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LAEVA VALLAS ON VALLAVANEMAKS KOIT PRANTS

Laeva vallavolikogu valis 27.jaanuari 2015 istungil
vallavanemaks Koit Prantsu. Määravaks said tema
eelnevad kogemused vallavanemana Rannu ja
Haaslava vallas. Koit on olnud EV Riigikogu X
koosseisu liige.

Koit on pärit Rõngust, Tartumaalt, lõpetanud Nõo
Keskkooli ja Eesti Põllumajanduse Akadeemia
hüdrotehnikainseneri diplomiga. Viimased aastad
on ta tegelenud kalapääsude rajamisega Eesti suurematel jõgedel.

Hea vallarahvas!
Pinnase kuivamisega alustame teede remondi- ning
hooldustöid nii Laeva küla teedel kui kogu vallale
kuuluval teedevõrgul. Kevadise teedelagunemise
oleme korraldanud massipiirangut keelavate märkidega.
Remonditakse perearstikeskust, koolimaja ja lasteaeda, uuendatakse laste mänguväljakut. Tööprojekti staadiumis on Väänikvere tee 7, Sotsiaalmaja.
Lähitulevikus uuendatakse Palupõhja liiklussõlme,
remonditakse Keskuse ringtee. Laeva kergliiklustee
projektiga oleme ootel reservnimekirjas. Euroopa
Liidu fondide avanemine võib tuua meile paremaid
võimalusi kohaliku elu edendamiseks, ettevõtluse
arendamiseks.
Ettevalmistamisel on Laeva valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava, täiendatakse Laeva
valla arengustrateegiat ja arengukava.

Käes on jürikuu, tali ulatas käe kevadele. Pehme
talve tagajärjel on tänavapildis domineerimas rohked nohused ninad. Arstidel käed-jalad tööd täis ja
põllumeestel kihk traktorirooli kippuda. Tuul kuivatamas põllulappe ja osa rändlindegi kohal. Laeva vald on sellel kevadel muutuste tuules, kus uus
on vallavanem, uus on arengu- ja keskkonnaspetsialist ning uus on sotsiaaltöötaja. Vallakaja toimetajagi uus.
Vallavanemaga kohtus vallarahvas esmakordselt
Eesti Vabariigi 97.aastapäeva pidulikul vastuvõtul
Laeva Seltsimajas, lapsed päev varem kooliaktusel
ja ettevõtjad Laeva Seltsimaja ettevõtjate ümarlaual. Oleme komplekteerinud töövõimelise meeskonna, kellega oleme vallarahva teenistuses igapäevaselt ning vaatame ka ettepoole, et poliitilised
tuuled Laeva valda ajaloo prügikasti ei puhuks.
Märtsikuised Riigikogu valimised andsid igale
valijale võimaluse osaleda oma tuleviku kujundamisel, hääletades sobiva kandidaadi poolt. Küll aeg
näitab, kas valik osutus õigeks.

Laeva vald liitus käesoleval aastal Vooremaa
Geopargiga, millega luuakse ühine koostöövõrgustik enamike Tartumaa ja Jõgevamaa omavalitsustega. Geopargiga tekib võimalus koondada piirkonna
arendustegevused ühise nimetaja alla ja selle kaudu
elavdada piirkonda ja majandustegevust. Geopargi
tutvustamiseks tehakse film, milles iga omavalitsus
esitleb oma vallale iseloomulikke piirkonditegevusi.
Kõik need tegevused on osa meie tegemistest, panus Laeva valla arenguks. Elu on protsess ning mida rohkem me kõik selles protsessis osaleme ja
kaasa mõtleme, seda parem näeb elu meie ümber
välja.

Laeva vallas on selle suve tegemisteks eelkõige
Laeva paisjärve kalapääsu rajamine. Neid töid teostame täielikult SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse rahastamisel, kes omakorda on saanud
rahalised vahendid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Ehitushange on Riigihangete registris
e-hankena välja kuulutatud ja pakkumused laekuvad aprillis. Tööd peavad olema lõpetatud käesoleva aasta novembriks. Laeva jõe seisundi parendamiseks on töös veel teinegi projekt, kus sellel aastal
viiakse Laeva jõgi otseühendusse Emajõega ning
korrastatakse ligi 3 km jõekaldaid.

Kõike head soovides
Koit Prants
Laeva vallavanem
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LAEVA VALLAVOLIKOGUS

mine Laeva Seltsimajaks“ kohta. Toimus arutelu,
mille käigus vallavalitsus võttis eelnõu tagasi.
– tulenevalt sellest, et vallavalitsus võttis tagasi
eelmises punktis olnud eelnõu, siis ei arutatud ka
Laeva Seltsimaja põhimääruse eelnõu ja vallavalitsus võttis eelnõu tagasi.
- määrati vallavolikogu esimees Elviire Villa töötasuks 150 eurot kuus,

Vallavolikogu 27. jaanuari 2015. a istungil:
- otsustati osaleda Vooremaa Geopargi loomises;
- moodustati Riigikogu valimisteks seitsmeliikmeline valimiskomisjon;
- loeti alates 21. jaanuarist 2015 tagasiastunuks
Maire Jõgi vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikme kohalt;
- loeti alates 11. augustist 2014 tagasiastunuks Harri Orro vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe
kohalt ja valiti vallavolikogu revisjonikomisjoni
esimeheks Elviire Villa.
- valiti Laeva vallavanemaks Koit Prants;
- arutati Aiu Põllumajanduse OÜ avaldust teede
vahetuse osas;
- kuulati informatsiooni vallavalitsuse tegemistest

Vallavolikogu 31. märtsi 2015. a istungil:
- vabastati avalduste alusel vallavalitsuse liikme
kohustustest Ülli Reimets ja Reliia Käro ning kinnitati vallavalitsuse uuteks liikmeteks Kadi Kukk ja
Tiit Sangla;
- võeti vastu Laeva valla 2015. a I lisaeelarve;
- otsustati omandada Asta Nõmmeotsalt Kalapääsu
katastriüksus;
- nimetati vallavolikogu esindajaks Laeva Rahvaraamatukogu nõukogusse Külli Suvi;
- nimetati Vallavolikogu esindajaks Laeva Kultuurimaja nõukogusse Jüri Koster;
- avaldati umbusaldust Vallavolikogu aseesimees
Ago Vooremäele, umbusaldamine ei läinud läbi;
- kuulati informatsiooni vallavalitsuse tegemistest;
- toimus vaba arutelu (volikogu liikmete avaldused,
ettepanekud, küsimused).

Vallavolikogu 03. veebruari 2015. a istungil:
- kinnitati vallavalitsuse liikmeteks Ülli Reimets,
Ulvi Viilvere, Merle Zborovsky, Reliia Käro;
- määrati vallavanema töötasuks 1200 eurot
kuus;
- määrati vallavanemale makstavad hüvitised;
- muudeti Väänikvere tee 1 katastriüksustele sihtotstarvete määramise otsust, jättes Kalapääsu katastriüksusele sihtotstarbeks üldkasutatav maa 20%
ja veekogude maa 80%.;
- kinnitati revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaan;
- lubati tasustamata puhkusele 14 kalendripäevaks
vallavanem Koit Prants, ajavahemikul 09.veebruar
kuni 22. veebruar 2015. a.

Juta Mäesepp
Volikogu metoodik
LAEVA VALLAVALITSUSESES

LAEVA VALLAVALITSUSES 20. novembrist
2014. a kuni 26. märtsini 2015. a vastu võetud
otsused

Vallavolikogu 03. märtsi 2015. a istungil:
- valiti Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadiks
Tiina Maibach-Laugmaa;
- kuulati informatsiooni Laeva valla 2014. a eelarve
täitmise seirearuande kohta;
- toimus Laeva valla 2015.a. I lisaeelarve vastuvõtmise, I lugemine;
- kuulati Laeva Kultuurimaja juhtaja Karin Küttise
selgitust eelnõu „Laeva vallavalitsuse hallatava asutuse Laeva Kultuurimaja tegevuse ümberkorralda-

20. novembri 2014. a istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba Väänikvere külas Triinumärdi katastriüksusel asuva rehielamu lammutamiseks;
- määrata projekteerimistingimused Kärevere
külas Talviste maaüksusele lihaveiste laudakompleksi püstitamiseks;
- lülitada eelarvesse sihtotstarbeline tulu.
10. detsembri 2014. a istungil otsustati:
- anda luba Laeva külas Purje tee 5 ja Väänikvere tee 6//8 kaevetööde teostamiseks maakütte
trassi paigaldamiseks;
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- anda OÜ-le Pure Contcepts üürile Laeva külas
Purje tee 5 ambulatooriumis asuv mitteeluruum.

- väljastada kasutusluba Kärevere külas Matsimaja kinnistul kaitsme nimivoolu suurendamiseks;
- määrata projekteerimistingimused Väänikvere, Laeva, Siniküla, Valmaotsa ja Kärevere külasid läbiva valguskaabli projekteerimiseks
ning Väänikvere külas Triinumärdi maaüksusele elamu püstitamiseks;
- maksta toetust küttepuude ostmiseks;
- hüvitada huvitegevuse kulud vastavalt esitatud avaldustele.

10. veebruari 2015. a istungil otsustati:
- määrata projekteerimistingimused Sinikülas
Sandritalu maaüksusele elamu püstitamiseks.
18. veebruari 2015. a istungil otsustati:
- osutada isikule sotsiaaltransporditeenust;
- muuta Kärevere külas asuva Kalda kinnitu detailplaneeringu lähteülesannet ning pikendada
lähteülesande kehtivust kuni 01. detsembrini
2016. a;
- väljastada kirjalik nõusolek Valmaotsa külas
Väike-Raudoja kinnistule keldri püstitamiseks;
- väljastada ehitusluba Kärevere külas Talviste
kinnistule lihaveiste lauda, separeeritud sõnniku hoidla ja kahe tahkesõnniku hoidla püstitamiseks.

18. ja 30. detsembri 2015. a istungil otsustati:
- teha alaeelarve sisesed muudatusi;
- kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse
saaja projekti „Laane kinnistu kanalisatsiooni
väljaehitamine ja teetruubi parandamine“
aruanne koos täitmise eelarvega.
09. jaanuari 2015. a istungil otsustati:
- hüvitada huvitegevuse kulud vastavalt esitatud avaldustele;
- väljastada kasutusluba Laeva külas Lillemetsa
katastriüksusele ehitatud omapuhastile;
- kinnitada Laeva Vallavalitsuse teenistujatele
ja hallatavate asutuste töötajate lõunasöögi
maksumus Laeva Lasteaias;
- kinnitada õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus Laeva Põhikoolis ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulu maksumus Laeva Lasteaias 2015. aastal.

13. märtsi 2015. a istungil otsustati:
- mitte maksta toetust;
- osutada isikule koduteenust;
- kooskõlastada Sinikülas Sandritalu kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht;
- korraldada avalik kirjalik enampakkumine
Laeva vallale kuuluva Laeva külas Väänikvere
tee 14 tootmismaa koos sellel asuvate ehitistega
võõrandamiseks;
- moodustada kriisikomisjon järgnevas koosseisus: komisjoni esimees vallavanem Koit Prants
ning komisjoni liikmed Kadi Kukk, Tiit Sangla,
Merle Zborovsky, Harry Orro ja Laeva valla
piirkonnapolitseinik Kadri Ala;
- moodustada hajaasustuse programmi taotlustele nõuetele vastavuse hindamiseks komisjon;
- moodustada vallavara komisjon.

13. jaanuari 2015. a istungil otsustati:
- tühistada kirjalik nõusolek Sinikülas Vahtramäe katastriüksusele sauna ehitamiseks ja väljastada kirjalik nõusolek sauna rekonstrueerimiseks.
22. jaanuari 2015. a istungil otsustati:
- väljastada kasutusluba Sinikülas Vahtramäe
maaüksusel rekonstrueeritud üksikelamule.

26. märtsi 2015. a istungil otsustati:
- moodustada hankekomisjon;
- kehtestada Laeva Lasteaia suvised lahtiolekuajad ja sulgeda lasteaed puhkuste ja remondi perioodiks 01.-31. juuli 2015. a;
- eraldada reservfondist 2566 eurot Laeva Kultuurimaja maaküttesüsteemi kompressori väljavahetamiseks.

05. veebruari 2015. a istungil otsustati:
- väljastada kasutusluba Sinikülas Vahtramäe
maaüksusele püstitatud saunale;
- nimetada volitatud esindajaks Laeva valla aktsionäriõiguste teostamisel AS-s Emajõe Veevärk, liikmeõiguste teostamisel MTÜ-s Tartumaa Arendusselts ja liikmeõiguste teostajaks
MTÜ-s Valguskaabel vallavanem Koit Prants;
- keelduda kahju hüvitamisest;

Helen Mägi
Vallasekretär
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TARTUMAA OMAVALITSUSTE LIIT PIDAS
JUHATUSE KOOSOLEKU LAEVA VALLAS

LAEVA VALLA ARENGUSEMINARIST

Tartumaa Omavalitsuste Liit pidas juhatuse koosoleku 08.aprillil Laeva vallas, Laeva Seltsimaja ja
Avatud Noortekeskuse ruumides. Peale Laeva valla
tutvustamist vallavanema poolt anti kätte omavalitsusjuhtidele Tartumaa talimängude karikad ja tänukirjad.

Kümnendal aprillil käesoleval aastal, toimus Alatskivi Lossis Laeva valla arenguseminar „Laeva
vald täna ja aastal 2017“. Seminaril osalesid vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed ning allasutuste juhid.
Arenguseminaril arutleti järgnevatel teemadel:

Juhatuse koosolekul arutati kohalikele omavalitsustele energiasektoris pakutavatest toetustest, tutvustati Tartumaa Noortekogu uuringut „Noorte osalus
Tartumaal“, räägiti kultuurikorraldusest Tartumaal,
arutleti Tartumaa Omavalitsuste Liidu 2015.a. lisaeelarve projekti, määrati Tartumaa Omavalitsuste
Liidu esindaja Tartu maakonna avatud noortekeskuse projektikonkursi komisjoni Laeva vallavanem Koit Prants, tutvustati konkursi Eesti kaunis
kodu 2015“ aluseid, mille käigus esitab iga omavalitsus 1.juuniks oma valla kandidaadid. Kohapeal
algatatud küsimustes räägiti Omavalitsuste Päeva
kokkukutsumisest, erakoolide rahastamisest,
e-arvetele ülemineku teabepäevast, Kultuurkapitali
Tartumaa ekspertgrupi kandidaatidest, EMO ja patsiendi transpordist.

Vooremaa Geopark
Alguses vaadati kaks tutvustavat lühifilmi, kus räägiti nii Vooremaa Geopargist, kui ka Geopargist
üldiselt.
Lühifilmid
on
üleval
internetikeskkonnas
www.youtube.com Soovitan neid vaadata, päris
huvitavad on.
Vooremaa Geopargi film aadressil:
https://www.youtube.com/watch?v=kqJSloapSiA
Ja Geopaki üldiselt tutvustav film aadressil:
https://www.youtube.com/watch?v=zX_V84gtucs
Kuna Vooremaa Geopargist tuleb üsna varsti välja
uus film, kus tutvustatakse Tartu- ja Jõgevamaad
läbivaid kohti, siis arutasime, mida toredat võiks
filmis Laeva vallast näidata. Jäädi seisukohale, et
filmitutvustuses lähenetakse vallale Emajõe poolt
ja näidatakse Kärevere Teemaja, Paljupõhjas laudteed, vaatetorni jne. Seal edasi liigutakse Laeva
poole, teepeale jääb ka Hollywoodi mägi.

Käesoleva aasta esimene väljaspool Tartut läbiviidud juhatuse koosolek lõpetati kohvilauas, mille
katsid meile Karin ja Anne. Järgmine Tartumaa
Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek toimub
06.mail Nõo vallas, kus viiakse läbi ka Tartumaa
Omavalitsuste Päev.

Teiseks arutluseteemaks oli Väänikvere tee 7Sotsiaalmaja väljaarendamine, mille eesmärgiks
on valla sotsiaalhoolekandesüsteemi parendamine.
Tutvuti projektiga ja tehti parandusettepanekuid.

Koit Prants
Laeva vallavanem

Arutati veel vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
korrastamise vajalikkust Sinikülas ja Käreveres.
Päevakorras olid ka Lasteaed- külakeskuse küttesüsteemi- ja perearstikeskuse soojustuse küsimused, samuti ka internetiteenusega seotud probleemid ja küla teede ja tänavate olukord.
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Ka haldusreformist oli juttu ning ühiselt leiti, et
vaatamata riigi plaanidele peame me kõik jätkama
edasi töötamist Laeva valla ja vallarahva hüvanguks. Kui ka haldusreform kunagi tuleb ja meid
liidetakse mõne teise vallaga, ei saa see mõte meid
täna segada. Vastupidi, me peame hoidma ja arendama oma valda nii, et kõigil oleks siin täna hea
elada.

minu eelnev töökogemus võimaldab mul oma tööd
Laeva vallas hästi teha.
Vabal ajal meeldib mulle lugeda, väga suure osa
ajast võtab hetkel koer, kelle õpetamine-treenimine
on mulle üks põnev väljakutse.
Kadi Kukk
Arengu- ja keskkonnanõunik

Tere,
Minu nimi on Diana Pent ja ma olen Laeva valla
uus sotsiaalhooldustöötaja. Olen pärit IdaVirumaalt, kuid nüüdseks päris kohalik Laeva valla
elanik. Mul ei ole küll sotsiaalalast haridust ega
varasemat töökogemust, aga mul on kogemused
käitumisraskustega laste ja vanemate inimestega,
kes ei tule enam iseseisvalt toime. Loodan, et saan
abivajajaid aidata ning anda oma panuse Laeva valla elanike heaks.

Karin Küttis
Laeva Kultuurimaja juhataja

UUED TÖÖTAJAD

Hea Laeva valla elanik!
Alates märtsist olen Laeva valla uus arengu- ja
keskkonnanõunik. Minu töövaldkond on väga lai –
lisaks keskkonna- ja arenguteemadele on minu ülesandeks ka maakorraldusega seotud küsimustega
tegelemine. Varasemalt olen töötanud nii riigiasutuses kui ka eraettevõttes, omavalituses töötamise
kogemus mul puudub. Mulle meeldivad uued väljakutsed ning leian, et väga vajalik on enese pidev
arendamine ja täiendamine, loodan, et töö Laeva
vallavalitsuses mulle seda kõike ka pakub.
Sündinud ja kasvanud olen Lõuna-Eestis, kuid juba
mõnda aega elan Tartus. Keskkonnaalase hariduse
omandasin Eesti Maaülikoolis, lisaks õpin käesoleval hetkel Tartu Ülikooli avatud ülikoolis. Minu
varasem töökogemus on seotud põhiliselt erinevate
keskkonnavaldkonna projektidega, sh nende juhtimisega. Palju olen tegelenud keskkonnamõju hindamisega, selleks tegevuseks oman ka litsentsi.
Olen osalenud ka planeeringute ja erinevate arengudokumentide koostamisel, koostanud olen erinevaid keskkonnakasutuslubade taotlusi. Usun, et

Diana Pent
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„Kas teadsid, et…“ on uus rubriik, kus
kajastatakse põnevaid lugusid Laeva valla tublidest
ja silmapaistvatest elanikest, olgu nad siis sportlased, muusikud, näitlejad või mõne muu eluvaldkonna esindajad. Need on lood inimestest meie endi
keskelt.

Ago on väga hea treener. Ilma temata ma võistlustel osaleda ei saaks. Hetkel korraldab ta kõik võistlustel käimised- registreerimisest transpordini.
Koostööd pean väga heaks. Ta on alati olemas, kui
vaja ning aitab igal võimalusel. Kui ma mängin,
siis ta jälgib ja hiljem selgitab, kuidas oleks saanud
paremini. Tänu temale oskan erinevaid kombinatsioone.
Ta kinkis mulle ka kabe raamatu, mis on üsna mahukas. Olen selle juba kaks korda läbi lugenud,
ning sellest on palju abi olnud.

MERILEY RAUDSEPP JA AGO VOOREMÄE

Milline võistlus on sinu jaoks olnud siiani kõige
olulisem?

KAS TEADSID, ET…

Arvan, et need võistlused, mis toimuvad Jõgeval,
ning mida korraldab Jõgeva Kabeklubi. Meeldib,
kuna seal on tugevam konkurents. Jõgeval oleme
käinud juba mitu korda.

Meriley Raudsepp on Laeva Põhikooli 8. klassi
õpilane. Lisaks sellele on ta ka tubli noorsportlane,
kes esindab Laeva valda maakondlikel kabevõistlustel. Käesoleval aastal, Eesti Vabariigi aastapäeval, sai Meriley vallalt tänukirja.

Sinu treeneri sõnul oled sa juba praegu väga heal
tasemel ja sulle ennustatakse kabevallas suurt tulevikku. Kui heal tasemel mängijaks sa ennast ise
pead?

Tänukirja sai ka Meriley treener Ago Vooremäe,
kelle näol on tegemist aktiivse kirikabetaja- ja
vabatahtliku töö tegijaga, ning kes juhendab Laeva
valla noorsportlasi kabes. Tänu Ago juhendamisele
peetakse Merileyd juba praegu Eesti tulevikulootuseks kabemängus.

(Siinkohal jäi Meriley tagasihoidlikuks, ning arvas,
et ta on vahepeal hea ja tema tase on keskmine.
Siiski peetakse teda juba praegu tulevikulootuseks
ning ta on võistlustel edestanud ka juba endast vanemaid poisse. Toim.)

INTERVJUU MERILEY RAUDSEPAGA

Millised on sinu tulevikuplaanid?
Kas sa mäletad, millal sa mängisid oma elu esimese kabe mängu?

Tahaks ikka edasi minna ja päris tippu välja, kuid
selleks pean rohkem treenima ja õppima.

Jah, see oli koolis kaberingis. Olin siis 10 aastane.
Kabe hakkas mind kohe huvitama, kuigi tõsisemalt
olen sellega tegelenud viimased kaks aastat.
Esimesel võistlusel käisin aastal 2011

Kuidas on sinu pere ja sõprade toetus?
Väga hea. Emal on hea meel, et mul selline tõeline
huvi on. Ka minu nooremad õed mängivad, ühe õe,
Gerdaga, käin koos ka võistlustel.
Ja sõbrad on mul toetavad. Eriti elavad nad mulle
kaasa, kui käin võistlustel.

Kuidas sa treenid ning kui tihti sa seda teed?
Võimalusel treenin iga päev. Oleneb sellest, kuidas
õppimise kõrvalt aega jääb. Enamasti mängin internetis. Seal on online mängud. Nii saan mängida
näiteks ka oma treeneri Ago Vooremäega.

Eesti Vabariigi aastapäeval, said sa vallalt tänukirja. Kui oluline see sinu jaoks oli.
Kui edukaks sa pead oma koostööd oma treeneriga? Kas ta on hea treener?

Väga oluline! See näitab, et vald hindab minu
sportlike tulemusi ja mind on märgatud.
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kokkuvõttes 3. koha karika. Eriti edukaks kujunes
nii Merileyle, kui mulle käesoleva aasta märtsikuu,
kus Merileyga kahepeale saime kolm hõbemedalitLuunja Mõisaaida kabeturniirilt Merileyle noorte
arvestuses 2. koht ning Tähtvere valla lahtistelt
meistrivõistlustelt mulle meeste arvestuses 2. koht
ning Merileyle noorte arvestuses samuti 2. koht.
Osalema kutsuti sinna Laeva valla kabetajaid, kuna
osalesin Tähtvere valla kabevõistkonnas Eesti Valdade Talimängudel, kus üldkokkuvõttes Tähtvere
saavutas 2. koha karika. Meriley omaltpoolt osales
aga treeningkohtumisel Tähtvere valla noortekoondisega, kui see valmistus nimetatud võistlusteks.
Hilisemates kohtumistes võistlustel, õnnestus Merileyl juba oma treeningukaaslasi edestada. Võõrleegionäride staatuse tingis see, et Laeva vald ei leidnud vajaliku olevat Tartumaa Valdade Talimängudel osaleda. Meie naabrite Tähtvere ning Tartu valdade spordi- ning vallajuhid suhtuvad sellistesse
ettevõtmistesse hoopis tõsisemalt ning tulemuseks
oli, et nende valdade esindajad seisid Pärnus võistluste lõpetamisel kõrvuti poodiumil, käes 1. ja 2.
koha karikad.

Meriley Raudsepp. Laeva valla tubli
noorsportlane.
INTERVJUU AGO VOOREMÄEGA
Kuidas algas koostöö Merileyga?
Aastatel 2011 ja 2012 osalesin Eesti meistrivõistlustel kirikabes ning saavutasin hõbemedalid mõlemal aastal, mis andis julgust proovida noort järelkasvu õpetada.

Treenerina näen Merileys perspektiivi paari kolme
aasta pärast esindada maakonda Eesti tasemel, ning
võistelda juba täiskasvanutega võrdväärselt.

Aasta 2012. 2.poolaastal ja 2013. 1.poolaastal viisin Laeva Põhikoolis läbi õpilastele kabetreeninguid ja korraldasin ka üle-koolilise kabeturniiri,
mille käigus selgusid tugevamad ja perspektiivsemad kabetajad. Treeneritöö koolis piirdus ligikaudu
aastaga, sest õpilaste vanusevahe oli suur ning
mänguoskused väga erinevad, pealegi polnud tööja terviseprobleemidega kimpus olles kerge samal
ajal ka ise võistlustel osaleda. Sealt aga jäid silma
noored Raudsepad, kes paistsid teiste hulgast välja
nii mängutahte, kui ka oskusega. Kui koostasin
Laeva valla võistkonda Emajõe talimängudele, siis
kaks kohta selles kuulusid Meriley ja Rainer Raudseppadele. Tänu nende panusele õnnestuski meie
võistkonnal kahel järjestikusel aastal saavutada
pronksmedalid. Praeguseks on minu õpilasteks jäänud Gerda ja Meriley Raudsepad, kellega koos
käime ka võistlustel.

Kuidas sina treenerina hindad, millised tingimused peaksid olema täidetud, et Meriley jõuaks oma
alal
Eesti parimate hulka?
Esiteks. see sõltub sellest kuidas tal säilib huvitatus ja kuidas ta suudab ennast mobiliseerida tööd
tegema. Antud hetkel julgen väita, et tema motiveeritus ja tahe alaga tegeleda ja ennast arendada
on äärmiselt kõrge.
Teiseks peaksid kohalik omavalitus ja spordijuhid
oma valla noorsportlast tema püüdlustes toetama,
näiteks hüvitama võistluste osalustasud ja transpordikulu.
Selleks, et noorte tahe spordiga tegelemisel püsiks,
on vaja märgata ja tunnustada nende saavutusi.

Millised on olnud Meriley senised saavutused?
Meriley on olnud Laeva valla kabevõistkonna liige
kahtedel Emajõe mängudel, kus õnnestus võita
pronksmedalid. 2014. aastal saavutas Meriley Jõgeva kabe sariturniiri etappidel 2. ja 3. koha ning
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Ago Vooremäe isiklikud saavutused spordis
viimasel neljal aastal

2013. a
2013. a

Vabariigi sisesed võistlused
2011. a
2011. a
2012. a
2012. a

Eesti Meistrivõistlustel
kirikabes
Laeva valla kabevõistkonnas Emajõe mängudel
Eesti Meistrivõistlustel
kirikabes
Laeva valla kabevõistkonnas
Emajõe mängudel

2013. a
2013. a

Indiv. hõbemedal
pronksmedalid
hõbemedal

Euroopa Meistrivõistlused
kirikabes
Maailmameistrivõistlused
kirikabes
Veteranide Maailmameistrivõistlused kirikabes
Venemaa lahtistel
meeskondlikel meistrivõistlustel Eesti
meeskonnas

ind. pronksmedal
ind. 12. koht
ind. 4. koht
rahvusvahelises
konkurentsis
pronksmedalid

05.02.3013- Omistas Sankt Peterburi
Kabeakadeemia Ago Vooremäele saavutatud
tulemuste eest meistersportlase aunimetuse.

pronksmedalid

Saavutatud tulemused Sankt Peterburi Kabeakadeemia poolt korraldatavatel rahvusvahelistel
turniiridel.
Rahvusvahelised võistlused
2013. a

Kuna Eestis enam kirikabevõistlusi ei korraldata,
on Ago viimasel kahel aastal osalenud põhiliselt
Peterburi Kabeakadeemia poolt korraldatavatel
rahvusvahelistel turniiridel, kus vormistati talle ka
02.05.2014 seisuga meistersportlase tunnistus.

2013. a
2013. a
2014. a

Kõrgeima reitinguga turniiridest on ta osalenud Euroopa meistrivõistlustel, kus õnnestus võidelda välja pronksmedal 64-ruudulises kabes. Ago osales ka
veteranide
MM - il, kus jäi esimesena medalita,
seega 4. koht.

2014. a

Venemaa lahtisel Meistrivõistlusel pöördkabes
Sankt Peterburi meistrivõistlustel brasiilia kabes
Rahvusvahelisel Rafail Arutjunjani mälestusturniiril

hõbemedal

Rahvusvahelisel A.P.Potapovi
mälestusturniiril
Rahvusvahelisel pöördkabe
turniiril

ind. pronksmedal

ind. hõbemedal
2.- 4. koha
jagamine.

3. – 4. koha jagamine

Karin Küttis
Laeva Kultuurimaja juhataja

Täiskasvanute MM – il jäi tema saagiks 13. 12.koha jagamine võrdsete punktide arvu juures,
kuid koefitsent ei soosinud teda mitte. Mõlema
turniiri auhinnalise koha kaotuses võis Ago ainult
iseennast süüdistada, sest kiirustades märkis ta üles
ühe käigu, notatsiooni sarnasuse tõttu sooritas aga
teise. Ago sõnul unustas ta vanasõna – kiirustada
tuleb kirppu püüdes.

LAEVA LASTEAED- Mängides targaks ja
osavaks

Jaanuarikuu lõpus toimus lasteaias suur merepidu,
milleks tehti mitu nädalat ettevalmistusi- õpiti
tundma meie suuremaid veekogusid ja kalu, tutvuti
mere- ja kalameeste töödega. Lasteaia saali kaunistusteks joonistasid lapsed ise kalu ja meisterdasid
meduuse, õpetajad tassisid kodust kummipaadi,
kalavõrgud, õnged ja muu kalameeste varustuse.
Pidu algas pudelikirja leidmisega ning peopaika,
üksikule saarele, aerutamisega. Üksikul saarel olid
leidnud endale elupaiga uppunud laevadelt eluga
pääsenud laevakapten, madrus, laevaarst ja –kokk
ning eriti näljane laevakass. Peole tulid madrused,
mereröövlid, kalamehed ja merineitsid. Lauldi vanu merelaule, mängiti lõbusaid meremeeste mänge,
kangetele kalameestele korraldati mälumäng. Pärast kosutavat õhtueinet kogunes lärmakas seltskond videodiskole. Taskulampidega aarete jaht
lõppes aardelaeka leidmisega, kust igaüks endale
meeldiva üllatuse valis. Kui meremeeste ööfilm

Ago on osalenud ka Eesti võistkonna koosseisus
Venemaa lahtistel võistkondlikel meistri – võistlustel, kus võistkonna osaks olid pronksmedalid.
Kokku on Agol õnnestunud rahvusvahelistelt võistlustelt välja võidelda 8 erivärvi medalit, milledest
mitmed pole Agoni veel jõudnud. See pole aga Venemaa asjaajamist ja tavasid arvestades midagi
eriskummalist, sest näiteks Tartus elav kirikabe
kahekordne maailmameister ootas oma medalit üle
kahe aasta.
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vaadatud sai, oligi magamamineku aeg käes. Enne
keskööd valitses lasteaias vaikus- kõik pidulised
magasid nohisedes.
Veebruar oli meil batuudikuu. Vastlapäeval oli õnneks mõni sentimeeter lund ja jääd olemas, et suuremad lapsed said oma pikad liud kooli keldri mäel
lasta. Väikesed poisid ja tüdrukud „suusatasid“ ja
„kelgutasid“ lõbusalt lasteaia saalis.
Märtsikuu algas tüdrukute nädala ja nukunäitusega.
Nädala alguses jutustas muinasjutuvestja lastele
muinasjutu Pöial- Liisist, filmiõhtul nägid aga lapsed seda muinasjuttu suurelt ekraanilt. Teistel päevadel tegid rühma õpetajad tüdrukutele soenguid ja
punusid ilusaid patse, lakkisid küüsi ja joonistasid
vastavalt laste soovile näomaalinguid. Sel nädalal
toimusid ka teatrietenduse vaatamine ja veebruaris
haiguste tõttu ära jäänud luulekonkurss. Nädal lõppes stiilipeoga saalis.

Kalamehed kalu püüdmas
Merle Raiküla

LAEVA KULTUURIMAJA VÕI LAEVA
SELTSIMAJA? MEIE NIMEST,
AASTAPÄEVAST JA PROJEKTIDEST.

19. märtsil esindasid meie lapsed Tony Kägo ja
Reio Marten Kangur väga hästi lasteaeda Mellistes
maakondlikul luulekonkursil „Eesti keele kaunis
kõla“.
Koolieelikud poisid käisid 20. märtsil oma teadmisi
proovile panemas maakonna lasteaedade poiste
päeval Luunjas.
Märtsikuu lõppes poiste nädala ja autonäitusega.
Esimesel päeval toimus suurematele poistele orienteerumismäng. Tormist ilma trotsides kaevasid poisid liivakasti peidetud salakirju välja, lugesid tööjuhiseid, otsisid ämblikke, vedasid vägikaigast,
kõndisid kompadel, voltisid ja lennutasid nooli
ning lõpuks pidid puu otsast üllatuste koti kätte
saama. Teistel päevadel toimusid sportlik õhupalli
päev spordihoones, enda portree joonistamine, väikeste poiste autopäev, dinosauruste eluga tutvumine ja filmiõhtu. Puutöö päevaks pidi iga poiss kodunt haamri kaasa võtma, et ise naeltega autopilt
valmis taguda. Väikesed poisid olid väga julged
suurte haamritega toksima. Poiste nädal lõppes toreda grillipeoga kultuurimaja laululaval.

Paljud tähelepanelikud on ehk juba märganud Laeva Kultuurimaja välisukse kohal silti „Laeva Seltsimaja“. Selgitan siinkohal, miks see nii on:
Eelmise aasta aprillis täitus 100 aastat sellest, kui
Laeva Muusika ja Laulu Selts sai vallalt rendile
ühe maatüki. Sellele maatükile ehitas Selts oma
maja, mis valmis 1914 aasta detsembris. Nimeks
pandi talle Laeva Seltsimaja, sest majas toimusid
kõikide seltside üritused. Seltsimaja nimi püsis kuni 1933. aastani, mil Tartumaal moodustati 64 rahvamaja, nende hulgas ka Laevas. Aga seltsid kasutasid maja edasi kuni venelaste sissetulekuni, mil
seltsid laiali aeti. 1964. a. muutus nimi Laeva Maa-

Tänan koostöö eest tublisid lapsevanemaid, alati
abivalmis Karinit ja Annet kultuurimajast ning lasteaia vahvat kollektiivi. Laste särasilmad ja rõõmus
jutuvadin tekitavad sooja tunde, kui nad neist üritustest räägivad.
On aprillikuu oma uute plaanide ja tegemistega,
neist aga edaspidi.
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kultuurimajaks, viimastel kümnendatel
„Maa“ eest ära ja jäi lihtsalt kultuurimaja.

kadus

Otsustasin, et lähenen sellele tähtsale sündmusele
koduselt. Matsin maha mõtte aktusest, soov oli, et
sünnipäevalised saaksid ennast tunda hubaselt ja
mõnusalt. Nii ei saanud panna külalisi istuma ritta
toolidele, vaid katsime lauad, kus taga rahulikult
üritust jälgida, kohvi juua ja suupisteid maitsta.

Kui sündmuse „Laeva Kultuurimaja 100“ töögrupis
kerkis üles küsimus, kas ennistada maja algne nimi- Laeva Seltsimaja, või jätta see muutmata, otsustati korraldada rahva küsitlus.

Kuna peo lõpus said külalised nautida kohaliku
näitegrupi „Sõgedad“ etendust „Vigased pruudid“,
kus mina peretütar Leenat mängisin, otsustasin
Leenana juhtida ka kogu „Kultuurimaja 100“ üritust. See aitas mind natuke, sest miskipärast on kellegi teisena esinemine veidikene lihtsam, kui
iseendana. Siiski oli mul õudne närv sees ja saali
sisenedes jalad all värisesid. Külalised seda ei näinud, mul oli pikk rahvariideseelik seljas.

Küsitluse korraldas Laeva Rahvaraamatukogu juhataja Virve Tamm, ning selle eelinfo avaldati
2014 aasta mai kuu Vallakajas. Küsitlus kestis 1.
juulini 2014. a. ning selles sooviti eelistust maja
nime valiku osas. Valikus olid nimed: „Laeva Kultuurimaja“ või „Laeva Seltsimaja“.
Küsitluses osales 42 inimest, kellest 41 inimest olid
nime: „Laeva Seltsimaja“ poolt, 1 inimene, nime:
„Laeva Kultuurimaja“ poolt.

Vaatamata sellele, et ma ise hirmsasti pabistasin
kulges pidu üsna kenasti. Nägime uutes rahvariietes tantsimas meie rahvatantsurühma Kanarbik,
samuti ka Laeva Põhikooli väikseid rahvatantsijaid.
Kuulasime Laeva Põhikooli laululapsi ja külakapelli Kobedad, kes esinesid koos endise Laeva Kultuurimaja juhataja, Ene Priksiga. Väga põnevad ja
südamlikud olid kultuurimaja endiste juhatajate ja
teiste külaliste tervitused. Juubeli auks sai kultuurimaja ees avatud ka infotahvel Laeva Kultuurimaja ajalooga.

Käesoleval aastal tuli nimeküsimus arutusele ka
Laeva valla Volikogus ja Vallavalitsuses, kus lõpuks otsustati, et nimetame selle maja, kui hoone
Laeva Seltsimajaks, Küll aga ei muudetud „Laeva
Kultuurimaja“, kui asutuse nime. Niisiis toimuvad
meie sündmused Laeva Seltsimajas, kuid korraldajaks on asutus Laeva Kultuurimaja.
Seltside taastamisega, iseseisvusaja algusest, on
maja täitnud samu funktsioone, mis selle asutamiselgi, ning maja nime muutmine ei muuda ka praegust töökorraldust ja funktsiooni. Ajaloolise nime
taastamine ei ole tagasiminek ega nostalgia, vaid
austusavaldus Laeva valla tublide meeste vastu, kes
panid aluse Laeva kultuurielule.

Ma tänan Teid kõiki, kes Te olite abiks „Kultuurimaja 100“ sündmuse korraldamisel. Suur tänu
kõikidele külalistele ja esinejatele. Tänan Teid, kallid Laeva Kultuurimaja endised juhatajad kes Te
olite kohal sellel tähtsal päeval ja ka Teid, kes Te
kahjuks meiega liituda ei saanud, kuid olite mõtetes
meiega.

„Laeva Kultuurimaja 100“
14.detsembril, 2014. aastal tähistati Laeva Kultuurimaja 100 aastapäeva. (Tol hetkel ei olnud veel
nime küsimus otsustatud ja seetõttu kasutan selle
ürituse kirjeldamisel vaid „kultuurimaja“ nimetust.)
Sündmuse ettevalmistus oli üsna keeruline ja mahukas. Ühendust pidi võtma kõikide endiste kultuurimaja juhatajatega, teavitama vallaelanike ja teisi
külalisi. Samuti meisterdama meeneid, koostama
tänukirju ja päevakava, tellima tordi ja toidud jne,
jne. Ütlen ausalt, tegemist oli minu jaoks siiani
kõige keerulisema sündmuse korraldamisega, kuna
nii minu enda, kui teiste ootused sellele olid kõrged. Nädal enne pidu me Annega praktiliselt elasime kultuurimajas, vahel polnud aega süüagi.

Pilte Laeva Kultuurimaja juubelist
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Projektidest
„Laeva Kultuurimaja 100“
Laeva Kultuurimaja 100. aastapäeva üritust, infotahvli ja nimetähtede soetust rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Projekti esitajaks oli MTÜ Laeva Kultuuriselts.
Projekti kestvuseks 01.06.2014- 27.02.2015
Projekti kogumaksumuseks oli 1980 €, millest
KOP toetus 1782 € ja omaosalus 198 €.
Projekti raames:
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•

Soetati „Laeva Seltsimaja“ nimetähed ja infotahvel

•

Laste töötoa-, näiteringi- ja näituse läbiviimseks vajalikud vahendid.

„ Rahvatantsurühmale Kanarbik seelikuriide
soetamine“

INFO/ TEADAANDED

Eesti Kultuurkapitali toetusega, saime soetada meie
valla rahvatantsijatele 12 seeliku tarbeks Kursi Kihelkonna triibustikuga rahvarõiva seeliku riide.
Projekti kestvuseks oli 1.juuli 2014- 30.september
2014.a

•

HUVITEGEVUSE KULUDE
HÜVITAMINE

Õppeaasta teise poole (jaanuar-mai 2015) huvitegevuse kulude hüvitamiseks tuleb Laeva vallavalitsusele esitada hiljemalt 12. juuniks vastavad kuludokumendid .
Huvitegevuse kulude hüvitamist reguleerib Laeva
Vallavolikogu 31.01.2012 määrus nr 58
,,Huvitegevuse kulude hüvitamise kord"

Projekti toetasid:
Eesti Kultuurkapitali
• Rahvakultuuri Sihtkapital 557,44 euroga
• Tartumaa ekspertgrupp 200 euroga
• Laeva Vallavalitsus 85 euroga

Lisainfo: sotsiaal@laeva.ee või 5302 6608.

Projekti kogumaksumuseks oli 842,40 eurot
„Rahvatantsurühmale Kanarbik pluusiriide
soetamine“

•

Eesti Kultuurkapitali toetusega, saime soetada meie
valla rahvatantsijatele 12. rahvarõiva pluusi tarbeks
kanga. Projekti kestvuseks oli 22.09- 20.12.2014
Projekti toetasid:
Eesti Kultuurkapitali
• Rahvakultuuri Sihtkapital 120 euroga
• Tartumaa ekspertgrupp 120 euroga
• Laeva Vallavalitsus 27,80 euroga
Pluusikanga kogumaksumuseks oli 267,80 eurot

Seelikute ja pluuside õmblemiseks vajalikud rahalised vahendid leiti Laeva Kultuurimaja eelarvest.

Karin Küttis
Laeva Kultuurimaja juhataja

- 13 -

SURNUAIAPÜHA LAEVA
KALMISTUL 21. JUUNIL KELL 13.00

LAEVA KOOL 250
Laeva kool ootab kõiki vilistlasi, endisi õpilasi,
õpetajaid ja töötajaid kooli 250. aastapäeva
tähistamisele 16.mail 2015
Osavõtumaks 10 € , alates 2.maist 15€
tasuda Laeva vallavalitsuse arveldusarve kontole
nr EE172200001120136293
või kontole nr EE531010220040563018.
Märgusõnaks: Laeva 250 ja lõpetamise aasta
Türukutel märkida neiupõlvenimi.
Kavas : Vilistlaste korvpallivõistlused spordihoones, kontsert-aktus seltsimajas ja
koosviibimine ansamblimuusika saatel
koolimajas.
Täpsem ajakava avaldatakse kooli koduleheküljel
alates 1.maist 2015
aadressil: www.laeva.edu.ee
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LAEVA RAHVARAAMATUKOGU
LAHTIOLEKU AJAD
ALATES 01. MAIST 2015. А

LAEVA AVATUD NOORTEKESKUS
30. aprill "Nõidade trall" püstkoja pargis
31. mai, Lastekaitsepäev

Esmaspäev: Suletud
Teisipäev: 09.00 -12.00 ja 12.30 - 16.00
Kolmapäev: 09.00 - 12.00 ja 12.30 -16.00
Neljapäev: 11.00 -13.00 ja 13.30 -18.00
Reede: 09.00 -12.00 ja 12.30 - 16.00
Laupäev: 09.00 -13.00
Pühapäev: Suletud

LAEVA SELTSIMAJA 2015 aasta sündmused
Kuupäev
Algus kellaaeg
Sündmus
01.06 täpsustamise Lastekaitsepäev
22.06. täpsustamise Jaanipäev (ans. Tänatehtu)
Etendus „Lakalaulik Artur
22.06 täpsustamisel Rinne“
Laeva Kodukandipäev (info
05.09 täpsustamisel täpsustamisel)
16.10
21:00 Ansamblipidu (Raen Väikene)
MÄLUMÄNG (täpne kuupäev
19-25.10 täpsustamise veel kinnitamisel) I voor
MÄLUMÄNG (täpne kuupäev
16-22.11 täpsustamise veel kinnitamisel) II voor
18.12
17:30 Valla laste jõulupidu
Vallarahva jõulupidu (ans.
18.12
21:00 MaMa)
Ajakavas võib tulla ette muudatusi!

Raamatukogu tööaeg on uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale
vahetult eelneval päeval lühendatud kolme tunni
võrra ning teistele riigipühadele vahetult eelneval
päeval ühe tunni võrra.

ÜRITUSTE INFO

Ürituste info:
LAEVA SPORDIHOONE
23.aprill, kell 20:00-22:00 Jüriööjooks
16. mai, Kooliaastapäeva korvpall Laeva Spordihoones. Kellaaeg täpsustamisel
20. juuni- Tänavakorvpall, Laeva Spordihoone,
Kellaaeg täpsustamisel
22. juuni, Jaanimängud Laeva Kultuurimaja ümbruses

22. juuni Laeva Seltsimajas etendus
„ Lakalaulik Artur Rinne“.
Piletite eelmüük algab 11. mail Laeva Seltsimajas
Pileti hind: Eelmüügis 7 €
Kohapeal 9 €
Täpsem info: 53090578

LAEVA PÕHIKOOL
16.mai Laeva Põhikool 250
26.mai „9.klassi viimane koolikell“
2. juuni Parimate õppurite ja nende vanemate vastuvõtt koolis
12.juuni, kell 14:00 9.klassi lõpupidu

Kaheksa aastat on Tartu Maanaiste Liit koostöös
Tartu Maavalitsuse ja Tartumaa Omavalitsuste Liiduga korraldamas emadepäevale pühendatud pidulikku kontserti. 2015.aasta üritus on planeeritud
laupäeval, 9.mail 2015.a. kell 15.00- 17.00 Tartu
Ülikooli aulas.
Kontserdil kuulutatakse traditsiooniliselt välja
konkursi „ Tartumaa aasta EMA- 2015” tulemused ja autasustatakse võitjat ning nominente.
Eeltoodust lähtuvalt on meil palve, et kohalike seltside esindajad koostöös vallavalitsuste, sotsiaaltöö- ja kultuuritöö komisjonidega selgitaksid välja
oma valla edumeelsed pereemad, annaksid neile
edasi info toimuva kontserdi kohta ja vajadusel-

Täpsem info Laeva Põhikooli kodulehel
LAEVA LASTEAED
13. mai, Kell 16:00 Kevadpidu
29. mai, Kell 16:00 Koolisaatmisepidu
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võimalusel kindlustaksid osavõtjad transpordiga
üritusele jõudmiseks. Palume osalejate kohta tagasisidet, et saaksime neile kutsed saata.
Palume abi ka konkursi „ Tartumaa aasta –EMA2015”nominentide väljaselgitamisel. Konkursi tingimuste kohaselt võib tiitlile üles seada Tartumaal
elava ema, kelle kohta võiks kindlasti öelda järgmist:
• tema perekonnas kasvab või on üles
kasvanud tubli laps/ tublid lapsed;
• ta on pädev ja tunnustatud oma ametitöös;
• ta on osanud väärtustada oma kodu ja
perekonda;
• ta on ühiskonnale heaks eeskujuks
väljaspool oma pere ringi;
• ta austab meie rahvuskultuuri, on selle
edasikandjaks ning kasvatab selles vaimus
oma lapsi.
Tunnete kõige põhjalikumalt oma valla peresid,
palun esitage omapoolne konkursikandidaat!
Konkursi „ Tartumaa aasta EMA-2015” tiitlile
kandideerimise toetuskirjad palutakse saata kuni
30.aprillini 2015.a.
meiliaadressile maanaine@hot.ee või elleott65@gmail,com /
elleott@hot.ee Lisainfot saab küsida telefonil 5341
2408 (Urve Kaasik) või 511 6113 (Elle Ott).
Konkursi tulemuste kokkuvõtete tegemiseks moodustatakse igal aastal komisjon, kuhu kuuluvad
Tartu Maavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu
ja Tartu Maanaiste Liidu esindajad ning ürituse
patroon Jaan Õunapuu.

helistaja asukohta näeb päästekorraldaja aadressi
täpsusega, mobiiltelefonilt helistajat piirkonna täpsusega. Helistaja lisainfot ja digikaardi otsinguvõimalusi kasutades määrab päästekorraldaja abivajaja võimalikult täpse asukoha. Kriitilises olukorras on inimesel vaja meeles pidada vaid ühte hädaabinumbrit 112. Ei pea tegema mitut kõnet erinevatel numbritel, kui on vaja appi näiteks kiirabi
ja politseid. Ühel numbril 112 ja ühe kõnega saab
kutsuda kõiki abiosutajaid - kiirabi, päästjaid ja politseid või vajadusel mitut abiosutajat korraga.
Kõikvõimalikud infokõned ja päringud saab esitada
PPA infotelefonil 612 3000, seitse päeva nädalas
kella 8 – 19.
E-sigaret ja alaealised
Mitmeid aastaid on arutletud selle üle, kas elektrooniline sigaret on noortele lubatud või mitte? Kas
see on tervisele ohutu ning kas see on ühiskonnas
aktsepteeritud aseaine alaealiste suitsetamise soovile? Alates 22. märtsist. 2015 on noorte väärtuste ja
käitumisnormide mõjutamisse tulnud appi ka seadusandluse muudatus. Siiani oli seadusandlus
alaealiste ja tubakatoodete regulatsioonis ebaselge
ning seetõttu ei olnud üheselt mõistetav ühiskonnas
populaarseks kujunenud e-sigareti lubatavus alaealistele. Sanktsioone, mis üheselt keelaks ühiskonnas tubakatoote aseaine e-sigareti või tubakatootele
sarnaneva toote ei olnud.
Seadusemuudatus tõi kaasa järgmised keelud:
- alaealistel on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud
- alaealisel on keelatud omandada, omada ja
vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.
- alaealisele on keelatud müüa ja müügiks
pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga
sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt
kasutatavat toodet või selle osiseid.

Meeldivale koostööle lootes ja ette tänades
Lugupidamisega
Urve Kaasik
Tartu Maanaiste Liidu juhatuse esinaine

POLITSEIUUDISED

Eestis rakendus üle-eestiline üks ja ainus hädaabinumber 112

Laeva vallas tegeleb alaealistega seonduvate küsimustega
noorsoopolitseinik
KRISTINA
JOHANSON. Temaga saab kontakti telefonil
53472752
ja
maili
aadressil
kristina.johanson@politsei.ee

Veebruarikuust on Eestis üks hädaabinumber 112,
millelt saab kutsuda nii kiirabi, päästet kui ka politseid. Politsei vana number 110 jääb töösse ning
need kõned suunatakse automaatselt häirekeskusse.
Abi kutsuda on lihtsam. Abivajaja asukoht määratakse täpsemini. Numbril 112 positsioneerib Häirekeskus helistaja asukoha kohe kõne ajal uue töövahendi – geoinfosüsteemi digikaardil. Lauatelefonilt

Kadri Ala Piirkonnapolitseinik
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ÕNNITLEME

UUED VALLAKODANIKUD

Jaanuar
6. jaanuar Elli Jõemets
24. jaanuar Kalju Reet
Veebruar
2. veebruar
3. veebruar
3. veebruar
8. veebruar
19. veebruar

EMILY SAKSJAAK
83
75

ANNABEL PENIJÄINEN 07.01.2015
MARII UIGA

Õie Kraav
Jaanus Pärna
Lembit Varblane
Koidula Lutsar
Hilla Pung

16.12.2014

88
70
70
80
92

22.03.2015

Sületäis lilli emale,
kotitäis kohustusi isale,
säravaid silmi titadele.
Õnnitlused!

Märts
20. märts
23. märts
27. märts
27. märts

Mahta Nõulik
Maria Raiküla
Helda Lohmann
Leida Reimus

83
89
75
88

Aprill
4. aprill
7. aprill
8. aprill
8. aprill
11. aprill
13. aprill
15. aprill
24. aprill
25. aprill
26. aprill

Virve Lebedeva
Heinar Korbits
Elga-Leonoore Lepasepp
Helve Uibo
Arnold Soe
Antonina Õunap
Silvia Vassila
Natalja Jõgi
Leili Peterson
Ülo Zirnask

90
86
88
80
75
85
83
86
83
86

Mai
3.mai
10. mai

Elvi Laats
Endla Vesi

70
90

MÄLESTAME

0

LEIDA KROONBERG
05.04.1931 – 18.12.2014

1

VALDUR OJA
11.07.1979 – 06.02.2015
MALLE KIVIMAA
17.03.1945 - 10.02.2015

Õnnitlusteminutid Pereraadios kell 8.30
lainepikkusel 89,0 MHz.
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REKLAAM

------------------------------------------------------------Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele :
• Ohtlike puude raiet majade ja liinide läheduses, kalmistutel
• Vanade puude ohtlike okste eemaldamist
• Puude seisukorra ja elujõu hindamist
• Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA
Tel: 58109846
E-post: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo
Koduleht: www.puuderaie.ee

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

NAV Capital OÜ pakub järgmisi teenuseid:
*Noorendike hooldus
*Liinialuste ja kraavide puhastus võsast
*Kultuurihooldus
*Masinlõikuse eelne alusmetsaraie.
*Muud võsalõikustööd
Küsi pakkumist telefonil +372 53424351 või
info@navcapital.ee
www.navcapital.ee
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LASTENURK
Intrak OÜ tuletab meelde, et hajaasustuse programm 2015
taotlusi võetakse vastu kohalikus omavalitsuses
kuni 18. mai 2015
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsu-teedega
seotud tegevusi.
seoses sellega pakume järgmisi teenuseid:
Välistrasside ehitus- vee-ja kanalisatsioonitrassid,
septikud, mahutid
Pinnasetööd- platsid, parklad, juurdepääsuteed
www.intrak.ee Telefon 53 700 700
Puistematerjalide müük koos transpordiga
Lõuna-Eestis:
muld, liiv, killustik, purustatud betoon, freesasfalt.
Kaevetööd ekskavaatoritega (7-22 tonni):
teed, platsid, tiigid, planeerimistööd,
lammutustööd, trassid, septikud, imbväljakud,
maaküttetorustikud.
Küsi pakkumist 51 25 350

LEIA 10 ERINEVUST JA VÄRVI PILT

SUDOKU (keskmise raskustasemega)

-19-

Ristsõna pärineb veebilehelt http://www.ohutusope.ee/et/EELKOOL-JA-ALGKLASSID/RISTSONAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20-

