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Oled virk ja oled krapssinust sai nüüd koolilaps!
Hoolas töö ja rõõmus meel
saatku sind su kooliteel

Kooliteed alustasid
(vasakult) Berit Vaino, Anne
Mai Penijäinen, Rivo Vesi,
Derek Treial, Marten
Ukrainski, Mihkel Täpsi ja
Joonas Kurs.
Klassijuhataja Merilin
Lepik.
Kooliaasta on alanud!
Koolipäevade tavapärane rütm on juba sees. Sel
sügisel alustas kooliteed 7 õpilast. Pedagoogide
kaadris on väikesed muudatused. Klassiõpetajana
asus meie lapsi õpetama Merilin Lepik, kes õpetab
ka käsitööd ja kodundust. Füüsikat on õpetamas
Lauri Kõlamets ja kunsti õpetab Kaia Kallaste.
Kooliperes on 60 õpilast.
Igal aastal teeme vähehaaval majas remonti ja
kaasajastame õpilaste õpikeskkonda. Käesoleval
suvel sai uue näo loodusainete klass. Klassidesse
paigaldasime õpetaja töökoha arvuti. Nüüd on
võimalik kasutada õppetundides kaasaegseid IT
lahendusi. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
alane arendustegevus kannab vilja.

Ürituste plaan on tihe. Ees ootavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud väljasõidud Sagadi looduskooli ja Jääajakeskusesse.
Maakonna „Kaitse end ja aita teist“ laagri võitjatena
saab võistkond osa Põlva Maanteemuuseumi
liiklusprogrammist ja giidituurist.
Õpilased saavad arendada oma võimeid ja andeid
kooli õpetajate poolt juhendatavates huviringides:
spordiringis, kunstiringis, laulukooris, näiteringis,
pilliringis. 3. klassi õpilased läbivad kohustuslikku
ujumisõpetuse kava Aura veekeskuses. Püüame
koostöös kultuurimajaga leida lastele võimaluse
harrastada nii tantsu kui ka võimlemist. Jätkuvad

Taekwondo trennid ja huvilised on alustanud
maadlustreeningutega.
Planeerime traditsioonilisi koosolemisi lastevanematega. Kooli hea käekäigu nimel töötab ka
kooli hoolekogu eesotsas Jüri Vainoga. Kevadel,
kooli 250. aastapäeval, seisab ees taaskohtumine
vilistlastega.
Me kõik unistame heast koolist, aga me kõik
mõistame seda omamoodi. Üha enam tunnen, et
meie
koolis tahetakse rõõmuga käia ja

omavahelised suhted on head ja koostööpõhised.
Meie heas koolis tahetakse õppida ja tahetakse
õpetada. Siin koolis õpivad kõik ja õpivad üksteiselt.
Soovin, et algaval juubelihõngulisel õppeaastal me
kõik teeksime tegusid, mis panevad meid uhkust
tundma oma kooli üle.
Uudishimust ja koosmeelest pakatavat kooliaastat
kõigile!
Nadežda Niklus
Põhikooli direktor

LAEVA VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu 27. mai 2014. a istungil:
võeti
vastu
otsus
Aru
(katastriüksus
38301:002:0250) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramise kohta.
võeti vastu otsus Mukdeni (katastriüksus
38301:002:0189) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramise kohta.
-

võeti vastu otsus
katastriüksuste
Manni
muutmiseks“.
-

„Nõusoleku andmine
ja
Pihlaku
piiride

- hakati menetlema uut Laeva valla põhimääruse eelnõu.
- võttis vallavanem Kalev Kurs esitatud vallavanema

puhkusele lubamise eelnõu tagasi.

ühingus Valguskaabel“ tagasi. Otsustati, et kuna vald
on Valguskaablis osanik, siis järgmise volikogu
istungi päevakorda võetakse punkt Valguskaabli
tegevuse kohta ja kutsutakse volikokku kompetentne
isik informatsiooni andma.
- võeti vastu 2 otsust reservfondist raha eraldamise
kohta.
- kinnitati Laeva valla 2013. aasta majandusaasta
aruanne.
- võeti vastu otsus vallavanema puhkusele lubamise
kohta.
- katkestati Laeva valla põhimääruse I lugemine,
jätkatakse järgmises volikogus.
- kuulati informatsiooni vallavalitsuse tegemistest.

- kuulati informatsiooni vallavalitsuse tegemistest.

Juta Mäesepp
Volikogu metoodik

Vallavolikogu 17. juuni 2014. a istungil:
- võttis vallavanem otsuse eelnõu „Laeva valla
liikmeõiguste teostaja nimetamine mittetulundusLAEVA VALLAVALITSUSES

Laeva Vallavalitsuses maist augustini vastu võetud
otsused

- väljastada kirjalik nõusolek Siniküla külas Pilpa tee
15 katastriüksusele puukuuri rajamiseks,

14. mai istungil otsustati:

- väljastada ehitusluba Laeva külas Arvo kinnistule
liitumiskilbi ehitamiseks,

- väljastada kasutusluba Väänikvere külas Kuivati
maaüksusele ehitatud mootorsõidukite hooldus- ja
remondihoonele.

- väljastada kasutusluba Kärevere külas Koosa tee 2
maaüksusele ehitatud antennmastile,

22. mai istungil otsustati:

- anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks.

- hüvitada huvitegevuse kulud vastavalt esitatud
avaldustele.

11. juuni istungil otsustati:

28. mai istungil otsustati:

- maksta toetust noortelaagris osalemiseks,

- anda luba noorte projektlaagri korraldamiseks,
- hüvitada huvitegevuse kulud vastavalt esitatud
avaldustele,
- väljastada kirjalik nõusolek Laeva külas Ado
maaüksusele tuletõrje veevõtukoha ehitamiseks,

- kooskõlastada Väänikvere külas Väike-Koidu
katastriüksusele rajatava puurkaevu asukoht,
- määrata Siniküla külas Pilpa tee 14 katastriüksuse
jagamisel maa katastriüksuste koha-aadressideks
Pilpa tee 14, Sõstratalu ja Sandritalu,

- väljastada kasutusload Laeva külas Kuivati
maaüksusele ehitatud tuletõrje-veevõtukohale ja
Kärevere külas Sepa maaüksusele ehitatud
punkerlao kompleksile,

- eraldada MTÜ-le Laeva pensionäride Selts 250
eurot ekskursiooni Ida-Eestisse transpordikulude
katteks.

- lülitada eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud tulu.

- kooskõlastada Valmaotsa külas Väike-Raudoja
katastriüksusele rajatava puurkaevu asukoht,

16. juuli istungil otsustati:
- osutada koduteenust,
- maksta hooldajatoetust,
- kinnitada hajaasustuse programmi tulemused ja
rahuldada kolm taotlust,

07. augusti istungil otsustati:

- anda nõusolek Kärevere külas Joosti-Vibulaane
teemaale elektrivõrgu rajamiseks,
- lülitada eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud tulu.
Helen Mägi
Vallasekretär

SIGADE AAFRIKA KATK EESTIS

2014. aastal on Eesti naaberriikides Lätis, Leedus ja
Poolas diagnoositud mitu sigade Aafrika katku
juhtumit. Eestis diagnoositi esimene sigade Aafrika
katku juhtum 8. septembril, mil Hispaanias asuvast
EL referentlaborist saabus kinnitus Valgamaal
Hummulis surnult leitud metssea kohta. 12.
septembriks oli Eestis leitud juba kuus Aafrika
seakatku surnud metssiga.
Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt
kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida
iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised
muutused elundites ja suur suremus (kuni 100%
loomadest).
Sigade Aafrika katku ei haigestu teised loomaliigid
ega inimesed, kuid nad võivad viirust edasi kanda.
Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas
Kevvai rääkis 12. septembril ERR-i raadiouudistele,
et talle teadaolevalt ei plaani Eesti riik praeguses

olukorras elusloomade eksporti keelata ning seda ei
saa Euroopa Liidu riigid teha ka omal algatusel.
"Hetkel ei ole Eestis olukord kindlasti selline, et me
peaksime üldse kaaluma elussigade ekspordi või
teistesse liikmesriikidesse vedamise keelamist,"
rääkis asekantsler.
Kevvai sõnul on ka teiste riikide praktika selline, et
üleriigilisi keelde ei rakendata. Pigem kasutatakse
ohutsoone ja elusloomade tapale vedamine on
viimaste abinõude seas.
Aafrika seakatku ja selle leviku kohta saab lähemalt
lugeda põllumajandusministeeriumi kodulehelt
http://www.agri.ee/et/seakatk.
Surnud metssea leiust palub veterinaar- ja toiduamet
jätta teate automaatvastajale numbril 605 4750
Kokkuvõte põllumajandusministeeriumi kodulehe
sigade Aafrika katku materjalidest

RIIGI JÄÄTMEKAVA 2014-2020

Valminud on uus riigi jäätmekava aastateks 20142020. Kui senini oli põhirõhk jäätmete ladestamise

vähendamisel ja nende taaskasutamisel, siis uus kava
keskendub enam jäätmetekke vähendamisele.

Jäätmehoolduses tuleb juhinduda jäätmehierarhiast.
Seni kehtinud kolmeastmeline jäätmehierarhia
(vältimine, taaskasutamine, kõrvaldamine) on nüüd
asendatud viieastmelise hierarhiaga: vältimine,
korduskasutuseks
ettevalmistamine,
ringlusse
võtmine, muu taaskasutamine, kõrvaldamine.
Tegemist on EL jäätmete raamdirektiivist
(2008/98/EÜ) lähtuva põhimõttega, mille järgimist
eeldatakse kõigilt liikmesriikidelt.

- Vältida ja vähendada jäätmeteket, sh jäätmete
ohtlikkust;
- Võtta jäätmed ringlusse või neid muu viisil
maksimaalselt taaskasutada;
- Vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski
tõhustades sealhulgas seiret ning järelevalvet.
Strateegiate elluviimise tegevustena nähakse ette
teadlikkuse tõstmist, korduskasutuskeskuste jt
jäätmetekke vältimise võimaluste loomist/ toetamist,
tootmistehnoloogiate täiustamist, kogumis- ja
käitlusvõrgustiku optimeerimist ja korrastamist,
majandusmeetmete analüüsi ja väljatöötamist ning
järelevalve tõhustamist.
Jäätmekava elluviimist rahastatakse riigieelarvest,
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja Euroopa Liidu struktuurivahenditest.
Riigi jäätmekava kohta saab lähemalt lugeda
keskkonnaministeeriumi kodulehelt
http://www.envir.ee/et/riigi-jaatmekava-2014-2020.

Jäätmekäitluse hierarhia uues jäätmekavas.
Uudise vahendas Ülli Reimets
Uuel jäätmekaval on kolm strateegilist eesmärki:

Maa- ja keskkonnaspetsialist

UUS TÖÖTAJA

Tere Laeva valla elanik!
Mina olen alates 28. juulist Laeva valla
sotsiaaltööjuht ja lastekaitsespetsialist. Olen
sündinud Tartus ning kasvanud üles Lõuna-Eestis.
Oma hariduse omandasin Tartu Ülikoolis
sotsiaalteaduste erialal. Huvi eriala vastu tekkis
põhikooli lõpetades, kui tundsin soovi rakendada
ennast just sotsiaaltöös.
Varasemalt olen osalenud erinevates sotsiaalalastes
projektides ja tegevustes, mis on nii minu silmaringi
kui ka teadmisi laiendanud. Loodan õpitut oma töös
kasutada ja inimestele abiks olla.
Töövälisel ajal naudin jalgrattasõitu, uisutamist ja
lumelauaga sõitmist.

Merle Zborovsky
Sotsiaaltööjuht ja lastekaitsespetsialist

TÄNUAVALDUS

Anne Rammi, Karin Küttis, Aimur Müürsepp,
Pavel Persidski

Laeva Rahvaraamatukogu tänab teid
raamatukogu korrastamisel!

abi eest

Ei see tänu tuhaks jahtu,
ei see aitäh ajas kustu sügavale südamesse
jäävad need sädemed särama.

Virve Tamm
Laeva Rahvaraamatukogu direktor

LAEVALASED LAIAS MAAILMAS

Hariduse korraldamisest võrdlevalt Eestis ja
Cardano al Campo kommuunis (vallas)
Lisalugemist Vallakajas nr. 90 (märts) ilmunud
laevalase, praegu Itaalias Gardano al Campo
kommuunis elava Kristi Vahkali artiklile.
Kuna Itaalia on suur riik, siis siin võib hariduse
korraldamisel olla kommuunidel
väga suuri
erinevusi.
Kommuunid tegelevad koolide
haldusküsimustega. Nad pakuvad teenuseid nagu
koolitransport, koolitoit tasuta või madalama
hinnaga, olenevalt perekonna majanduslikust
olukorrast, soodustused õpikute ostmiseks, abirahad
jne. Et nende teenuste pakkumist täiustada, liituvad
väiksemad vallad mõnikord konsortsiumideks või
valdade ühendusteks. Vallad on vastutavad ka
koolide asutamise, liitmise ja nende tegevuse
lõpetamise ning koolivõrgu arendamise eest.
Siinsed märkmed põhinevad Lombardia provintsi
Varese regiooni Cardano al Campo kommuuni
lasteaedade ja kooli külastusest 2012. aastal, mil olin
kaks nädalat kommuunis praktikal.
Cardano al Campo Kommuunis on üks
munitsipaalväikelasteaed (alla 3a), üks riigilasteaed
(3-6a), kaks eralasteaeda (alla 3 a), kaks põhikooli,
üks madalama astme keskkool. Lasteaiad on avatud
1. septembrist augusti alguseni. Siis kolm nädalat
suletud. 3-12a lapsi on kommuunis 1500.
Algkoolis toimub õppetöö 05.09 kuni 28.06,
elementaarkoolis 12.09-07.06, keskkoolis algab
õppetöö 12.09. Ajad on pandud paika ministeeriumi
poolt, kommuun võib mõne päeva ulatuses muuta.
Kommuun ei kontrolli õppeasutuste tegevust, aga
kaebusi lahendavad. Kontrollivad Lombardia
provintsi ja Varese regiooni haridusametnikud.

Aruandlust koolid/lasteaiad kommuunile esitavad.
Kord aastas koostab kommuun haridusasutuste kohta
koondaruande, mis sisaldab peamiselt statistilisi
andmeid.
Kooli tasandil on kvaliteedi tagamise eest vastutavad
kooli juht ja õpetajate nõukogu. Kooli juht
organiseerib kooli tegevust ning on vastutav
tulemuste eest. Kui mingi õppeaine tulemus on kehv
või on kaebusi, korraldatakse koolituspäevi, kus
osalevad õpetaja ja õpilased, eesmärgiks on tõsta
õpilaste motivatsiooni õppeaine vastu.
Koolidele annab kommuun vahendid nt raamatute
ostuks. Kommuuni veebilehel on haridusasutuste
eelarve ja selle kasutamine on avalikustatud.
Õppeasutuste kogu tegevuse aruandlus, sh nii
eesmärgid kui nende täitmine, on avalikustatud
õppeasutuste veebilehtedel. Koolid esitavad kord
aastas aruande kommuunile – mida tegid, mida
kavandavad teha.
Kommuun maksab aastas 450-500 000 eurot aastas
õpetajate söögi eest, laste/õpilaste söögi eest
maksavad lapsevanemad.
Lasteaedades on järjekorrad. Kui kohta ei ole, siis
kommuun maksab lapse eest eralasteaias 145st
eurost kuus 87 eurot. Ka eralasteaias on järjekord.
Kui kommuuni ametnikud soovivad õppeasutust
külastada, siis peavad nad esitama õppeasutusele
kirjaliku taotluse.
Asilo Nido Comunale “Oreste e Piero Bossi”
(kommuuni väikelasteaed)
Lasteaed on mõeldud lastele 6 kuni 15 kuud. 15
lapse peale 3 õpetajat, lisaks üks abi igas ruumis.
Kokku on lasteaias kuni 60 last. Õpetajad võtab
tööle kommuun, majanduspersonali lasteaia juht.

Juht ei tegele majandusküsimustega, õppealajuhataja
ametikohta ei ole.
Õpetajate tööaeg 35 t nädalas. Lasteaed avatud 7.30
kuni 16.30. Kui lapsele järele ei tulda, koondatakse
need lapsed ühte rühma, mis töötab kuni kl 18.

lapsega kolm nädalat kaasas olema. Eralasteaias
õpetajate ametikohtadele konkurssi ei korraldata,
aga neile saadetakse CV-sid, selle alusel valivad,
kohatahtjaid palju.
Scoula dell Infanzia di Via S. Francesco

Lasteaiamaks 48-600 eurot kuus sõltuvalt
lapsevanema sissetulekust. Igal aastal peavad
lapsevanemad deklareerima sissetuleku. Keskmine
tegelik maks, mis vanemad maksavad, on 120 eurot
kuus.

Riigilasteaed, Montessori lasteaedade ja koolide
võrku kuuluv. Kuna riigilasteaed, tuli kommuunil
ministeeriumile esitada lasteaiale külastamiseks
kirjalik taotlus, mille rahuldamine võttis aega 1,5
nädalat.

Voodilinad peavad lasteaeda viima lapsevanemad.
Kommuun, regioon toetavad rohkem siis, kui laps on
vanem kui 3 aastat. Seega väikelasteaeda väga ei
toetata. Lasteaiaõpetaja keskmine palk 1100 eurot.

Lasteaias 270 last, 3-6-a. 29 last rühmas, 1 õpetaja.
Hommikul abiõpetajad, siis tuleb õpetaja. Seaduse
järgi tohib ühes rühmas olla maksimaalselt 29 last ja
rühma kohta on ette nähtud 1 õpetaja ametikoht. 3-4a rühmas on 28 õpilast. Koordinaatori sõnutsi on iga
aastaga läinud raskemaks, õpetajaid laste kohta
vähendatud. Kokku on lasteaias 20 õpetajat, 6
koristajat, kes vahetuvad, 3 hommikupoolikul, kolm
õhtul. Kõik töötajad võtab tööle ministeerium. Ka
koristajad.

Scuola dell Infancia PORRANEO, katoliiklik
eralasteaed
Lasteaias 140 last, neist 20 väiksed - 2-3-aastased.
140 lapse peale õpetajaid 7, abisid 3. Lisaks 3
Indiast pärit nunna, kes aeg-ajalt tegelevad lastega.
Lasteaiamaks 140 eurot kommuuni lastele, teistele
175-200 eurot.
Lasteaial on kohustus avalikustada teatud
statistilised andmed veebis, mida tuleb uuendada iga
kuu, ja mille alusel kommuun finantseerib lasteaeda.
Õppetegevust kontrollib lasteasutuse juht. Lasteaia
tasandil
dokumenteeritakse
kogu
tegevus.
Lastevanematele viiakse läbi kolm üldkoosolekut
aastas, lisaks toimuvad lastevanematega regulaarselt
kord kuus arenguvestlused.
Scuola
dell
eralasteaed

Infancia

COCCOLANDIA,

Võetakse vastu max 10 last, nn väikelasteaed. Vastu
võetakse lapsi alates sünnist, tavapäraselt alates 3
kuust. Avatud kl 7.45 – 19.00.
Lasteaiamaks kuu 360 eurot (4 t) või 490 eurot
(kogu päev). Puudutud päevade eest tuleb ka maksta,
v.a kui laps on haiglas, siis mingi osa arvestatakse
tagasi (5 eurot päev). Vald rahaliselt ei toeta.
Eralasteaed NIDO
Eralasteaed Nido, lasteaias 36 last, 8 õpetajat, sh 1
direktor. Abipersonali ei ole. Kord kuus käib
õpetajatele abiks psühholoog. Lapsed 3-kuust 3aastani.
Kõige
olulisemaks
peavad
koostööd
lastevanematega. Nt lasteaeda tulles peab vanem

Lasteaial on juhataja ja koordinaator-organiseerija.
Tegelevad samaste asjadega. Majandusküsimustega
ei tegele, sellega tegeleb kommuun. Juhataja on viie
õppeasutuse peale üks, kõik on nad Montsessori
Instituudi nime all.
Koordinaatori töötasu 2300 eurot, sellest saab kätte
1500 eurot. Õpetajad saavad kätte ca 1300 eurot.
Töötasu sõltub staažist. Miinimum on 1200 kätte
(noor õpetaja).
Õpetajate tööaeg 25 t nädalas, lisaks 80 t aastas
koosolekute jne peale. Puhkus 36 päeva.
Kohustuslik 15 päeva talvel, 7 päeva kevadpühade
aeg, kui on riiklikud pühad. (Kui riigil on püha, siis
neil on puhkus). 30.06-01.09 lasteaed suletud.
Lastevanematega soovituslikult arenguvestlus kord
kuus. Kaks korda aastas lastevanemate üldkoosolek,
õa alguses ja lõpus.
Õpetajate koosolekud kaks korda kuus, üks kord
arutatakse õppekava täitmist, teine kord on
koosotsustamise koosolek, kus arutatakse üritusi jm.
Lasteaias järjekord, järjekorda peab ministeerium.
Hoone kuulub kommuunile, seega lasteaeda
võetakse ainult Cardano al Campo kommuuni lapsi.
Järjekorras ca 100 last. Igal aastal lõpetab 100 last ja
100 jääb ikka ootele. Lasteaeda võtmisel eelistus: 6a, siis 5-a, siis 4-a jne.

Lapsi lastakse koju ainult kindlatel aegadel kl 15.4516.00 ja 16.30-16.45. Lasteaial on raudvärav ümber
ja see avatakse ainult eelnimetatud kellaaegadel.
Niipea kui vanem hilineb, helistatakse. On olemas
ka õhtune hoid, lapse panekuks sinna tuleb teha
taotlus ja selle eest tuleb eraldi maksta.
Algkool
Kool kuulub samasse võrku, kuhu Scoula dell
Infanzia di Via S. Francesco (5 õppeasutust, üks
direktor). Kooli kohapeal juhib koordinaator.
Riigikool. Allub ministeeriumile. Hoone valla oma.
Klassid 1 - 5, õpilasi 320. Õpilasi klassis kuni 28
(riiklikult kehtestatud piirnorm). Õpetajaid 28, lisaks
3 abiõpetajat, lisaks 2 valla õpetajat (enne ja pärast
koolitunde).
Abiõpetajad
annab
vald
ka
erivajadustega lastele.
Tunnid
5. kl: 8.10 – 12.10. Siis vaheaeg, võivad minna ka
koju. Kl 13.30 – 15.30 uuesti tunnid.
Teised: 8.10 – 12.10 tunnid, 14.10 – 16.10 tunnid.
Tunni pikkus 60 min. Vaheaeg 10 min. Koolil
raudväravad ümber, koolist välja lastakse ainult kl
16.10, kõik korraga, lapsevanemad vastas.
Kl 7.30-8.10 koolituleku aeg, siis tegeleb lastega
vallast antud inimene. Kl 16.10–17.30 pärastlõunane
kool soovijatele, mil lastega tegelevad 2 vallast
antud õpetajat.
Kodutööd tuleb teha kolmandaks päevaks või isegi
nädala pärast. Arenguvestlused vanematega kord
kuus, kaks korda aastas lastevanemate koosolek.
Direktori kohale konkurss, pedagoogiline haridus
nõutav, kõik töötajad on ministeeriumi alluvuses.
Koolil on kaks psühholoogi, üks kooli oma, üks
vallast.
Õpetaja koormus 22 õppetundi nädalas, 2 t
õppetundide ettevalmistamiseks. Lisaks 40 t aastas
ürituste, koosolekute, arenguvestluste jm jaoks.
Vahel väga eri juhtudel võidakse anda veel juurde 40
t. Otsustab kool. Õpetaja võib õpetada kõiki aineid,
milleks tal on ettevalmistus.
Puhkus 32 päeva. Kool suletakse 12.06, peale seda
tuleb puhkus võtta. Muul ajal tuleb suvel koolis olla.
Õpetaja, kellega on probleeme, võidakse viia teisele
tööle, nt kontoritööle.

2. ja 5. kl tasemetööd üle kogu riigi itaalia keeles ja
matemaatikas. Kestab 30-40 min. Tagasi saavad
kooli keskmise. Töö ajal oma õpetaja juures ei ole,
on kas teise aine õpetaja või välisvaatleja.
Erisused võrreldes Eestiga:

Õppeasutuste suur autonoomsus, vähene
kontroll. Ühtegi lasteaeda ega kooli pole
haridusametnike poolt kontrollitud.

Erakoolide asutamine on väga lihtne.

Väikelasteaeda saab lapse viia kohe peale
sündi, tegelikult vahel 3-kuuselt, rohkem viiakse 7kuuselt.

Itaalias on ka riigilasteaedu, Eestis ei ole.

Lapsega kodusolekust: kodus saab olla kuni
üks aasta. Seda tasustatakse kuni 9 kuud. 1-3 kuud
makstakse palgast 100%, siis hakkab vähenema, 80,
60, 30%. Viimased 3 kuud on tasuta. Seda aega võib
kasutada ka enne lapse sündi. Nt 9st tasutud kuust
võib x kuud juba last oodates ära kasutada, sel juhul
hilisem aeg väheneb. Nt võib 3 kuud varem võtta
sellest 9st lubatud kuust lapsepuhkust, sel juhul
pärast lapse sündi saab kasutada 6 kuud. Kui vanem
läheb tööle enne lapse 1-aastaseks saamist, siis võib
ta töötada ainult 6 t päevas.

Lasteaiamaks sõltub vanema sissetulekust.
Toitu lasteaias ei valmistata, tuuakse kohale.

Lasteaedadesse on järjekord, mille üle peab
arvestust kommuun või ministeerium.

Lapsevanemad maksavad ainult nende
päevade eest, mil laps oli lasteaias. Ette teatama
puudumisest ei pea ja puudutud päeva eest toiduraha
ei arvestata.

Laps antakse lasteaias kätte ainult
seaduslikule esindajale, kui järele tuleb keegi teine,
peab olema lapsevanema kirjalik volitus ja isikut
tõendav dokument.

Lasteaiaõpetaja tööaeg ja puhkus on
lasteaedades erinev, keskmiselt 32 tundi nädalas,
lisaks 2 tundi koosolekutele. Puhkus ca 30-36 päeva.

Omavalitsus võtab tööle munitsipaallasteaia
õpetajad. Riigilasteaias/koolis võtab ministeerium
kogu personali tööle.

Õpetajate täienduskoolitus
on Eestis
kohustuslik, Itaalias vabatahtlik, kuid soovituslik,
õpetaja maksab oma koolituste eest ise.

Õpetajate töötasu sõltub staažist.
Hille Voolaid
Kristi ema

ÕNNITLEME

UUED VALLAKODANIKUD

JUULI

JUULI

3. . juuli

Niina Keremäe

80

22.07. 2014

10. juuli

Asta Rammi

84

AUGUST

10. juuli

Reet Aasmaa

80

27. juuli

Leili Kruustükk

80

31. juuli

Lemmi Talerman

89

Rayan Vanakõrts

06.08. 2014

Sebastian Kukk

15.08. 2014

Cassandra Paluste

Õnnitleme vanemaid!
INFO / TEADAANDED

AUGUST

Laeva valla Avatud Noortekeskuse lahtiolekuajad

01. august

Paul Luik

70

25. august

Valve Kruusa

87

30. august

Maimu Puurits

82

E, K, N 16.00-19.00
Tegevused: meisterdamine, mängud, viktoriinid,
tähtpäevade tähistamine, harivad arvutimängud.
Täpsem info:
Laeva valla Avatud Noortekeskuse juhataja

SEPTEMBER
20.september Valentin Matvejev

81

22. september Valdor-Erich Kuiv

87

23. september Ülo Parts

83

28. september Pilvi Vaino

75

Karmen Kukk
Tel: 55511774
E-kiri: karmen.kukk.001@gmail.com
Facebookis (Laeva Avatud Noortekeskus)
Laeva Kultuurimaja lahtiolekuajad:
E- R 09:00- 16.30

OKTOOBER
11. oktoober Evi Zirnask

88

Nädalavahetustel vastavalt ringide ja ürituste
ajakavale.

13.oktoober

75

Täpsem info:

28. oktoober Lehte Kõiv

80

E-kiri: kultuur@laeva.ee

30. oktoober Vaike Vahi

81

Karin Küttis

31. oktoober

75

Laeva Kultuurimaja juhataja

Gennadi Kuznetsov

Tel: 53090578

Heinar Kippasto

Õnnitleme juuli, augusti, septembri ja oktoobri
juubilare ning eakaid sünnipäevalapsi!
Õnnitlusteminutid Pereraadios kell 8.30
lainepikkusel 89,0 MHz.

Laeva Kultuurimaja üritused:

MÄLESTAME

KALJU MELTSA
27.10.1940 – 16.06.2014

JAAN LANGE
02.03.1932 – 10.09.2014

REKLAAM

Müüa killustikku 12Eur/t (erinevad
fraktsioonid), freesasalti 12Eur/t, liiva
7Eur/t, kruusa 7Eur/t ja kooremultsi
10Eur/m3. Asume Tõrvandis, Tamme 15.
Transpordi võimalus.
Kontakt: 5128315, Andrioun@hotmail.com

Korstnapühkimistööd
Kutsetunnistus nr 092463

Tel: 50 65 678 (Raul)

“Vallakaja” väljaandja:
Laeva Vallavalitsus ja Volikogu.
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartumaa.
Toimetas: Virve Tamm/Ülli Reimets, tel 7 301 792,
e-mail: vallakaja@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ

