VALLAKAJA
Nr 02 / aprill-mai 2013

LAEVA VALLA INFOLEHT
VALLAVOLIKOGUS“

„LAEVA
VALLAVALITSUSES“

„TEGEMISED LAEVA
KULTUURIMAJAS“

„NOORTERINGI
KOKKUVÕTE“

„PROJEKT
NOORTEKESKUSED
TOIMIMA“

„LAEVALASED LAIAS
MAAILMAS“

„LÕHKEKEHAD ON
OHTLIKUD“

„LÕKKED JA
GRILLIMINE“

„ÄIKESEHOOAEG
ALGAS “

„ÜRITUSED JA
TEADAANDED“

„LAEVA

Hea vallarahvas!
Kätte on jõudmas suvi ja kogu loodus mattub
rohelusse. Tunneme ennast pärast pikka talve palju
reipamana. Lume alt on välja sulanud praht ning
muru on hakanud kasvama. Seega on meile kõigile
seatud kohustus oma valdused korrastada – hoida
ümbrus puhtana ja muru niidetuna.
Vald püüab oma jõududega meile kuuluvad
haljasalad ja hoonete ümbrused korras hoida. Meie
soov on, et ka kõik teised maa- ja hoonete omanikud
hoiaksid korras oma territooriumid ja ümbrused.
Kahjuks peame tõdema, et Laeva küla keskuses on
mitmeid maavaldusi, mis on korrastamata ja hooned
lausa varisemisohtlikud. Vald on mitmeid kordi
sellele probleemile omanike tähelepanu juhtinud ja
märgukirjadki välja saatnud. Kahjuks ei ole see mõju

avaldanud. Väljasaadetud kirjades korrastamise
tähtaja möödumisel oleme sunnitud karmimaid
meetmeid kasutusele võtma – tegema ettekirjutised
ja karistama rahatrahviga.
Teiseks silmailu häirivaks kohaks on aiamaad. Hea
oleks, kui need, kes ei kasuta oma aiamaad, annaks
sellest teada ja korrastaks oma kasutuses oleva pinna
selliselt, et seda oleks võimalik vähemalt niita.
Vastasel korral muutuvad need maatükid umbrohu
paljunemise kohaks.
Suvi on puhkuste aeg ja lastel koolivaheaeg. Soovin
kõigile mõnusat, sooja ja meeleolukat suve kauni
looduse keskel.
Kalev Kurs
Vallavanem

LAEVA VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu 26. märtsi 2013. a istungil:
- kuulati informatsiooni vallavalitsuse tegemistest;
- volikogu ja vallavalitsuse liikmed tutvustasid end
ja vastasid istungist osavõtnud vallaelanike
küsimustele;
- volikogu esimees jäi valimata, kuna kumbki
kandidaat
ei
saanud
volikogu
koosseisu
poolthäälteenamust.
Volikogu
esimehe
kandidaatideks olid üles seatud Külli Suvi ja Arvo
Pennonen;
- volikogu esimehe mittevalimise tõttu volikogu
aseesimehe valimist ei toimunud;
- võeti vastu otsus Laeva Vallavolikogu 31.01.2012.
a otsuse nr 97 „Riigimaale hoonestusõiguse
seadmine“ muutmine;

- võeti vastu otsus Laeva Vallavolikogu 29.01.2013.
a otsuse nr 142 „Väänikvere tee 5 (katastriüksus
38301:002:0448) jagamisel detailplaneeringu alusel
tekkivatele
katastriüksustele
sihtotstarvete
määramine“ muutmine;
- katkestati eelnõu “Laeva vallavalitsuse teenistujate
palgamäärade kinnitamine” menetlemine kuna
vallavanem Kalev Kurs võttis vallavalitsuse määruse
eelnõu tagasi;
- kuulati informatsiooni Laeva valla 2012. a eelarve
täitmise seirearuande ja –analüüsi kohta;
- otsustati lõpetada Laeva valla 2013. a lisaeelarve I
lugemine ja suunata see avalikule väljapanekule
parandusettepanekute tegemiseks;
- võeti vastu otsus “Laeva valla ametiasutuse
struktuuri
ja
teenistuskohtade
koosseisu
kinnitamine”;

võeti vastu määrus Laeva Vallavolikogu
28.12.2010 määruse nr 34 „Laeva valla ametiasutuse
struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine“
kehtetuks tunnistamine;
- nimetati Laeva valla esindajaks Eesti
Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale vallavanem
Kalev Kurs;
- katkestati eelnõu “Laeva valla ametiasutuse
palgajuhend” menetlemine, kuna finantsjuhtpearaamatupidaja Ulvi Viilvere võttis vallavalitsuse
määruse eelnõu tagasi;
- katkestati eelnõu “Laeva Vallavalitsuse hallatavate
asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise alused” I
lugemine ja suunati see tagasi vallavalitsusele
täienduste ja paranduste tegemiseks;
- võeti vastu otsus “Vallavalitsuse liikmetele hüvitise
maksmine”;

Vallavolikogu 26. aprilli 2013. a istungil:
- valiti Laeva Vallavolikogu esimeheks Arvo
Pennonen;
- valiti Laeva Vallavolikogu aseesimeheks Kaido
Põdersoo;
- võeti vastu määrus “Laeva
hallatavate
asutuste
töötajate
töötasustamine”;

Vallavalitsuse
ja
juhtide

- kuulati 2013. aasta eelarve täitmise seirearuannet
seisuga 31. märts 2013. a;
- katkestati eelnõu “Laeva Vallavolikogu 26.03.2012
otsuse nr 145 “Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine” muutmine
menetlemine, kuna vallasekretär Helen Mägi võttis
otsuse eelnõu tagasi.

- võeti vastu otsus “Loa andmine riigihanke “Laeva
valla kohalike teede talihooldus 2013-2016”
korraldamiseks“;

Juta Mäesepp
volikogu metoodik

- tutvuti Alpter Grupp OÜ taotlusega, info võeti
teadmiseks.
LAEVA VALLAVALITSUSES

3. aprillil otsustati:
- määrata koha-aadress;
- anda nõusolek tehnorajatise rajamiseks.

kooskõlastamine";

Istungil arutati kandidaadi esitamist Eesti
Kultuurkapitali maakondliku ekspertgrupi koosseisu.

- lõpetada koduteenuse osutamine;
- väljastada kirjalik nõusolek ja ehitusluba;
- korraldada lihthange "Masti tee pindamine ja
Laeva-Palupõhja tee rekonstrueerimine".

17. aprilli istungil otsustati:
- määrata projekteerimistingimused.

Istungil arutati kahju hüvitamist ja Tartumaa noorte
haljastustalgute korraldamist Laeva külas.

Istungil arutati lihthanke korraldamist Masti tee
pindamiseks
ja
Laeva-Palupõhja
tee
rekonstrueerimiseks.

Laeva Vallavalitsus on 1. jaanuarist 9. maini
otsustanud esitada volikogu menetlusse 22 määruste
ja otsuste eelnõud ning arutanud eelnõudele
volikogu komisjonide poolt tehtud ettepanekuid.

9. mai istungil otsustati:
- muuta Laeva Vallavalitsuse 20.09.2012 korraldust
nr 119 "Laeva valla haldusterritooriumil asuvate
riiklikusse teeregistrisse kantud ja riiklikusse
teeregistrisse
kandmata
teeosade
aadresside

Helen Mägi
vallasekretär

TEGEMISED LAEVA KULTUURIMAJAS

Laeva kultuurimaja jaoks on kevad tulnud erilise
hooga. Enim üritusi on toimunud Laeva Noorteklubi

noortega. Koolivaheajal leidsid aset moeetendus
„Vintage on jälle in“, grafiti-päevad, martsipani

voolimise töötuba ja Wii-mängude päev. Koostöös
teiste noortekeskustega on toimunud ka rida
laagreid, kus õpetati kirjutama projekte, teostama
oma ideid ja olema aktiivsed. Tänaseks on noorteka
noored
tegusad nii ringijuhendajatena kui
projektikirjutajatena.

Meisterdamise õpituba – laeka tegemine

Tantsutüdrukute esimene esinemine kultuurimajas.
Juhendaja Cätriin Kalaver. Mai 2013

Maikuuga
lõppes
kunstitöötubade
sari
täiskasvanutele, mis toimus tänu KOPi toetusele.
Laeva valla naised õppisid tegema kinkepakke,
siidimaali, portselanimaali, kaarte ja kasutama
trükipressi.

„Pärimusaasta 2013“ raames oleme tutvunud Eesti
kinokunstiga ja vaadanud valikut viimaste aastate
mängufilmidest.
Noorteka
kinoklubiga
intervjueerime Laeva valla elanikke ja loodame
kultuurimaja sünnipäevaks valmistada lühikese
filmilõigu, mis kajastab valla eluolu. Meie
rahvatantsijad osalevad juba uue kavaga Memme ja
Taadi XV Lustipeol Elvas.
Ilona Piirimägi
Kultuurimaja juhataja

PROJEKT „NOORTEKESKUSED TOIMIMA!”

Projekt „Noortekeskused toimima“ ühendab seitset
erinevat omavalitsust Tartumaal. Projektis osalevad
Elva linn, Rannu, Kambja, Puhja, Haaslava, Mäksa
ja Laeva vald.
Projekti koordinaator on MTÜ Tähe Noortekeskus
eesotsas noortekeskuse juhi Triin Raudojaga.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja
Šveitsi Vabaühenduste Fond. Projekti abikõlblikkuse
perioodiks on 01.11.2012 kuni 30.04.2014 (18
kuud).
Projekti üldine eesmärk on ühtlustada ja arendada
noorte huvitegevust Tartumaal, sh silmas pidades iga
omavalitsuse konkreetseid vajadusi. Omavalitsustes,
kus on noortekeskused juba loodud, saab projekti
abiga täiendust vahendite ja tegevuste osas.
Omavalitsustes, kus veel noortekeskusi ei ole, toetab
projekt peamiselt noortekeskuste loomist ja
käivitamist.
Kõikides projektis osalevates omavalitsustes on
loodud noortest oma aktiivgrupp, kes kaasavad
omakorda lisaks oma kodukoha noori. Nii võib
öelda, et projektis osaleb märkimisväärne hulk

aktiivseid ja tublisid kohalikke noori, kes tahavad
muuta noorte olevikku ja tulevikku sisukamaks.
Laeva vald on üks neist omavalitsustest, kus on
plaanis luua noortele oma keskus ja aktiviseerida
seeläbi noorte vaba aja tegevusi. Triin Raudoja sõnul
on Laeva noored väga tublid ja aktiivsed. Laeva
noortest on projekti tuumikus Cätriin, Johanna-Ly,
Ave, Doris, Ats-Joonas, Liis, Nele ja Ly. Noored on
osalenud ühistel mitmepäevastel koolitustel koos
teiste omavalitsuste noortega. Koolitused on
toimunud Puhjas, Kambjas, Haaslavas ja Laevas.
Tutvutud on teiste omavalitsuste noortetööga, õpitud
kirjutama projekte (iga omavalitsuse noored on
praktiliselt koostatud ühele ideele projekti ning
esitanud selle
ka taotlusvooru), osalenud
heakorratalgutel ja teinud tulevikuplaane valla
noorsootöö arendamise osas.
18. mail toimusid projekti rahastusel heakorratalgud
Laeva alevikus, kus noorte käe läbi said värskenduse
lasteaiahoovis olevad ronimispuud, mänguauto jms.
Talgutel osales kokku 13
noort. Suur tänu
Karmenile, Cätriinile, Johanna-Lyle, Liisile,
Karoliine Mariale, Kairele, Mardile, Kristole,

Kristjanile, Kertule ja Illimarile, Cristiinele ja
Marile, kes kõik palaval kevadpäeval olid talgutel
abiks. Lasteaiajuhataja Merle Raiküla sõnul võtsid
noored tööd väga tõsiselt ja tulemus sai silmale ilus.

on ka tulevikus aktiivne ning kellel on tekkinud
tahtmine, soov ja oskused muuta midagi reaalselt
oma kogukonnas paremaks.
Projekti raames on Laeva noortel plaanis külastada
veel Elva, Rannu ja Mäksa noori, vaadata, kuidas
toimib sealne noorsootöö ning panna sügiseks paika
konkreetsed sammud ehk kuidas alustada
tegevustega septembris oma kodukohas.

Kogu projekti vältel on aktiivselt kaasa löönud ja
noori toetanud Laeva kultuurimaja noorteringi juht
Karmen Kukk. Karmen on ka vallavolikogu liige ja
hästi kursis kohaliku elu valupunktidega, sh noori
puudutavate teemadega. Noorteringi juhendamine on
kaasa aidanud mõistmaks noorte tegelikke
võimalusi, soove ja vajadusi. Karmen usub ja
loodab, et projekti tulemusel kasvab järelkasv, kes

Infoks vallakodanikele, et igaühel on võimalus
noorteteemal oma sõna sekka öelda. Nimelt on
projekti raames Laeva valla noortele võimalus saada
lisaks 1000 eurot ning siinkohal on oodatud ideed
kõigilt kogukonna liikmetelt, mida selle rahaga
noortele teha. Tegemist peaks olema füüsilise
asjaga, mida noored saaksid kasutada. Ideid saab
vabas vormis edastada kuni 25.06.2013, samuti eposti teel taheklubi@gmail.com. Lisainfo 51 32 672
(Triin Raudoja).
Kaunist algavat suve!

Maire Jõgi
Sotsiaal- ja noorsootöö juht

NOORTERINGI KOKKUVÕTE

Läbi on saanud fantastiline teine hooaeg ning aeg
on teha kokkuvõtteid ning tänada tublisid Laeva
valla noori!
Sel hooajal (september-aprill) toimus noortering
kokku 65 korda. Keskmiselt külastas noorteringi
päevas 14 noort. See on väga tubli tulemus, kui
arvestada,
et
aprillis
olid
ilmad
nii
päikesepaistelised ja noored soovisid meelsamini
õues aega veeta!
Poistest olid tublimad osalejad Robin, kes külastas
noorteringi 40 korda, Roven 28 korda ja Andre 26
korda. Tüdrukutest olid tublimad Kaire, kes
külastas ringi 51 korda, Carol 48 korda ja Maris 44
korda.

Aitäh meie tublidele noortele vallakodanikele, et
olete olnud nii tublid ja osalenud ringitöös!
Kui eelneval aastal sain öelda - kohtume
septembris, siis sel aastal ei ole see kõik veel nii
kindel. Loodan, et leiame sügiseks sobiva
lahenduse meie valla noortele, et nad saaksid
meeldivalt aega veeta!
Meeleolukat suve Teile kõigile!

Karmen Kukk
Noorteringi juhendaja

LAEVALASED LAIAS MAAILMAS

Minu koduvalla infolehe toimetuse soovil kirjutan
natuke oma tööst ja elust Norra Kuningriigis. Natuke
sellepärast, et ma ei ole enam ammu selliseid
artikleid kirjutanud.
Sattusin Norra Kuningriiki juhuslikult - mitmete
erinevate asjaolude kokkulangevuse tõttu. Alguses

töötasin Eesti päritolu ehitusettevõttes, kuhu omanik
kutsus mind, aitamaks teostada tema unistust
eripärasest puit-klaasmajast. Nii saigi aidatud tal
imekaunisse suvituspiirkonda mõelda välja ja valmis
ehitada üks eriline elamu. Loomulikult järgnes
sellele teine ja kolmas ning aasta pärast kutsusid

firma Norra-poolsed omanikud mind nende
ettevõttesse, kus ma siiamaani tegelen ehitusega.

Põhja-Norra

Andres Aasmaa

Praegusel hetkel elan ja töötan Põhja-Norras, linnas
nimega Tromsø. Tegemist on umbes 75 tuhande
elanikuga linnaga. Kuna siin asub ka ülikool,
moodustavad päris suure osa elanikkonnast
tudengid. Palju on rahvast erinevatest rahvustest,
kuid kõik kes on siia elama asunud on õppinud ära
ka riigikeele. Keel kuulub ühte gruppi rootsi ja taani
keelega ning osates norra keelt on võimalik suhelda
ka rootslaste ja taanlastega. Seega võiks öelda, et mu
keeltepagasisse lisandus korraga kolm keelt.
Kuna asume teisel pool polaarjoont, siis polaaröödel
virmaliste vaatamine ja polaarpäevadel kella
kolmeni öösel üleval istumine on tavalised – kuidas
sa ikka magama lähed, kui päike veel kõrgel taevas.
Kliima on siin suhteliselt kehvavõitu. Suvekuudel
temperatuur üle +18 kraadi eriti ei tõuse ja ilmad on
sajused. Samas talvel ei lange temperatuur alla -10
kraadi, sest Golfi hoovus hoiab fjordi soojana. Kuna
suurt suve siin pole, siis kohalikud reisivad vähemalt
paar korda aastas soojale maale päikest võtma.
Inimesed elavad enamasti eramutes, millest üks või
mitu ruumi on välja üüritud. Tavaliselt asuvad need
üüritavad ruumid keldrikorrusel ja üürnikeks on
üliõpilased. Enamus uute eramute ehitajatest
arvestavad sellega ning pangad aktsepteerivad
väljaüüritava pinna sissetulekut kogu sissetuleku
hulka. Eramajade omanikel on enamasti kõigil ka
suvilad väljaspool linna, kuhu juba neljapäeva õhtul
koos perega minnakse - paljudel on neljapäevane
töönädal.

Liiklus on meil viisakas, kuid kiire. Iga eestlane
peaks siin vähemalt aasta liiklema, siis saaks ka eesti
liikluskultuur natuke paremaks. Kui ka Eestis peaks
alkoholijoobes sõitmise eest 4000 eurot trahvi
maksma + 21 päeva kartsas istuma + 2 aastat
lubadeta olema, siis äkki paneks see roolijoodikud
mõtlema.
Mis mulle siin meeldib on see, et inimesed on väga
sõbralikud, abivalmid ja naeratavad pidevalt.
Vähemalt mina pole kordagi näinud kedagi
kadetsemas ega teisest halvasti rääkimas nagu Eestis
on tavaks. Ka pole täheldanud siin „naabrist parem“
suhtumist. Inimesed on väga perekesksed ning
austatakse väga oma vanemaid. Naljalt endale
kedagi külla ei kutsuta ja ise ka ei käida. Sünnipäevi
eriti suurelt ei peeta ja suuri kingitusi ei tehta. Kui
kutsutakse sünnipäevale, siis on kombeks, et kaasa
midagi ei tooda ja kutsuja on õnnelik, et saab ise
kõike head ja paremat pakkuda.
Ainuke asi, mis ei meeldi kogu Norras elamise
juures - aga võibolla on see harjumise küsimus ja
kogemuse puudumine - on see, et lasteaialaste
ainukene toit on päeval paar mingisuguse kattega
saia ja sooja toitu saavad nad alles õhtusöögi ajal
kodus, mis on umbes kell 18.00. Tõenäoliselt ongi
ainult Norrale omane termin matpakke ehk
toidupakk, mida siis vanemad oma võsukestele nii
lasteaeda kui ka kooli hommikuti kaasa pakivad ja
mis sisaldab enamuselt võileibu.
Hindadest rääkides, siis meil kahepeale kulub Norras
vähem raha toidule kui Eestis kulus. Loomulikult,
kui osta allahindlusi vaatamata, siis kuluks kordades
rohkem. Siin on süsteem, et iga nädala alguses
tulevad nädala soodustoodete pakkumised, mis
erinevad kaupluste kettides. Niimoodi paar korda
nädalas ostmas käies on võimalik läbi ajada poole
väiksemate summadega kui tavaliselt. Riidekaubad

on kohati ikka väga palju odavamad kui Eestis. Kõik
teenused jällegi on kordades kallimad. Võib
üldistada, et kõik, mida inimkäsi teeb (ehk teenus)
maksab palju ja toodang vähe.

Laevalasi tervitades ja edu soovides

Andres Aasmaa

PÄÄSTEAMETI LÕUNA PÄÄSTEKESKUS: LÕHKEKEHAD ON OHTLIKUD

Iga kevad toob demineerijatele kiired tööpäevad.
Talvine külm kergitab lõhkekehasid sarnaselt
kividega ning lume sulades võib maapinnalt leida
erinevaid lõhkekehi. Samuti võib laskemoon
päevavalgele tulla kaeve-, põllu- ja metsatöid tehes.
Enamus metsast, mis on praegu raiekõlblik, pärineb
isamaasõja ajast ning seetõttu tuleb eriti ettevaatlik
olla metsades, mis asuvad lahingupiirkondades.
Eestlased on asunud taastama esivanemate talukohti,
vanad hooned aga võivad peita endas üllatusi. Tihti
leitakse vanade majade lagedelt või põranda alt
sinna peidetud lahingumoona.

Kõik lõhkekehad on alati ohtlikud ja mitte mingil
juhul ei tohi neid puudutada ja ise transportida.
Vähegi kahtlase eseme leidmisel tuleb koheselt
helistada numbril 112, sest hiljem võib leid või selle
asukoht ununeda. Demineerijad vaatavad leitud
eseme üle ja võtavad siis vastu vajalikud otsused.
Probleem ei teki mitte sellest, kui leid ei osutu
lõhkekehaks, vaid siis, kui keegi saab mitteteatamise
tõttu vigastada või surma.
Kalvar Tammine
Lõuna-Eesti pommigrupi juhataja

LÕKKED JA GRILLIMINE

Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku
omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla
lõkke tegemine keelatud või on eeskirjades ära
määratud, mida lõkkes põletada tohib. Kõik avalikel
üritustel tehtavad lõkked tuleb Päästeametiga
kooskõlastada.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb jälgida samu
ohutusnõudeid. Tuld on lubatud teha vaid nõrga
tuulega – kui liiguvad ainult peenikesed puud,
puuoksad ja -lehed. Lõke või grillahi peab olema
hoonetest ohutus kauguses, sest hõõguvad sädemed
võivad tugevama tuulega kanduda väga kaugele.
Viisakas on arvestada, et lõkkest tulev suits võib
häirida naabreid. Metsas tohib lõket teha vaid selleks
ettenähtud ja tähistatud kohas. Lõkke- või grillimise
koha vahetu ümbrus tuleb puhastada kuivanud
taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist.

Lisaks on kasulik ümbritsev süttimisohtlik kuiv
maapind veega märjaks teha ning lõkkekoht kivide
või mittesüttiva pinnasega piirata. Kõik lõkked ja
grillahjud peavad kasutamise ajal olema pideva
järelevalve all ning käepärast tuleb varuda esmased
tulekustutusvahendid – liiv, vesi või pulberkustuti.
Pärast grillahju kasutamist või lõkke tegemist tuleb
lasta põlevmaterjalil täielikult ära põleda või jäägid
kustutada.
Astra Pintson-Käo
pressiesindaja
Lõuna päästekeskus
Päästeamet
e-post astra.pintson-kao@rescue.ee
tel 5308 1211, 733 7326

ÄIKESEHOOAEG ALGAS

Kodutehnikat saab äikesekahjude eest ise kaitsta

valdkonnajuht Kaili Soosaar inimestele südamele.

Alanud äikesehooaeg põhjustab paljudele
eestimaalastele muret nii ruuterite, digibokside
kui ka telerite pärast. Tõde on see, et iga inimene
saab oma koduseid seadmeid äikesekahjude eest
ise kaitsta.

See tähendab juhtmete lahtiühendamist nii tavalisest
toitestepslist
kui ka Elioni telefonija
internetivõrgust. Kui ruuter, digiboks, teler, telefon
ja arvutid on vooluvõrgust eemaldatud, tuleks
eemaldada ruuteri küljest kas punane või hall juhe;
või kui võrgukaabel tuleb seinast, siis piisab selle
juhtme lahtivõtmisest.
„Maja sisevõrku ega kõiki seadmete küljes olevaid
kaableid ei ole kindlasti tarvis lahti võtta. Oluline on

„Äikese ajaks tuleb nii ruuter, digiboks, teler kui ka
muud seadmed tõmmata välja nii elektri- kui ka
kaablivõrgust,“
paneb
Elioni
klienditoe

majja sisenevad ehk Elioni võrgust tulevad juhtmed
oma seadmete küljest lahti võtta,“ rõhutab Soosaar
ning lisab, et juhtmeid ja kaableid pistikutest
eemaldades on oluline meelde jätta, kuhu mingi juhe
läks, et hiljem oleks lihtsam neid ka tagasi
ühendada.
Kogu kodune tehnika, muuhulgas telefon, teler,
arvuti, digiboks, ruuter, kodukinosüsteem ja muu
säärane on äikesest tingitud ülepingele tundlik ning
võib pikselöögi tõttu muutuda kasutuskõlbmatuks.
Kahju võib tekkida ka siis kui äike tabab elektri- või
telefoniliine kodust paari kilomeetri kaugusel.
Ülepingest ja äikesest kahjustatud seadmetele tootja
garantii ei kehti ning uued seadmed tuleb kasutajal
ise osta. Kuuldes ilmateadet või nähes äikesepilvi
saab iga inimene oma koduste seadmete eest
hoolitseda nii, et nendega midagi ei juhtuks.

Pärast äikest tuleks aga varuda veidi kannatust –
äikese möödudes ja siis kui elekter on tagasi tulnud,
saab seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi
ühendada. „Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti
või internetti pole, soovitame oodata umbes 30
minutit, et ühendus jõuaks iseseisvalt taastuda,“
lisab Soosaar.

Videoõpetus, kuidas kaitsta tehnikat äikese eest:
http://www.youtube.com/watch?v=gntVlUhNMGU
Lisainfo: www.elion.ee/aike
Annelis Rum
Elioni avalike suhete juht
Tel: +372 640 2947
Mob: +372 50 40879
e-post annelis.rum@elion.ee

LAEVA LASTEAED

ÕNNITLEME

MAI
10. mai

Endla Vesi

88

JUUNI
22. juuni

Lembit Pihle

70

25. juuni

Lydia Teder

83

Väike neiu, väike mees,
koolitee teid ootab ees!
Ühtemoodi igal aastal,
kurb neid armsaid teele
saata…

Lasteaia lõpetajad 2013:

Õnnitleme mai ja juuni juubilare ning eakaid
sünnipäevalapsi!

Õnnitlusteminutid
Pereraadios
lainepikkusel 89,0 MHz.

kell

8.30

MARTA RAUDSEPP
KAROLA VELS
LISETE HUUM
MARTEN TESKA
RAIMO LÕIV
MATTIAS RAUDSEPP
Merle Raiküla
Laeva Lasteaia direktor

ÜRITUSED / TEADAANDED

Lastekaitsepäev

Laeva Kultuurimaja info

1. juunil kutsume kõiki koos perega tähistama Laeva
vallas lastekaitsepäeva. Kell 10.00 alustame
rongkäiguga Laeva Põhikooli juurest ja suundume
kultuurimajja. Esinevad Laeva noorteka noored ja on
oodata üllatusi!

Kultuurimaja
beebiring,
showtantsuring
ja
meisterdamise ring läksid suvepuhkusele ning kohtume
taas septembris.

Info: kultuur@laeva.ee või 53090578

Kultuurimaja on avatud E 11.00- 18.00, T-R 11.00- 16.00

Laeva Põhikooli
lõpuaktus

POLITSEI

14. juunil kell 12.00 koolimajas
Laeva Põhikooli LÕPUAKTUS
Surnuaiapüha
22. juunil toimub Laeva kalmistul kell 13.00
surnuaiapüha.
Jaanipäev
22. juunil toimub jaanipäev Laeva kultuurimaja juures.
Esineb ansambel „Hot Shot”.

Info: kultuur@laeva.ee või 53090578

Aprillis tabati Laeva vallas 10 mootorsõidukijuhti,
kes
ületasid
lubatud
sõidukiirust;
kaks
mootorsõidukijuhti, kes olid tarvitanud alkoholi;
üks lubadeta mootorsõidukijuht; üks ülekaalulise
veoki juht ja üks veokijuht, kes rikkus töö- ja
puhkeaja nõudeid.
6. aprillil murti sisse Laeva kauplusesse.
Mais tabati 13 mootorsõidukijuhti, kes ületasid
lubatud sõidukiirust ja üks mootorsõidukijuht, kes
oli tarvitanud alkoholi.
2. mail lõhuti Valmaotsa külas Tarburgeri
toitlustuskoha uks.
17. mail lõhuti Laeva külas maja aken.

Info: kultuur@laeva.ee või 53090578
Kalev Vent
ülemkonstaabel
MÄLESTAME

REKLAAM

VENDA TUMM
29.06.1925 – 18.04.2013
KALJU VAHI
05.10.1936 – 05.05.2013

“Vallakaja” väljaandja:
Laeva Vallavalitsus ja -volikogu
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartumaa. Faks 7 498 348
Toimetasid Virve Tamm ja Kadri Lepasaar,
tel 7 301 792,
e-post vallakaja@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ

