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VALLAVANEMA VEERG

Hea vallarahvas!
Juba puudel punetavad pihlad, sügis suvele on
andnud käe. Pole me keegi 23.septembril seda
käe ulatamist näinud, kuid mõned märgid ikka
on silma hakanud. Kasvõi asjaolu, et
tänavavalgustus kipub meelde tulema ning
loodus meie ümber on peale roheliste värvide
veel muid toone näitama hakanud. Laeva valla
põllumehed on usinalt oma tehnika põllule
ajanud, et kevadel külvatut nüüd salvedesse koguda. Saagid nagu ikka on suuremad kui mullu.
Eks eesti poliit-maastikulgi on hakatud saaki
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koristama ja uudised levivad kulutulena küll
Tallinna Sadamat, küll Tallinna linna põletades.
Tea, kas põletatakse mõlemad maani maha või
jääb midagi järele ka. Laeva valda nii laialt ette
ei võeta. Proovitakse seda kogukonda hirmutada
eelkõige haldusreformi tondiga, koolivõrgu
korrastamisega. Täna tuleb eelkõige analüüsida
kogu riigikorraldust koos kohalike omavalitsuste
korraldusega. Peale analüüsi saab öelda, kes
kellega käima peab hakkama, et abielusadamasse
jõuda ja milline peab välja nägema pruut-peig.
Millised on etteantud parameetrid, et ühises
abieluvoodis tulevikuplaane pidada ja milline
peaks olema kokku varanduslik seis, et üldse
tohid elada. Ja siis on meil veel põhiseadus, mis
nõuab kõigile võrdsete võimaluste tagamist.
Meie vallas on lisaks eelnevale tegeletud
maisemate muredega. Elanike paremaks
teenendamiseks on koostatud Laeva valla
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava, läbi
on viidud mitu koosolekut ja avalikustamine.
Koostöös elanikega oleme saanud koostatud
arengukava ja järgmisel Laeva Vallavolikogu
istungil võib see kehtivaks dokumendiks saada.
Tööd Laeva paisjärvel on kulgenud
plaanipäraselt ning nii nõutav kalapääs kui ka
järvest sete saab eemaldatud tähtajaliselt,
oktoobrikuu lõpuks. Tõrvatilgaks meepotis on
meie endi seast inimesed, kes käisid hiljuti

ekskavaatorite kütet varastamas . Tehakse tööd
keset küla ning kas peame siis igat ööd kartma,
et homme me ei leia oma vara sellises olukorras
kus oli ta eile.
Tänaseks on ka Laeva jõe alamjooksul , Karisto
ojas vana jõesängi tööd teostatud. Seal on avatud
eelnevalt vanajõe suue (I kaevand) ning on
taastatud ajalooline vana Laeva jõe säng mitme
kilomeetri ulatuses. Neid töid teostati LIFE+
programmi vahenditest, nendest vahendistest
käisid suvel meie valla noored lisaks tasuta
Palupõhja looduslaagris.
Kooliaasta algas meil nii Laeva Põhikoolis kui
ka Laeva Lasteaias sellel aastal rõõmsates
toonides. Remonditi mitmed kooliruumid muudetud õpikeskkond paremaks õpilastele,
töötingimused paranesid õpetajatel. Mõlemas
asutuses on laste arv küll pisut vähenenud, kuid
seda rohkem jääb õpetajatel aega ja võimalusi
tegeleda iga õpilase isikupära kujundamisega.
Septembrikuu esimesel pühapäeval toimus
Laeva valla kodukandipäev Kärevere talukoolis,
kus Laeva valla endised ja praegused elanikud
said suhelda ning kogu pakutud meelelahutusest
osa saada. Suured tänud Laeva Kultuurimaja
juhataja Karin Küttisele ja kogu korraldavale
toimkonnale.

määramine AS-ile Emajõe Veevärk kuuluvatel
varadel“ kehtetuks tunnistamine;
- otsustati katkestada eelnõude “ Loa andmine
mitteeluruumi üürile andmiseks” ja „Loa
andmine vallavara tasuta kasutusse andmiseks“
ning jätkata eelnõude menetlemist oktoobrikuu
istungil;
- lubati puhkusele vallavanem Koit Prants
ajavahemikus 5.- 11. oktoober 2015.
Vallavanema puhkusel viibimise ajaks pandi
tema ametiülesanded vallavalitsuse liikme
Kadi Kukele;
- nõustuti riigimaale hoonestusõiguse
seadmisega Sinikülas asuva ehitiste omaniku
kasuks;
- kuulati vallavanema informatsiooni Käreveres
8-krt. elamu, ühepereelamute ja Laevas
Mällomäe vee probleemidega seonduvast,
lühikest informatsiooni haldusreformist ja
maakonnas toimunud kriisikoosolekust seoses
seakatkuga.
Vallavanem andis teada, et töödega Laeva paisul
ollakse graafikus.

Kõike head soovides

Juta Mäesepp
Volikogu metoodik
Koit Prants
Laeva vallavanem

LAEVA VALLAVALITSUSESES
LAEVA VALLAVALITSUSES
augustis ja septembris 2015. a vastu võetud
otsused

LAEVA VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu 08. septembri
2015. a istungil:

26. mai 2015. a istungil otsustati:
- väljastada kasutusload Laeva külas Viljahoidla kinnistule püstitatud laohoonele ja
tootmishoonele, Valmaotsa külas
Väike-Raudoja kinnistule püstitatud
puurkaevule ja septik-imbväljakule;
- määrata Laevas vallas asuva Truusa
katastriüksuse jagamisel maa katastriüksuste
koha-aadressideks Truusa ja Kaasiku.

- otsustati suunata „Laeva valla eelarvestrateegia
2016-2019„ avalikule väljapanekule 14 – 27.
september;
- otsustati katkestada Laeva valla arengukava
2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni
kinnitamine teine lugemine;
- võeti vastu Laeva valla 2015.a. eelarve II
lisaeelarve;

08. augusti 2015. a istungil otsustati:
- algatada Laeva valla arengukava aastateks
2012 – 2025 ülevaatamise ja muutmise
menetlus.

- võeti vastu määrus nr 23 „Laeva Vallavolikogu
27.04.2010 määruse nr 10 „Vee-ettevõtja

11. augusti 2015. a istungil otsustati:
-2 -

- väljastada ehitusluba Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutusele mikrotorusüsteemi ja
fiiberoptiliste sidekaablite paigaldamiseks
Laeva vallas;
- määrata Kämara külas asuva Eesti
Vabariigile kuuluva katastriüksuse jagamisel
koha-aadressideks Laeva metskond 55 ja
Kärevere-Kärkna tee, Kärevere külas asuva
Ojari tee 4 katastriüksuse jagamisel maa
katastriüksuste koha-aadressideks Ojari tee 4
ja Saarepõllu ning Sinikülas Pilpa tee 14
katastriüksuse jagamisel maa katastriüksuste
koha-aadressideks Pilpa tee 14, Sõstrapõllu
ja Suur-Tamme:
- määrata Laeva vallas asuvatele
unikaalaadressidele nõudvatele elukondlikele
hoonetele Ado ja Ado/1.

07. septembri 2015. a istungil otsustati:
- anda luba kaevetööde teostamiseks Karisto
ojal projektiga „Laeva jõe alamjooksu
taastamine.
Hüdrotehniliste
võimaluste
uuring ja projektlahendus“ kavandatud
tegevusteks.
11. septembri 2015. a istungil otsustati:
- kiita heaks hajaasustuse programmist
toetuse saaja projekti „Juurdepääsutee
Mällo-Mäe kinnistule“ aruanne koos täitmise
eelarvega;
- korraldada avalik kirjalik enampakkumine
Laeva vallale kuuluva Laeva külas asuva
transpordimaa koos sellel asuva Keskuse-Möldri
teega

26. augusti 2015. a istungil otsustati:
- kiita heaks hajaasustuse programmist
toetuse saaja projekti „Väike-Koidu
puurkaevu rajamine“ aruanne koos täitmise
eelarvega;
- määrata Kärevere külas asuva ja Laeva
valla munitsipaalomandis oleva
Laeva-Kärevere tee teenindamiseks vajalike
maaüksuste lähiaadressid ja ja pindalad;
- väljastada kasutusluba Kärevere külas Ojari
tee 12 kinnistul asuvale garaaž-töökojale ja
Väänikvere külas Väike-Koidu kinnistule
püstitatud puurkaevule;
- anda projekteerimistingimused Valmaotsa
külas Selli 2 ja Laeva metskond 43 maaüksustel asuva Selli-Sillaotsa õpperaja
rekonstrueerimiseks.

Helen Mägi Vallasekretär
LAEVA PÕHIKOOLI UUDISED

Kooliteed alustasid

01. septembri 2015. a istungil otsustati:
- seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Eesti
Lairiba Sihtasutuse kasuks Laeva valla
omandis olevatele Laeva külas asuvatele
Aeru tee 1//3, Purje tee 5 ja Väänikvere tee
6//8 kinnistutele elektroonilise side võrgu
rajatiste omamiseks, kasutamiseks ja selleks
vajalike tööde teostamiseks;
- maksta toetust.

Foto Kalju Tisler
Vasakult: Kaspar Ink, Melany Clausen,
Sten-Eric Schüts, Daniel Tõnsing, Egle Riine
Küng, Reio Mareten Kangur, Mattias Kukk.
Klassijuhataja Merilin Lepik

04. septembri 2015. a istungil otsustati:
- väljastada ehitusload Laeva külas
Viljahoidla, Käropõllu ja Sigala
maaüksustele päikesepaneelide parkide
ehitamiseks.

Oled virk ja oled krapssinust sai nüüd koolilaps!
Hoolas töö ja rõõmus meel
saatku sind su koolit
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hekülg aadressil: www.laeva.edu.ee. Sealt leiad
infot ja fotosid meie tegemiste kohta.
Head õpilased, koolipere ja lastevanemad !
Mina usun , et meie väike kool ja meie ise oma
tegemistega siin Laevamail tõestame seda, et
kool, siin paigas on meile kõigile üks väga vajalik paik .

KOOLITÖÖ ON ALANUD
On kollane leht juba vahtrapuul,
kalendrileht näitab sügisekuud.
ja jälle on koolis kõik Pilled ja Peetrid
ning kasvu neil juures on peaaegu meetrid...

Tegusat kooliaastat kõigile!
Koolitöö on alanud. Sel sügisel alustas Laeva
Põhikoolis kooliteed 7 õpilast. Laste klassijuhatajaks on Merilin Lepik. Oma tuttavas koolis
asus tööle klassiõpetajana Katre Sisask. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 53 õpilast.
Igal aastal teeme vähehaaval majas remonti ja
kaasajastame õpilaste õpikeskkonda. Käesoleval
õppeaastal said uue ilme õpetajate tuba, tütarlaste kodunduse tarvis köök ja nüüd on võimalus
raamatukogu kasutada ka õpitoana. Riidehoius
on uus mööbel.
Kooli tegevus on planeeritud eesmärgiga anda
õpilaste arendamiseks parimad võimalused.
Õppekava toetavate tegevuste plaan on sisutihe.
Planeeritud on koostöö erinevate
loodushariduskeskustega, muuseumidega ja
ettevõtetega. Peame tähtsaks õppeainete omavahelist lõimumist ja projektipäevade läbiviimist.
Oleme juba läbinud tänu KIK-i projektide rahastamisele õppeprogrammid I-III klassile
Vellavere-Vitipalu Loodusõppekeskuses ja IVIX klassile Seli-Sillaotsa õpperajal. Õuesõppetunnid meeldivad lastele väga.
Õpiabi vajavate laste jaoks toimuvad õpiabitunnid eripedagoogi juhendamisel. Õpioskusi
arendatakse ka pikapäevarümas.
Õpilastele on võimaldatud täiendav õpe
spordiringis, kunstiringis, laulukooris, pilliringis.
I - V klassi õpilased saavad tantsuõpetust nii
rütmika kui ka rahvatantsuprogrammi läbimisega. VI-VIII klassi õpilased läbivad koolis
draamaõpetuse kava. III klassi õpilased omandavad ujumisoskust Aura veekeskuses.
Õppekavas on uuendatud ainekavade sisu.
Karjääriõpetuse tund on tunniplaanis ka VIII
klassi õpilastele. Alates käesolevast õppeaastast
jaotub õppeperiood koolis trimestriteks. Tunnistused ja kokkuvõtted tehakse iga 3 kuu järel.
Õpetajad osalevad täiendkoolituskursustel, et ise
õppida ja rakendada kaasaegseid õpetamisvõtteid
oma töös.
Info kooli ja kodu vahel edastatakse e-kooli kaudu. Koolil on oma facebooki lehekülg ja kodule-

Nadežda Niklus
direktor

Vanavanemate päev Laeva Põhikoolis
Eesti tähistas septembrikuu teisel pühapäeval
juba kuuendat aastat vanavanemate päeva, mille
eesmärgiks on tänada ning avaldada austust
vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise,
jagatud hoole ning armastuse eest.
See tähtpäev aitab lastel saada teadlikumaks
sellest, millist tuge, teadmisi ja elutarkust
vanavanemad suudavad pakkuda ning tihendab
eri põlvkondade vahelist suhtlemist.
Vanavanemate päeval koolis oli vanaemadel ja
vanaisadel võimalus tulla oma lapselapse tundi ja
rääkida lugusid kooliajast ja lapsepõlvest.
Lapsed tänasid oma vanavanemaid meeleoluka
kontserdiga. Tagasiside oli positiivne ja
vanavanemad lubasid tulla ka järgmisel aastal.
Täname kõiki, kes käisid oma lapsepõlvejutte
pajatamas ja õpilaste esinemist kuulamas ja
vaatamas.
Veronika Täpsi
Laeva Põhikooli huvijuht

Foto 5345- Vanaisa Olavi Annuk õpetundi läbi
viimas.
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sai 2: 0 vöidu. Vöistkonnas mängisid
Olev Venno ja Velmo Junkin.
7. Kõrgetasemeline oli meeste
korvpallilahing. Laeva mehed vöitsid 43:
33.
Mängisid: Marek Maibach, Lennard
Luik, Hanno Kaljuste, Veiko Märtin,
Koit Märtin, Martin Kannela, Olari Venno, Andrus Kivimurd.
Kokkuvõttes oli tore sportlik laupäev, kus
Laeva valla noored saavutasid üldvõidu
naabrite üle punktidega 24: 8.
Sõpruskohtumised on toimunud järjepidevalt alates 1988. aastast . Puurmani
vald on saavutanud üldvõidu viiel korral
ja Laeva sportlased kahekümne kolmel
korral. Järgmised mängud on juba XXIX
ja on Puurmani valla korraldada.
Täname kõiki tublisid sportlasi ja edukat
harjutamist.

LAEVA SPORDIHOONE UUDISED

Lühikokkuvõte Laeva ja Puurmani valdade
spordimängudest.

B. Kannela

XXVIII kohtumine Laeva ja Puurmani spordirahva vahel toimus 12. Septembril Laeva
spordihoones. Võisteldi kaheksal erineval alal:

LAEVA AVATUD NOORTEKESKUSE
UUDISED

1. Laste saalijalgpall poistele ja
tüdrukutele. Laeva võistkonnas
mängisid:Hendrik Vahimets, Patrick
Maibach, Roven Zirul, Magnar Maibach,
Karoliine Pihlapuu, Sandra Nömmeots,
Anette Huum, Getlin Annuk, Laura- Lee
Raudsepp, Maris Rammi, Kristin Pehap .
Laeva poisid saavutasid võidu 3:2 ja
tüdrukud 1:0.
2. Juhtide kabevõistluses osalesid Koit
Prants, Ago Vooremäe ja Kersti Körge .
Kabeturniiril õnnestus Laeva juhtidel
4.1/2 : 1.1/2 võit saavutada.
3. Naiste saalihoki vöitis Laeva ülekaalukalt
9:1. Mängisid Merle Mukk, Evely
Kannela, Karmen Kukk, Johanna-Ly
Männik, Cristiine Laugmaa, Airi Venno.
4. Meeste saalihoki oli väga vöitluslik,
vöidu 5: 2 saavutasid Laeva mehed
koosseisus: Innar Hannus, Lewis Vunder,
Joonas Männik, Kristjan Kukk, Hendrik
Puija, Raido ....., Kunnar....
5. Naiste rannavörkpallis said Laeva
võistlejad Anneli Venno ja Airi Venno
kindla 2:0 võidu.
6. Meeste rannavörkpallis ei leidunud
Puurmanil meesvörkpallureid ja Laeva

Südasuvel 20-22. juulil toimus Palupõhja
Looduskoolis kalastus- ja looduslaager. Osaleda
said noored vanuses 13-18 eluaastat.
20st laagrikohast 10 olid Laeva valla noortele.
Laagris osalesid: Kirke, Mari-Liis, Anette,
Getlin, Carol, Robin.
Laager oli osalejatele tasuta, kuid see tingis ka
selle, et algul osaleda soovijad kes ennast kirja
panid loobusid kohast viimasel hetkel. Südasuvel
kedagi kiirelt asemele leida oli keeruline. Seega
jäi kasutamata 4 laagrikohta.
Laagris osalenud noorte sõnul oli laager tore ja
õpetlik.
Sõideti lodjaga Emajõel. Õpiti püüdma, puhastama ja fileerima kala. Noortele tutvustati ja
mängiti läbi erinevaid kalapüügivõimalusi nagu
näiteks- kalapüük öösel, tonkapüük, elektripüük,
võrguga püük .
Elektripüügist meenutavad noored, kuidas kalad
ja erinevad veeputukad pandi akvaariumisse ja
hiljem neid vaadeldi ning koolitaja rääkis
huvitavaid asju lisaks. Elektripüügi vool oli nõnda nõrk, et kalasid oli hiljem võimalik vette
tagasi lasta.
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Kõige parem kalaõnn oli Anettel, tõdevad noored. Anette püüdis kõige suurema kala, milleks
oli nurg.
Eriti elavalt meenutavad noored kummipaadi
rallit Emajõel.
Robin sai ära proovida päästevestiga ujumise.
Mis meenutas pigem takistusujumist.
Laagrile lisasid lisaväärtust hea seltskond ja hea
toit.
Kui paluti laagrilistel midagi negatiivset välja
tuua, siis vastus oli ühene- oli palju putukaid ja
ilmadega ei vedanud. Olid vihmased ja külmad
ilmad.
Osalejad on laagrikülastusega rahul ning
julgevad soovitavad ka teistele. Sel aastal
osalejad osaleksid kalastus- ja looduslaagris ka
järgmisel aastal, kui selleks võimalus peaks
tekkima.
Osalejad on laagri külastusega rahul ning
julgevad soovitavad ka teistele. Sel aastal
osalejad osaleksid kalastus- ja looduslaagris ka
järgmisel aastal, kui selleks võimalus peaks
tekkima.
Artikkel on valminud koostöös: Kirke, MariLiisi, Anette, Getlini ja Karmeniga.

TEADAANNE!
Kõikidel soovijatel on võimalus rentida Laeva
valla Avatud Noortekeskuse ruume (Laeva Kultuurimaja teisel korrusel), et pidada laste sünnipäevasid või mõnda muud tähtsat sündmust.
Ajavahemikus september 2014- august 2015
renditi noortekeskuse ruume 17 korral. Seetõttu
palun rendisoovist aegsasti ette teatada.
Laeva valla Avatud Noortekeskuse ruumide rendi hinnaks on 5€ tund.
Kui tunned huvi või tekkis küsimusi võta ühendust.
Karmen Kukk
Laeva valla Avatud Noortekeskuse juhataja
Tel. 55511774, karmen.kukk.001@gmail.com
Vajadusel tule ise kohale!
Noortekeskuses toimuvaga saab tutvuda Laeva
valla kodulehel (Laeva valla Avatud
Noortekeskuse all) või facebooki grupis (Laeva
valla Avatud Noortekeskus).

Foto: Christin Marleen Kask

Fotokonkurss- „Laeva vald on minu kodukoht” tulemused
Laeva valla Avatud Noortekeskus tänab kõiki
fotokonkursil- "Laeva vald on minu kodukoht"
osalenuid (Karola Vels, Hanna-Jette Hannus,
Kirke Kuiv, Anette Huum, Getlin Annuk,
Christin Marleen Kask, Liina Järvpõld, Illimar
Vels, Marju Jõemaa, Genno Toomsalu, Katrin
Kukk, Janely Epro)

Fotod: Lea Saar

Suur kummardus ja tänu teile!
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Fotokonkursile laekus 48 fotot, mida hindasid 10
žürii liiget. žüriisse kuulusid:
Kadi Kukk (vallavalitsus), Koit Prants (vallavanem), Karmen Kukk (korraldaja), Elviire Villa
(volikogu esimees), Rutt Kukk (lasteaia esinadaja), Külli Suvi (õpetaja), Karin Küttis (kultuurimaja esindaja), Koidu Sepp (43 aastase
kogemusega õpetaja), Nele Rammi (noorte
esindaja), Cätriin Kalaver (noorte esindaja).
Suured tänud ka žüriile!

•

Kuni 8 aastaste vanusrühma võitja Karola
Vels fotoga “Kevadine liblikas”

•

9-14 aastaste vanuserühma võitja Kirke
Kuiv fotoga “Laeva rabast midagi”

Eripreemia said: Genno Toomsalu fotoga
“Punane Golf Laevas” ja Hanna-Jette Hannus,
kes oli konkursi noorim osaleja ja žürii arvates
oma ea kohta teinud väga head fotod.

Kõik konkursil osalenud fotod
paremusjärjekorras on üleval Laeva valla Avatud
Noortekeskuse facebooki lehel.
Aitäh kõikidele osalejatele!
Uute võistlusteni!
Karmen Kukk
Fotovõistluse korraldaja
•

15-20 aastaste vanuserühma ei laekunud
ühtegi fotot.

•

21+ vanuserühma võitja Liina Järvpõld
fotoga “Suvevihm”
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PÄÄSTE NOORTERING (kohtade arv on
piiratud)
Kui oled 7-19 aastane Laeva valla noor, siis oled
oodatud osalema PÄÄSTE NOORTERINGIS.
Huviring toimub koostöös Päästeameti, MTÜ
Laeva vabatahtliku Tuletõrjeseltsi ja Laeva valla
Avatud Noortekeskusega.
Huviringis osaleja (noorpäästja) oskab ennetada
olukordi ning käituda õnnetuse korral. Toimuvad
erinevad koolitused ja väljasõidud.

29. oktoober kell 10.30 Lasteaialastele ja
algklassiõpilastele tuleb külla kirjanik-rändur
Marko Kaldur koos oma Valge Tähekiirega.

Huviringis osalemine on noorele TASUTA. Huviringi rahastab Päästeamet.

Võimalik saada sellesse raamatusse Tähekiire
autogramm – käpajälg.

Kohtade arv on piiratud, kui soovid osaleda võta
ühendust.

Üritus toimub lasteaia saalis.

ESIMENE KOHTUMINE TOIMUB
14.OKTOOBRIL KELL 17:30
NOORTEKESKUSES

’

Lisainfo ja registreerumine Karmen Kukk tel.
55511774 Laeva valla Avatud Noortekeskuse
juhataja

LAEVA RAHVARAAMATUKOGU
UUDISED

RAAMATUKOGUPÄEVAD
„KOHTUME RAAMATUKOGUS”
20. - 30. OKTOOBER 2015
NÄITUSED ja VÄLJAPANEKUD:
Väljapanek vanadest laulikutest ja heliplaatidest.
Näitus kohalike muusikute ja luuletajate
loomingust.
Virve Tamm Laeva Rahvaraamatukogu direktor
27. oktoober kell 17.00 Kogupereüritus : Mika
Keränen ja film „Supilinna salaselts”
Seltsimajas
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jõud. Selgub, et ka tema isaga on kunagi
juhtunud väga kummalised asjad, isa on kadunud
juba ligi paarkümmend aastat. Talle näib, et
keegi jälitab teda ja kord püütakse teda isegi
tappa. Lisaks hakkab väga veidralt ennast üleval
pidama tema hea sõber ja lõpuks otsustab
Markus maksku mis maksab need saladused
lahendada. Mängu astuvad üleloomulikud jõud,
inglid ja deemonid... ja ainus olevus, kes käitub
normaalselt on Susanne!

LUGEMISSOOVITUS NOORTELE
Rainbow Rowell "Eleanor ja Park"

Heli Künnapas "Tristan"
Eleanor ja Park on kaks eemalseisjat: Eleanor
oma välimuse (punased juuksed, lohvakad riided
ja suurevõitu keha) ning Park oma päritolu
(korealannast ema) tõttu. Parki enamasti
ignoreeritakse, Eleanori aga lihtsalt kiusatakse.
Ühel hommikul pole Eleanoril koolibussis istuda
mujale kui Parki kõrvale. Siit saabki alguse
nende armastuse lugu. Hoiatus lugejatele - see
lugu ei lõpe ootuspäraselt. Kõik saavad haiget.
Juhtub nii mõndagi kurba ja vihale ajavat. Samas
kirglikku ja meeleheitlikku. Üles jäävad
küsimused - kas esimene armastus saab kunagi
otsa? Kas aeg parandab hingehaavad? Kas
Eleanori ja Parki lool võiks saabuda teistsugune
lõpp.

Olla parim! Uskuda endasse! Järgi oma
põhimõtteid ja eesmärke! Ma olen endaga rahul!
Need on Miia nn "sisemised reeglid", mis ta on
enese jaoks kehtestanud ja ta pole siiani
iseennast alt vedanud. Tal on hurmav poiss-sõber
Tanel, ustavad sõbratarid Birgit, Kelly ja Eneli.
Mis aga kõige olulisem- tantsimine tüdrukute
tantsutrupis. Ja kogu selle korrastatud maailma
hävitavad kaks tumedat triipu ühel teatud pulgal.
Niisiis, ta on 17-aastane,tal pole veel 11 klass
lõpetatud...ja ta on rase! Nüüd alles läheb mürgel
lahti- vanemad on ahastuse äärel, Tanel kaob kui
tuul, sõbratarid ei saa aru ,milles asi, sest tuleb
kiiresti teha abort. Ainsaks toeks saab vanaema,
kes oskab juhtunusse rahulikult ja rõõmsalt
suhtuda ja usub, et Miia tuleb kõigega toime.
Kuna loodus tühja kohta ei salli, ilmub noore
ema ellu Steven. Mõlemad on haiget saanud,
suhtlemine ei lähe väga libedalt... Niisiis, kes
soovib lähemalt tutvuda 17aastase noore ema
eluga, käia koos temaga läbi inimsuhete
labürindi, elada kaasa nii katsumustele kui
rõõmudele, asetada ennast Miia olukorda,
proovida teha valikuid ja otsustusi- see raamat
on teile! Lugege ja elage läbi või kaasa!

Marek Kahro "Viisteist naeratust"

Marek jutustab lugejale oma kurva loo:
Tal on bänd ja ta teeb ilusaid laule, tal on armas
tütarlaps Karmen. Autoõnnetuses kaotab ta kõik
- bänd laguneb, Karmen sureb ja noormees ei
suuda kuidagi elule uut mõtet leida. Talle tundub
nagu mängiks temaga mingid üleloomulikud
-9 -

pomm-uudise, tema ema on saksa spioon, keda
tuleb hakata jälitama. Stephen on harjunud sõbra
käske täitma ilma mõtlemata ja luuramine lähebki lahti. Tegelikult ongi Keithi emal oma pere
eest varjamist vajav saladus ning laste sekkumine toob palju kahju kõigile asjaosalistele. Loos
on põnevust kuid rohkem psühholoogilisi
vastasseise, lugeja peab otsustama kelle poolele
asuda! Lugege ja mõistke kohut!

John Green "Süü on tähtedel"

Kristi Rebane "1/2 e. terve"
Vähk, vähk! Igal pool on vähk ja selle keskel
inimesed. Selles loos Isaac, kes kaotab nägemise
ja oma armastatud Monica, Augustus Waters, kes
kaotab algul jala ja siis ikkagi elu ja Hazel
Grace, kes on kaotamas võimet hingata. Kõigele
vaatamata ei kaota ükski neist huvi elamise
vastu. Hazel ja Augustus jõuavad kõrvuni
armuda ja sellest mõnu tunda ning selle loo
juurde kuulub vältimatult Peter van Houteni lugu
ilmotsatust kannatusest, mis tegelikult teeb
võimalikuks eriliste inimeste olemasolu keset
seda arusaamatut maailma. Leppigem sellega,
mis on ja võtkem vastu, mis tulemas kuid jäägem
teadlikuks enesest kui mõtlevast ja tundvast
olendist.

Livanne Raudsepp kohtub ühel päeval täiesti
juhuslikult oma teisikuga, kes pole inimene küll
aga vaim, nimega Pil. See ehmatab teda niivõrd,
et eluisu kaob ja ta üritab endalt elu võtta.
Probleem seisnebki selles, et ta ei suuda teadmist
vaimolendist vastu võtta ja arvab, et on hulluks
läinud. Loomulikult ta elu päästetakse ja Liv
peab oma kaksikõega lähemalt tutvuma. Loo
käigus tuleb ilmsiks ka hoolega varjatud
perekonnasaladusi, suhted emaga pole niikuinii
eriti head ja lisaks tulevad mängu noored mehed
Stephen ja Oliver. Viimane on veel eriti ohtlik,
kuna tal juba on tütarlaps nimega Gea. Suhted
muutuvad aina segasemaks ja mõnikord on Pil
ainuke, kes nõu suudab anda. Õnneks tuleb
sügisel nende klassi uus tüdruk, ennekuulmatu
nimega Ashling, varsti on Liv ja Ash
lahutamatud sõbrad ja nende vahel saladusi pole
- nüüd asutakse juba kahekesi Pili saladust
lahendama - kuidas lugu lõpeb saate teada kui
terve raamatu läbi loete!

Lugege, tundke ja mõelge!
Michael Frayn "Spioonid"

Teine Maailmasõda. Inglismaa. Inimesed kardavad sakslaste lennukirünnakuid. Õhtuti
pimendatakse käsu korras aknad. Liikumine
öösiti pole soovitav. Naabrite tegemistel hoitakse
silma peal. Ja keset sellist surutist mängivad lapsed spioonimängu, mis viib traagilise lõpuni.
Kaks sõpra - Stephen ja Keith on ametis jälgimisega kuni ühel päeval teeb Keith teatavaks
-10-

Kaja Sepp "Hetk enne homset"
LAEVA SELTSIMAJA UUDISED

16. OKTOOBRIL
KELL 21:00
LAEVA SELTSIMAJAS

Erle pere ostab maale suvitamiseks talumaja,
nõnda saab linnatüdrukust suveks maakas. See
toob kaasa uued tuttavad ja teistmoodi ettevõtmised.
Erlele hakkab väga meeldima kohalik poiss
Janno, tundu, et sümpaatia on mõlemapoolne.
Nii lihtsalt aga need asjad ei käi, sest FB saadab
Jannole sõnumeid keegi kaunitar Kätu - see kõik
teeb Erle meele väga ärevaks. Kohalike hulgas
leidub teisigi võimekaid tüüpe - nääpsuke Kiti,
kes väga hästi laulab. Üleslöödud Angela, kes
armastab väikesi lapsi. Lihtsameelne ja
heasüdamlik jõumees Mario. Naabri Nete, kes
teab kõiki küla uudiseid. Kirjanik toob meie ette
oma tegelaste ühe suve sündmused - jaanitule,
õise orienteerumise kuid kõige tähtsam
ettevõtmine on siiski Kiti minek Superstaari
saatesse ning mida see nii talle kui tema
sõpradele kaasa toob. Laulda ihkavat Kitit
saadavad sünged minevikuvarjud ja esimene
armastus ei pruugi alati õnnelikult lõppeda.

Tähistame hooaja algust stiilipeoga.

Teemaks:
„ LÜPSINAISED JA
TRAKTORISTID“
Tantsuks mängib RAEN
VÄIKENE
Enne pidu olete kõik oodatud Seltsimajja etendust „Lüpsiaeg“ kaema. Algab kell 19:00 ja pilet maksab 4 €

Pilet peole: 7 €
• Kui oled riides nagu lüpsinaine või traktorist, saad sisse ainult 5 € eest!

Lugu sai 2012.aasta noorteromaanivõistlusel esikoha

2- ühes pilet millega saad nii peole kui
ka teatrisse: 7 €

Laud broneeri ette: tel: 53090578 või
53937494
Või kirjuta kultuur@laeva.ee
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ilusal päeval vajub nende „lossi“ sisse laip. Kuigi
sellistes linna äärealadel asuvates oaasides pole
laipade ilmumine mingi eriline sündmus, selgub
peagi, et see laip pole tavaline vaid vägagi
„tituleeritud“…
Pilet: 3€.

INFO JA TEADEANDED
Eestis on sellest aastast üks hädaabinumber 112,
millelt saab kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka
politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise
inimesele lihtsamaks – kriitilises olukorras ei
kulu aega mõtlemisele, millist abi ja milliselt
numbrilt kutsuda. Üleminek ühele hädaabinumbrile muudab Häirekeskuse töösaalides ka kiirabi,
pääste ja politsei hädaabikõnedele vastamise ja
abi väljasaatmise kiiremaks ja täpsemaks.
Avalikkuse teavitamine ühest hädaabinumbrist
112 kestab erineva intensiivsusega 2015. aasta
lõpuni. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile
110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää
abita.
Number 110 kaob kasutusest siis, kui selle kasutus on langenud miinimumini.
Ühe hädaabinumbri 112 elanikkonnale kinnistamiseks palume lõpetada hädaabinumbri 110 kuvamise infokandjatel.
Palume kõigil, kelle veebides ja teistes infomaterjalides on märgitud hädaabinumbreid, asendada see infoga: Eestis on üks hädaabinumber 112
kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks. Kui vajad
kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
Samuti palume ka paberkandjatel väljaantavates
infomaterjalides kirjutada tulevikus:
Hädaabinumber 112 – kiirabi, pääste, politsei.

EELTEADE
TABIVERE HARRASTUSTEATER LAEVA
SELTSIMAJAS
12.11.2015.a kell 19:00
Tabivere Harrastusteater on vahepeal valmis
saanud uue näitemängu ja ruttavad seda nüüd
meile ka pakkuma.
Autoriks ukraina päritolu mees Anatoli
Djatšenhko.
Pealkirjaks „Belvedère “, mis itaalia keelest
tõlgituna tähendab „ilus, kaunis vaade“
(vaateplatvorm, suvila, puhkeloss, pargipaviljon,
väike torn või muu ehitis, kust avanes kaunis ja
ülev vaade ).

Lugupidamisega,
Toomas Viks
Siseministeeriumi pressinõunik

Lugu, mis ajab naerma, aga ei lõbusta.
… Kaks sümpaatset naisterahvast on olude
sunnil sattunud elama prügimäe servale.
Tänapäeval täiesti reaalne situatsioon. Nende elu
voolab vaikselt ja tasakaalukalt seni, kuni ühel

Loodusfoto konkurss “Vooremaa Voorused
2015”
Tartu Vallavalitsus kuulutab välja loodusfoto
konkursi „Vooremaa Voorused 2015“. Võistlu-12-

ses oodatakse osalema Vooremaal jäädvustatud
loodusfotodega. Võistlusfotosid saab esitada kuni 10. novembrini 2015. a. Tulemused avalikustatakse 2015. aasta lõpus toimuval SA LõunaEesti Turism aastakonverentsil.

ÕNNITLEME

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13-a k.a); noored (kuni 19-a k.a); üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud). Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes teemakategoorias: loomad, loodus, inimene
ja loodus. Üldarvestuses hinnatakse töid neljas
teemakategoorias: loomad, taimed ja seened,
maastik, inimene ja loodus.
Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 10 digitaalset fotot. Igale fotole tuleb lisada lühike selgitus pildistamise hetke või konkreetse pildi valiku tagamaade kohta. Töid saab konkursile esitamiseks üles laadida jpg failidena kuni 10. novembrini 2015 aadressil
http://martleib.com/voored/

Sünnipäevalapsed ja juubilarid oktoober 2015
6.oktoober Alexander Kovalev
11.oktoober Evi Zirnask
21.oktoober Eevi Kõõra
27.oktoober Eha-Mall Lauk
28.oktoober Lehte Kõiv
30.oktoober Vaike Vahi

Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja
esimene, teine ja kolmas koht. Valitakse välja ka
konkursi parim foto “Vooremaa Voorus 2015”,
mida tunnustatakse peaauhinnaga. Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu. Žüriisse kuuluvad
tunnustatud loodusfotograafid, loodusetundjad,
Jääaja Keskuse ja Tartu vallavalitsuse esindajad.

Sünnipäevalapsed november 2015
17. november Rein Antsmäe
19. november Aliide Müürissepp

Lisainfo: http://jaaaeg.ee/geopark/fotokonkurss2015/
Fotode tehniline ja temaatiline teostus: Tiit
Helm, e-kiri: tvkuukiri@gmail.com,
mob 529 5627.

75
89
80
80
81
82

70
86

Õnnitlusteminutid Pereraadios kell 8.30
lainepikkusel 89,0 MHz.

Fotode üleslaadmine ja esitamine: Mart Leib,
mob 536 61488

MÄLESTAME

Lisainfo:
Kaidi Randpõld
Tartu vallavalitsus, projektijuht
5340 2667
kaidi.randpold@tartuvv.ee

KALJU REINHOLD
01.07.1935 - 19.09.2015
VALTER KITSING
30.12.1935 – 22.09.2015
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REKLAAM

Tartu Mill ostab Puhjas Kaubi laos toidu- ja
söödavilja.

Korstnapühkija tuleb tellimisel ja puhastab teie
küttekehad ning -süsteemid.
Puhastusavade freesimine.
Kutsetunnistuse nr.092463.TEL 5065678

₪ NISU ₪ ODER ₪ RUKIS
(₪ KAER)

Lisaks pakume hooajal kuivatusteenust

FIE Andres Põhjala pakub Käreveres
Ihamaakingul värsket, suitsutatud ja kuivatatud
kala. Soovi korral ka endal võimalus noota tirida
või õnge leotada.
Täpsemalt : andres@do.ee ,
tel 5096511 või tulla ise kohale

*Hind ja tarnimine eelnevalt kokku leppida !
*Enne tarnimist võimalus määrata vilja kvaliteeti
Info telefonil:
Puhjas: 52 622 32 siim@tartumill.ee
Tartus: 52 079 97 urbo@tartumill.ee
www.tartumill.ee

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele :
• Ohtlike puude raiet majade ja liinide läheduses, kalmistutel

„Vallakaja“ väljaandja:
Laeva Vallavalitsus ja Volikogu
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, 60608
Tartumaa
Toimetas: Karin Küttis, tel 53090578
e-post: vallakaja@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ

• Vanade puude ohtlike okste eemaldamist
• Puude seisukorra ja elujõu hindamist
• Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete
lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA
Kontaktisik: Tanel Pajo
Tel: 58109846
E-post: puudraie.info@gmail.com
Koduleht: www.puuderaie.ee
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