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VALLAVANEMA VEERG

Hea vallarahvas!
Möödas on rahulikud jõulud ja tormiline aastavahetus. Läinud on peaaegu kalendrikuu kestnud
talveilmad. Jõulupeod on peetud ja kingikotid selleks aastaks tühjendatud. Paiguti lausa
kevadised päevad lükkavad teadmatusse suusahuviliste kihu maratoniradadel oma sportlikku
vormi kontrollida.
Aasta algas Laeva vallas 12.jaanuaril vallavolikogu istungiga ja uue vallavolikogu esimehe
valimisega, kelleks sai kooliõpetaja Külli Suvi. Edu talle selles raskes töös! Kui 2015 aasta
viimasel volikogu istungil tehti Laeva vallale (samuti Tähtvere ja Tartu vallale) Puhja
Vallavolikogu poolt ettepanek asuda liitumisläbirääkimisi pidama, siis uue aasta esimene
Laeva Vallavolikogu istungil moodustati haldusreformi töörühm eesotsas vallavolikogu
esimehe Külli Suvi, volikogu liikme Karmen Kuke ja vallavanem Koit Prantsuga. Puhja valla
ettepaneku tingis peatselt muudetav seadus, mille tagajärjel alla 5000 elanikuga omavalitsus
peab liituma vabatahtlikult enne 01.jaanuari 2017 või teostatakse sundliitmine juba riigi
eestvõttel ja maavalitsuse abil oktoobris 2017. Seetõttu tuleb teadvustada, et vabatahtlikud

liitujad saavad riigi poolt toetatud rahaliselt ja sundliidetavate omavalitsuste kulud kantakse
nende endi eelarvest. Siis on otsustajaks teised inimesed ja pole vaja ka kohaliku rahva
arvamust.

Jaanuarikuu jooksul on Puhja, Laeva, Tähtvere ja Tartu valla haldusreformi

töörühmad juba koos käinud ja isegi Tartu Postimehe esikaanele sattunud. Haldusreformi
tuuled on puhunud Laeva valla lauale lisaks kutse Palamuselt, kus sooviti kokku saada ja asuda
Põhja-Tartumaa ühtse omavalitsuse moodustamise ideed ellu viima. Osalejaid oli Palamuse
ümarlaual 12 omavalitsust nii Ida-Virumaalt, Jõgevamaalt kui ka Tartumaalt. Haldusreform on
keeruline protsess ning seetõttu on esitatud vabariigi valitsusele rahastuse taotlus vastava
koordinaatori leidmiseks, kes viib läbi kõik vajalikud protseduurid. (näiteks rahvaküsitluse).
Kuna 01.jaanuar 2017 jõuab kätte rutem kui aasta pärast, siis tuleb vallavolikogul ja
vallavalitsusel väga töine aasta, kus tuleb otsustada edasised tegevussuunad, teha Laeva valla
elanike jaoks vajalikud investeerimisotsused. Vallavalitsus on teinud rahastuse taotlused
Ettevõtte Arendamise Sihtasutusele ja Keskkonnainvesteeringute Keskusele, et viia maaküttele
Külakeskuse – Lasteaia hoone , rekonstrueerida Väänikvere 7 hoone sotsiaalmajaks. Riigi poolt
said rahastuse Laeva - Palupõhja liiklussõlm, Lasteaia mänguväljaku rajamine ja Laeva
Põhikoolile

IKT vahendite soetamine.

Lisaks planeerime rekonstrueerida Laeva küla

kõnniteed, Kärevere küla veevärk, laiendada Sinikülas vee- ja kanalisatsiooniteenuseid.
Lähitulevikus on plaanis Laeva-Rootsiküla kergliiklustee rajamine. Loodetavasti märtsikuu
Laeva vallavolikogu istungil tehakse eelarvega seotud otsused, kinnitatakse valla 2016.aasta
eelarve ja antakse vallavalitsusele volitused investeerimistegevusteks. Vallavalitsuse soov on
valla tublisid töötajaid hinnata ning võimaluste piires palkasid tõsta.
Õnnitlen Teid, hea vallarahvas, 24.veebruaril saabuva Eesti Vabariigi 98.aastapäeva puhul ning
soovin Teile kõike head 2016 aastal.
Koit Prants
Laeva vallavanem

LAEVA VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu 12. jaanuari 2016. a istungil:
- valiti Laeva Vallavolikogu esimeheks Külli Suvi.
- valiti Laeva Vallavolikogu majanduskomisjoni aseesimeheks Karmen Kukk.

- nõustuti haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimistega alustamisega.
-otsustati maksta vallavanemale preemiat 600 eurot.
-lubati vallavanem puhkusele 03. veebruarist kuni 19. veebruarini. Vallavanema puhkusel
viibimise ajal asendab vallavanemat vallavalitsuse liige Kadi Kukk.

Vallavolikogu 02. veebruari 2016. a istungil:
- otsustati nimetada Laeva valla aukodanikuks Virve Tamm.
- otsustati nimetada Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale Laeva valla esindajaks Külli
Suvi.
- otsustati nimetada Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale
esindajaks

Laeva valla

Külli Suvi.

-Otsustati osaleda MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduses Laeva valla Avatud
Noortekeskuse kaudu. Liikmeõigusi teostavaks isikuks määrati Laeva valla avatud
Noortekeskuse juhataja.
- kinnitati Laeva sotsiaalmaja ehitusprojekt.
- määrati vallavolikogu esimees Külli Suvi`le vallavolikogu esimehe kohuste täitmise eest
töötasu 150 eurot kuus.

Juta Mäesepp
Volikogu metoodik

LAEVA VALLAVALITSUSES
Septembrist detsembrini 2015. a vastu võetud otsused

30. septembri 2015. a istungil otsustati:
- hüvitada huvitegevuse kulud vastavalt esitatud avaldustele;
- väljastada ehitusload puurkaevude rajamiseks Raba maaüksusele Sinikülas ja Reimuse
maaüksusele Kärevere külas;
- väljastada kasutusluba Kärevere külas Sepa kinnistule püstitatud teraviljakuivatile;

- määrata Laeva külas asuva Kristini katastriüksuse jagamisel koha-aadressideks Kristini, Leisi
ja Kristini tee,
- määrata Laeva külas asuvate ja Laeva valla munitsipaalomandis oleva tee teenindamiseks
vajalike maaüksuste lähiaadressid ja pindalad;
- kinnitada Laeva Lasteaia hoolekogu koosseisu 2015/2016 õppeaastaks valla esindaja Kersti
Kõrge, õpetajate esindaja Rutt Kukk, I liitrühma lastevanemate esindaja Birgit Toomeoja ja II
liitrühma lastevanemate esindaja Tiina Lääts.

07. oktoobri 2015. a istungil otsustati:
- seada hooldus, määrata kindlaks hooldaja ülesanded ja maksta hooldajatoetust;
- jätta kinnitamata avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused Laeva vallale kuuluva
transpordimaa Keskuse-Möldri tee ja sellel asuva tee võõrandamiseks, kuna ei esitatud ühtegi
pakkumist;
- määrata Valmaotsa külas asuva Selli 1 katastriüksuse jagamisel koha-aadressideks Selli ja
Väikeselli.

23. oktoobri 2015. a istungil otsustati:
- maksta toetust;
- määrata Laeva külas asuva Manni katastriüksuse ja Suure- Ale katastriüksuse piiride
muutmise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressideks Manni ja Suure- Ale;
- anda nõusolek Eesti Lairiba Sihtasutusele elektroonilise side võrgu paigaldamiseks ja
teenindamiseks ning liinirajatiste kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks
Laeva külas ja Kärevere külas;
- lülitada eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud tulu.

28. oktoobri 2015. a istungil otsustati:
- kinnitada Laeva Põhikooli töötajate koosseis;
- väljastada ehitusluba puurkaevu rajamiseks Laeva külas Lillemetsa maaüksusele;
- teha alaeelarve sisene muudatus.

06. novembri 2015. a istungil otsustati:
- hüvitada huvitegevuse kulud vastavalt esitatud avaldustele;

- tunnistada kehtetuks Laeva Vallavalitsuse 05.04.2012 määrus nr 4 „Heakorrateenuste hindade
kehtestamine“;
- korralda Laeva vallale kuuluva Valmaotsa külas asuva Lõhmuse kruusakarjääri rendile
andmiseks avalik kirjalik enampakkumine;
- maksta mittetulundusühingule Laeva Pensionäride Selts toetust teatri Vanemuine
ühiskülastuseks;
- kehtestada laeva Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.

19. novembri 2015. a istungil otsustati:
- hüvitada huvitegevuse kulud vastavalt esitatud avaldustele;
- väljastada kasutusluba Laeva külas asuvatele Kalapääsu ja Veehoidla maaüksustele püstitatud
kalapääsu tehiskärestikule;
- lõpetada munitsipaaleluruumi üürileping;
- määrata moodustatavate katastriüksuste lähiaadressideks Kärevere külas Laeva metskond
188, Laeva metskond 193 ja Laeva metskond 197; Sinikülas Laeva metskond 192 ja Laeva
metskond 200; Väänikvere külas Laeva metskond 194, Laeva metskond 195 ja Laeva metskond
199; määrata maade sihtotstarbeks maatulundusmaa ning nõustuda nende maaüksuste riigi
omandisse jätmisega;
- mitte nõustuda Kärevere külas asuva maaüksuse Alam-Pedja looduskaitseala 138, Sinikülas
asuvate maaüksuste Laeva metskond 189, Laeva metskond 190 ja Laeva metskond 191,
Väänikvere külas asuvate maaüksuste Laeva metskond 196 ja Laeva metskond 203 riigi
omandisse jätmisega;
- teha alaeelarvete sisesed muudatused.

30. novembri 2015. a istungil otsustati:
- kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Laeva valla Väänikvere küla
Kase kinnistu juurdepääsu teede rajamine “ aruanne koos täitmise eelarvega;
- anda seisukoht Laeva Vallavolikogu revisjonikomisjoni 17.11.2015. a aktile nr 2.

03. detsembri 2015. a istungil otsustati:
- määrata ühissõidukipeatuste „Matto“ uueks kohanimeks „Mato“;
- määrata Kärevere külas asuva Ojari tee 6 katastriüksuse jagamisel koha-aadressideks Ojari
tee 6 ja Parvevahi ning Laeva külas asuva katastriüksuse jagamisel koha-aadressideks
Viljahoidla ja Hoidla;

- Kinnitada Laeva Kultuurimaja koosseisu neljaks aastaks Laeva Vallavolikogu esindaja Jüri
Koster, Laeva Vallavalitsuse esindaja Koit Prants, mittetulundusühingu Laeva Pensionäride
Selts esindaja Merike Veemaa ja mittetulundusühingu Laeva Kultuuriselts esindaja Virve
Tamm.

07. detsembri 2015. a istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba Laeva külas Käro-Kuivati maaüksusel asuva töökoja-kuivati
rekonstrueerimiseks.

09. detsembri 2015. a istungil otsustati:
- väljastada ehitusload Kärevere külas Sepa kinnistul asuva teraviljakuivati laiendamiseks ning
teravilja vastuvõtuhoone ja teraviljalao püstitamiseks.

22.12.2015. a istungil otsustati:
- teha alaeelarve sisesed muudatused.

29.12.2015. a istungil otsustati:
- maksta toetust;
- väljastada kasutusluba Sinikülas raba maaüksusele püstitatud imbväljakuga septikule;
- väljastada ehitusluba Valmaotsa külas Alma maaüksusel asuva meierei laiendamiseks
toorpiima vastuvõtu hoone võrra;
- määrata Laeva külas, Kärevere külas ja ja Valmaotsa külas asuvate Laeva valla
munitsipaalomandis oleva tee teenindamiseks vajalike maaüksuste lähiaadressid ja pindalad;
- teha ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepanek;
- teha alaeelarve sisesed muudatused;
- kinnitada enne 2016. aasta eelarve vastuvõtmist ja väljaminekute tegemiseks vajalik eelarve
jaotus ja väljaminekute lubatud suurus.

30.12.2015. a istungil otsustati:
- teha alaeelarve sisesed muudatused.
Helen Mägi
Vallasekretär

LAEVA PÕHIKOOLI UUDISED

Kooli juures alustas tööd eelkool

1.septembril 2016 Laeva Põhikooli astuvatel lastel on võimalik koos oma tulevase õpetajaga
harjutada eelseisvat koolielu ja kohanemist kooliga eelkooli tundides.
Eelmisel õppeaasta eelkooli tegevus andis kinnitust, et lapsed, kes käisid eekoolis kohanesid
kooli korra ja õppetegevusega kiiresti. Hea on ka see, et nii õpib õpetaja lapsi rohkem tundma,
mis on edukaks koostööks väga oluline. Eelkoolis käimise otsustab lapsevanem, see pole
kohustuslik.
Laste osavõtt juba toimunud tundidest näitab, et lapsevanemad peavad ka ise seda vajalikuks.
Kõige tähtsam on aga see, et lapsed ise tahavad eelkooli tundides osaleda.
Eelkooli tunnid toimuvad neljapäeviti kell 13.00 – 15.00 Laeva Põhikooli ruumides.
Suur tänu Laeva lasteaia töötajatele, kes on lastevanematele abiks laste saatmisel kooli ja
tagasi.
Nadežda Niklus
Laeva Põhikooli direktor

POLITSEI UUDISED

Koerte ja kasside pidamisest Laeva vallas
Laeva vallas koerte ja kasside pidamise korra sätestab vastav eeskiri, millega on võimalik täies
pikkuses tutvuda valla kodulehel. Selguse huvides juhime

selles artiklis tähelepanu

tähtsamatele punktidele.
Laeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab loomade pidamise korra ja hulkuvate
koerte ja kasside suhtes kasutusele võetavad abinõud Laeva valla haldusterritooriumil. Tuleb
silmas pidada, et eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile isikutele, kelle omandis või valduses
on koer või kass.

Koerte

ja

kasside

pidamisel

tuleb,

lisaks

eeskirjale,

lähtuda

headest

tavadest,

loomakaitseseadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja loomatauditõrjeseadusest.

Üldised nõuded
Toon eeskirjast välja ka mõned olulisemad punktid:
1. Koera ja/või kassi on lubatud pidada korteris ja individuaalelamus ning kinnistel
territooriumidel (tarastatud hoovid, aiad jne.) nii, et oleks välditud nende lahti pääsemine. Koera
ja kassi pidamine on lubatud, lisaks eluruumidele, muudes hoonetes või tarastatud maa- alal.
Vastav ruum, või ala, peab olema piiratud selliselt, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks.
Kui koera hoitakse ketis pole vajalik maa- ala aiaga ümbritsemine, kuid tuleb välistada looma
pääsemine vabadusse, ära jooksmine ja teiste loomade ning isikute ründamine. Seda enam, et
omanik vastutab täielikult koera või kassi poolt tekitatud kahju eest, olgu kahju siis varaline või
vaimne.
2. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.
Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikku. Hoidke naabreid
ja arvestage ka nende rahuga. Samuti on omaniku kohustus enda koera või kassi tagant
koristada.

Loomaomaniku kohustused ja keelud
Koera või kassi omanik peab:
1.tagama järelevalve oma koera ja/ või kassi üle vältimaks nende lahti pääsemist;
tagama oma koera või kassi reostuse kohese koristamise, kui loom on reostanud
üldkasutatava ruumi, hoovi, tänava, spordiplatsi, mänguväljaku või muu avaliku koha.
2. Koeri ja kasse ei tohi jalutada laste mänguväljakutel ja majaesistel muruplatsidel.
Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik rakendama järgmisi meetmeid:
1. Omanik peab tagama järelevalve oma koera ja/või kassi üle vältimaks nende lahti pääsemise;

2. Koeraga avalikus kohas viibimisel, kui läheduses on teisi inimesi või koeri, peab koer olema
lühikese, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas.
3. Omanik peab tagama järelevalve oma kasvult suure või käitumise poolest ohtliku koera üle,
kusjuures sellisel koeral peab avalikus kohas viibimisel olema suukorv peas.

Keelatud on:
1. Võtta koera või kassi kaasa ühiskondlikku hoonesse, kauplusesse, supelranda, spordi- või
mänguväljakule, kooli- või lasteasutuse territooriumile.
2. Hirmutada oma koeraga kaaskodanikke ning teiste kodanike kodu- ja lemmikloomi.
Looma pidades on keelatud looma vigastamine ja piinamine, lisaks ka abitusse seisundisse
(näiteks üksi metsa) jätmine. Ka ettevaatamatu tegu võib viia loomast ilmajäämiseni, kuna
järelevalveta koer või kass loetakse hulkuvaks ja sellised loomad kuuluvad püüdmisele, millega
samuti kaasneb vastutus ja tihtilugu ka arve.

Erinõuded koeraomanikule
Koer peab olema varustatud kaelarihmaga, mille külge on kinnitatud plaat omaniku nime ja
telefoninumbri või aadressiga. Avalikus kohas viibides peab koer olema rihma otsas ja
vajadusel varustatud suukorviga, erandiks pimedate juhtkoerad ja töötavad teenistuskoerad.
Rihmata või ketita võivad koerad viibida selleks spetsiaalselt rajatud platsil, õppeplatsil
dresseerimiseks või elamutest ja avalikest teedest eemal asuval maa- alal, kuid ainult juhul kui
sellega ei ohustata kaaskodanikke ja teisi loomi.
Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist ning pidamist korraldab
vallavalitsus. Omaniku juurest lahti pääsenud koera kinni püüdmist korraldab Laeva
vallavalitsus, koera püüdmise ja hilisema pidamisega seotud kulud (loomade varjupaik)
kannab looma omanik.
Eeskirja rikkumisel kui kaasneb varaline kahju või tervise kahjustus, siis kannab koeraomanik
vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KoKS §-s 663 järgi (karistatakse kuni 200
trahviühiku suuruse rahatrahviga). Lisaks rahalisele karistusele on koeraomanikul kohustus
hüvitada tekkinud kahju. Näiteks kui koer on purenud inimest siis tuleb hüvitada kannatanule

ravikulud. Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumisel on kohtuväline menetleja
vallavalitsus.

Kadri Ala
Piirkonnapolitseinik

MUUD UUDISED

Turismiettevõtjate uued väljakutsed

Jääaja Keskuses toimus 4. veebruaril geopargi II konverents „Loodusturismi toodete ja teenuste
arendus”. Loodusturism on maapiirkondade jaoks olulisim turismivaldkond, sest loodusturism
on

nišiturism,

mis

toob

tulu

sihtkohta

ja

kogukondadele,

selgitas

EASi

turismiarenduskeskuse looduse- ja perepuhkuse teemajuht Gea Kammer avaettekandes.
Loodusturismi tulevik, trendid ja uue põlvkonna turistide eelistused said konverentsil väga
mitme esineja poolt lahti räägitud. Klienditeekonda, kliendikeskse toote ja teenuse arendust
ning sihtkoha külalislahkuse näitajaid mõtestasid lahti Marika Kose, Rein Kuresoo ja teised.
Tervituskõnes pani Keskkonnaameti Jõgeva- Tartu regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili
Viilma südamele, et loodusturismi kavandades olgu loodushoid alati esikohal – loodus on see,
mida vaatama ja nautima tullakse, mitte taristu. RMK Vahe-Eesti külastusjuht Andri Plato
julgustas ettevõtjaid RMKga koostööle. Loodusturismis on väga tähtsal kohal lugu, sest lugu
loob taustsüsteemi, mis hakkab inimest kõnetama, selgitas rahvakultuurispetsialist Astrid
Hallik. Lugu on see, mis paneb miljoneid aastaid vanad hallid kivid kõnelema, tõi välja ka
Karelia Geopargi juhataja Jouko Parviainen Soomest. Teavitustöös toetavad lood kodukandi
väärtustamist selgitas Saarte Geopargi arendusjuht Grete Põldemaa.
Tänapäeva noored saavad rohkem eetriaega, kui viibivad värskes õhus tõdes Eesti Maaülikooli
MSc. Triin Saar, kes tutvustas Y-põlvkonna vajadusi ja ootusi. Pärnu Kolledži õppejõud Tiina
Tamm tõi esile, et väärtust pakub teenus, mis on kavandatud kasutaja vajadustest lähtuvalt.
Pikem ülevaade ja ettekanded on leitavad geopargi kodulehelt
http://jaaaeg.ee/geopark/et/sundmused/.

Geopargi omavalitsuste poolt korraldatud konverents keskendus loodusturismile, et aidata
kaasa turismimajanduse arengule piirkonnas. Sisukaid ettekandeid oli kuulamas pea 140
osalejat. Järgmisel aastal keskendub geopargi konverents kultuuripärandi väärtustamisele
piirkonna arenduses.

Kaidi Randpõld
Geopargi projektijuht

JUUBILARID JA SÜNNIPÄEVALAPSED

Jaanuar
06. jaanuar Elli Jõemets

84

11. jaanuar Sulev Steinvald 75
Veebruar
08. veebruar Koidula Lutsar

81

14. veebruar Eha Koort

70

19. veebruar Hilla Pung

93

21. veebruar Elvi Soasepp

84

Laeva Vallavalitsus õnnitleb juubilare ja eakaid sünnipäevalapsi!
Õnnitlusteminutid Pereraadios kell 8.30 lainepikkusel 89,0 MHz.

MÄLESTAME
JAAN MÄEKALA
29.10.1947-06.02.2016

KULTUURISÜNDMUSED LAEVA VALLAS

19.02.2016 Sõbrakuule pühendatud tantsuõhtu
Laeva Seltsimajas, algusega kell 21:00
Esineb ans. Vanker
Pilet 5 € (Lauad ettebroneerimisega 53090578)

24.02.2016 Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik kontsert
Laeva Seltsimajas, algusega kell 16:00
Esineb pereansambel Männiste

11.03.2016 Naistepäevale pühendatud tantsuõhtu
Laeva Seltsimajas, algusega kell 21:00
Esineb ans. Parvepoisid
(+ Üllatusesineja)
Pilet 5 € (Lauad ettebroneerimisega 53090578)

15.04.2016 Tantsuõhtu
Laeva Seltsimajas, algusega kell 21:00
Esineb ans. Singapur
Pilet 5 € (Lauad ettebroneerimisega 53090578)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

