol tehtud.
Kas teha sinna korterid? Kas ainult korterid või teha midagi ka pensionäridele? Kas üldse
sellega midagi teha?
Sotsiaalmajja võiks planeerida ka pensionäride teeninduspunkti (pesumasin, -kuivati, dušš).
Pesupesemine on pensionäride seas probleemiks. Ühest küljest lahendaks selline teeninduspunkt
pesupesemise mure, teiseks oleks see vanadele inimestele kooskäimise ja suhtlemise kohaks. Seda
maja oleks tegelikkuses vaja juba praegu. Hetkel käivad mõned pensionärid Siniküla saunas, mis on
väga kehvas seisukorras.
Tekkis mõte teha pesuköök vallamaja keldrisse, kuid seal võib tekkida psühholoogiline probleem –
inimene ei soovi vallamajja tulla.
Sotsiaalmajja peaks planeerima vähemalt kaks korterit (ca kuus inimest) ja mõned ruumid eraldama
teenindusruumideks.
Kas terve maja pensionäridele oleks liig?
Tervet maja pensionäridele teha, ei ole liiga palju, sest arengukavast on näha, et elanikkond
vananeb.
Kas küsida arvamust ka inimeste käest?
Võrdluseks pangabussi kohta tehtud küsitlus ei andnud soovitud tulemust. Kõik soovisid seda, aga
praegu keegi ei kasuta pangabussi teenuseid. Selle mõtte võiks panna ajalehte – kellel on mõtteid
võib sellest teada anda. Inimestega tuleks personaalselt rääkida (huvigrupp oleks pensionärid).
Inimene, kes praegu on 56-aastane, võib leida, et sotsiaalmaja pole vaja, samas selleks ajaks, kui
maja valmib, võib see inimene olla juba 65 ning siis juba vajada sotsiaalmaja ja selle teenuseid.

Kas tuua ka tervisepunkt sotsiaalmajja?
Ei ole mõttekas – ei jätku ruumi.

Kas peaks olema palgatud ka inimene, kes neid valvab?
Ei, tegemist pole hooldekoduteenusega. Tehakse sotsiaalkorterid. Sotsiaalkorterid on ajutised ehk
kui inimese olukord paraneb, peab ta otsima endale teise elupinna. Sotsiaalkorterid ei ole
munitsipaalkorterid ehk alalised elukohad. Sotsiaalkorteri võiks pakkuda üheks aastaks, millega
peab inimene arvestama ja aja möödudes ning olukorra paranedes, peab otsima uue elukoha.

3. Kultuur ja noorsootöö
Mida inimene vallas vajab? Kas meil on noori, kellele avatud noortekeskus (ANK) teha?
Kindlasti on ANK-i vaja. Hetkel käib Karmeni juures ca 20 last. Praegu on võimalik neile pakkuda
kooskäimise kohta, kus suhelda ja lauamänge mängida. Kuid lapsed tüdinevad, oleks vaja veel
midagi mõelda. Kui Karmen ära läheb, peaks ANK-i siiski edasi arendama. Leidma inimese, kes
sellega tegeleks.
Mida oleks kultuuritöös vaja?
Praegune kultuurimaja juhataja sooviks tuua valda rohkem muusikat. Oli plaan kutsuda esinema
Johansonid. Kas sellelaadseid üritusi soovitakse? Jah, aga oluline on reklaami tegemine. Kõike
võiks arutada kultuurinõukogus. Vennad Johansonid laideti kohalike poolt maha, sest see oleks
jäänud ainsaks peoks. Rohkem peaks promoma ja tegema lisaks ka traditsioonilisi üritusi (pidu
laudade ja tantsuansambliga). Traditsioonilistest üritustest korraldame hetkel mälumängu.
Üritustel võiks olla ka õhtujuht, et pidu elavdada. Peod võiksid toimuda reedeti orienteeruvalt kella
8 ajal, mitte varem. Aastas võiks toimuda 3-4 pidu „süldika“ stiilis. Aastas võiks toimuda vähemalt
üks korralik teatrietendus. Arvestama peab seejuures sellega, et teatrietendustele peab vald peale
maksma. Ühe vanalinnastuudio etenduse suudame aastas Laeva tuua.
Kammerkoor. Kas sellist üritust tahetakse? Kindlasti võiks olla, aga see eeldab suurt eeltööd. Laeva
elanikud tahavad peole minna mitmekesi mitte üksinda. Üritusi peab reklaamima. Ainult kuulutuse
üles riputamine ei ole eeltöö. Peab isiklikult inimestega suhtlema, et inimesed koos otsustaksid
kontserdile/üritusele minna. Inimestele tuleks isiklikult läheneda – kasvõi helistama neile.
Võibolla peaks tegema raamatukogu, spordihoone, kultuurimaja ühist tööd – äkki peaks neil olema
ühine kordinaator.

4. Heakord
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5. Rahastusprojektid
Lasteaia ventilatsiooni peab korda tegema – see on nõue. Tuleks teha projekt. Volikogu peab olema
nõus ja andma garantiikirja. Eelarvekomisjonis arutatakse selle eelarvesse panemist. 30 000 € on
võimalik saada ja 4500 on omaosalus.
On veel mõtteid? Anti aega esitada tekkinud mõtteid järgmises eelarvekomisjonis. Hetkel jäi ainult
lasteaia ventilatsiooni projekt.

6. Sport
Spordihoone. Kõik võimalused on olemas, aga rahvas tuleks rohkem liikuma saada. 10-15 inimest
tuleks esmalt liikuma kaasata.
Kelgumägi. Saaks rajada lasteaia taha. Võibolla saaks rajada isegi ATV-raja. Keskkonna
seisukohalt peaks seda uurima, kas seal saab kruusa matta. Hetkel ollakse seisukohal, et see ei
põhjusta keskkonnareostust – tegemist on mäe täitematerjaliga.

Kuidas viia inimesi spordini?
Kergliiklusteed. Kergliiklusteed oleks vaja, sest vallas on noori emasid, kes tahavad laste ja
lapsevankritega jalutamas käia. Samuti on meil suurettevõte Valio, kuhu inimesed käivad jala või
jalgrattaga tööle. Suviti on Valio jalgrattaparkla täis. Kergliiklustee oleks väga vajalik.
Praegu on kergliiklusteede rahastamine lõppenud. Laeva vald esitas samuti tookord kergliiklustee
rajamiseks projekti, aga ei saanud heakskiitu.
Samas me peaksime juba praegu eelprojekti ära tegema, et kui mingi sarnane voor avaneks, oleks
meil juba eelprojekt tehtud. On vaja maaomanike nõusolekuid – nendega võib raskusi tekkida,
seetõttu olekski vaja juba praegu eelprojektiga tegeleda. Kõige mõistlikum oleks luua spordiklubi
MTÜ-na, sest need saavad projektidest lihtsamini rahasid. Selleks oleks vaja vähemalt kahte
aktiivset inimest.

