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Tähelepanekuid Tartumaa põllumajandusettevõtete töökeskkonnast

Põllumajandusettevõttes ollakse rahalises sõltuvuses ilmastikuoludest: kui ilmad on
tujukad ja saaki ei tule, pole ka kasumit mida tootmisse investeerida. Ettevõtte
töökeskkonna seisukord on omakorda sõltuvuses ettevõtte rahalistest võimalustest.
Ettevõtte käekäik oleneb ka saadaolevast tööjõust ja selle kvalifikatsioonist (nii nagu
on probleeme tööstusettevõtetel oskustöölistega, on probleeme ka põllumajanduses.)
Tartumaal on tegutsevaid põllumajandusettevõtteid umbes 200 ning neist 95% on
viimase 5 aasta jooksul vähemalt 1 kord kontrollitud.
2009 aastaga võrreldes on töökeskkond kõigis kontrollitud ettevõtetes paranenud.
Ehitatud on uusi tootmishooneid (uued vabapidamislaudad piimakarjale,
automatiseeritud söödajagamissüsteemiga sigalad, uued viljakuivatid jms),
renoveeritud on vanu töökodasid ja tootmishooneid, muretsetud kaasaegsemat
tehnikat, juurutatud uut ja kaasaegset tehnoloogiat.
Enamik ettevõtteid on töökeskkonnaalase dokumentatsiooniga tõsiselt tegelema
hakanud. Osa ettevõtteid on ühinenud (näiteks OÜ Ühinenud Farmid jt) või palganud
mitme ettevõtte peale töökeskkonna spetsialisti,
kes nende töökeskkonna
parendamisega regulaarselt tegeleb ja dokumentatsiooni korrastab.
Vabariigi põllumajandussektori kahe viimase aasta tööõnnetuste analüüsimisel selgus, et
üle vabariigi toimunud tööõnnetuste arv põllumajanduses on 2009. ja 2010. aastal
peaaegu võrdne (aastas keskmiselt 1 surmajuhtum, 35 raske tagajärjega ja 90 kerge
tagajärjega tööõnnetust).
Loomadega toimunud õnnetusi on suhteliselt vähe – enamus õnnetusi on toimunud
masinate kasutamisega, hooldustööde ja muude töödega
Umbes 40% tööõnnetuste uurimiskokkuvõtetes on ühe õnnetuse põhjusena välja toodud
puudused töötajate juhendamise ja väljaõppe osas ning teiseks enamlevinud põhjuseks on
märgitud töövahendi ohutust tagavate seadiste mittekorrasolek või puudumine.
Loomadega seotud õnnetused on enamasti juhtunud töötaja kiirustamise ning
tähelepanematuse tõttu. Töötaja pole osanud ohtu ette näha ning on seetõttu sattunud
looma ja piirde vahele.
Sage libisemise ja kukkumise põhjus on valede jalatsite kandmine, kuna töötajad ei
kasuta neile tööks väljastatud vajalikke libisemiskindla tallaga jalanõusid (mitmel
puhul on töötajal jalas olnud lahtised suvesandaalid).
Eelpool loetletud asjaolud viitavad puudujääkidele töötajate väljaõppe ja ettevõtte
sisekontrolli osas.

Raivo Otti
Tööinspektsiooni
Lõuna inspektsiooni tööinspektor
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LAEVA VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu 25. jaanuari 2011.a. istungil:
 kuulati
vallavanema
informatsiooni
vallavalitsuse tegemistest;
 vabastati vallavalitsuse liikmest Marek Maibach ja
kinnitati uueks liikmeks Kaimo Puniste;
 valiti revisjonikomisjoni esimeheks Elviire Villa;
 kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja selgitust
Laeva valla 2010. a eelarve täitmise kohta.
 otsustati Laeva valla 2010. a eelarves kasutamata
jäänud assigneeringute sulgemine ja vaba jäägi
suunamine;
 lõpetati Laeva valla 2011. a. eelarve projekti I
lugemine ja suunati see II lugemisele ning
avalikule väljapanekule ettepanekute tegemiseks;
 võeti vastu määrus “Laeva Vallavalitsuse
hallatava asutuse koosseisu kinnitamise ning
muutmise kord”
 võeti vastu otsus “Laeva vallavolikogu 13.11.2009
otsuse nr 12 “Valitsuse koosseisu kinnitamine ja
vallavanemale töötasu määramine “ muutmine;
 võeti vastu määrus “Laeva Vallavalitsuse
teenistujate palgamäärade kinnitamine”;
 määrati ametikohaks, mille ülesannete hulka
kuulub koolikohustuslike isikutega tegelemine,
koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste
väljaselgitamine ja meetmete rakendamine
koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes,
sotsiaal- ja noorsootööjuhi ametikoht;
 otsustati jätta 2011. aastal välja andmata valla
aukodaniku nimetus;
 seoses riigikogu valimistega moodustati 7liikmeline valimiste jaoskonnakomisjon;
Vallavolikogu 22. veebruari 2011.a. istungil:
 kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse
tegemistest;
 lõpetati Laeva valla 2011. a eelarve projekti II
lugemine, istungil tehtud parandusettepanekud
suunati vallavalitsusele eelarve projekti sisse


















viimiseks;
otsustati määrata Laeva valla 2010.-2012.
majandusaasta aruannete auditeerijaks T. Simo
Konsultatsioonid;
kinnitati volikogu revisjonikomisjoni tööplaan;
võeti vastu määrus “Laeva vallavolikogu
24.03.2009. a. määruste nr 73 “Laeva valla
haridusasutuste personali koosseisu kinnitamine”
ja nr 74 “Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste
personali koosseisu kinnitamine” kehtetuks
tunnistamine;
võeti vastu määrus “Laeva Vallavolikogu 21.
jaanuari 2011.a.määruse nr 35 "Laeva
Vallavalitsuse hallatava asutuse koosseisu
kinnitamise ning muutmise kord" muutmine;
võeti vastu otsus “Laeva vallavolikogu otsuste
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega”;
võeti vastu määrus “Laeva valla arengukava
2007-2013 muutmine”;
arvati välja sotsiaalkomisjoni koosseisust Ülle
Varblane ja kinnitati uueks liikmeks Maire Jõgi;
kinnitati vallavanema 2011.a. puhkusegraafik.
Puhkuse ajal asendab vallavanemat abivallavanem
Kaimo Puniste;
otsustati valla tänukirjade väljaandmine;
valiti
Tartu
Maakohtu
rahvakohtuniku
kandidaatideks Endel Sõster ja Elviire Villa;
võeti vastu Laeva valla 2011. a. eelarve;
kiideti heaks MTÜ Laeva Kultuuriseltsi poolt
koostatud Laeva küla arengukava 2011-2016;
võeti teadmiseks volikogule saabunud info.
Elektroonselt on võimalik tutvuda Laeva
vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega
Laeva valla kodulehel www.laeva.ee.

Juta Mäesepp
volikogu metoodik

LAEVA VALLAVALITSUSES

2011. aasta 13. jaanuari istungil otsustati:
 kinnitada Riigimetsa Majandamise Keskuse
vastavasisulise taotluse alusel kinnitati 16
maaüksuse nimed ja sihtotstarbed ning nõustuti
nende katastriüksuste riigi omandisse jätmisega;
 väljastada Riigimetsa Majandamise Keskusele
projekteerimistingimused Selli-Sillaotsa õpperaja
selle osa rekonstrueerimiseks, mis jääb Laeva
metskond 43 maaüksuse alale;
 väljastada kasutusluba Valio Eesti AS-le Laeva
meierei juurdeehituse I etapile;



moodustada
Riigikogu
valimisteks
valimisjaoskond nr.1, määratleti selle asukoht ja
piirid.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu.
20. jaanuari istungil otsustati:
 kinnitada Riigimetsa Majandamise Keskuse
vastavasisulise taotluse alusel kinnitati 25
maaüksuse nimed ja sihtotstarbed ning nõustuti
nende katastriüksuste riigi omandisse jätmisega;
 kinnitada Laeva vallas paiknevate maatükkide

maksustamishinna aktid;
kuulutada välja Laeva Lasteaia õueala
rekonstrueerimistööde
teostaja
leidmiseks
lihthange (vähempakkumine) ning kinnitada
lähteülesanne.
Arutati läbi ja kujundati seisukohad volikogule
esitatavate eelnõude osas.
08. veebruari istungil otsustati:
 väljastada projekteerimistingimused MTÜ Laeva
Kultuuriseltsile Väänikvere tee 11 asuva sauna
rekonstrueerimiseks;
 väljastada projekteerimistingimused EMT AS-ile
mobiiltelefoni masti paigalduse projekteerimiseks
Masti tee 5 kortermaja katusele;
 väljastada Jaotusvõrk OÜ-le ehitusluba Laeva
vallas Laeva külas Olli alajaama ja elektri
maakaabelliinide ehitustöödele;
 anda nõusolek Laeva-Kärevere tee kinnistule
isikliku kasutusõiguse seadmiseks ja volitada
vallavanemat sõlmima vastav asjaõigusleping;
 kinnitada
Laeva
Lasteaia
õueala
rekonstrueerimistööde
teostamiseks
väljakuulutatud hanke võitjaks Lemminkäinen
Eesti AS;
 eraldada MTÜ Laeva Kultuuriseltsile projekti
„Kodulootoa
avamine
külakeskuses“
kaasfinantseeringuks 127,82 eurot;
 kinnitada Laeva Lasteaias personalile pakutava
lõunasöögi maksumus;
Arutati volikogus menetletavaid eelnõusid ja
vahetati informatsiooni.
15. veebruari istungil otsustati:
 väljastada projekteerimistingimused Laeva külas
Reino kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks;
 väljastada ehitusluba Laeva Lasteaia õueala
rekonstrueerimiseks
ja
õuepaviljoni
lammutamiseks Väänikvere tee 6//8 maaüksusel;
 seoses
abivallavanem
Kaimo
Puniste
kinnitamisega
valitsuse
liikmeks
muuta
vallavalitsuse 18.11.2009. a. korralduse nr. 131

punkti 1.2 ja kinnitada valitsuse liikme Kaimo
Puniste kureeritavad valdkonnad.
Arutati läbi ettepanekud vabariigi aastapäeval
tänukirjade
andmiseks.
Toimus
volikogu
menetlusse esitatavate eelnõude arutelu.
25. veebruari istungil otsustati
väljastada MTÜ Laeva Kultuuriseltsile ehitusluba
saun-puhkekeskuse laiendamiseks Väänikvere tee
11 maaüksusel ja arutati läbi selle avalikuks
kasutamiseks andmise eelleping. Veel arutati AS
Gaiser-Auto avaldust lumetõrjetööde lepingu
ülesütlemiseks.
03. märtsi istungil otsustati:
 väljastada Riigimetsa Majandamise Keskusele
ehitusluba Selli-Sillaotsa õpperaja 400 m pikkuse
teeosa rekonstrueerimiseks hakkepuiduga;
 pikendada munitsipaaleluruumide Väänikvere tee
7-6, Väänikvere tee 7-3 ja Väänikvere tee 7-2
üürilepingute kehtivust;
 kinnitada
alates
01.06.2011.
a.
Laeva
Rahvaraamatukogu ja Laeva Kultuurimaja uued
koosseisud.
Arutati läbi volikogule esitatavad eelnõud ja
vallavalitsusele laekunud avaldusele vastamine.
15. märtsi istungil otsustati:
 väljastada Riigimetsa Majandamise Keskusele
ehitusluba Selli-Sillaotsa õpperaja 170 m pikkuse
laudtee rekonstrueerimiseks;
 väljastada Valio Eesti AS Laeva meierei tarbeks
ehitatud fiiberoptilise sidekaabli kasutusluba Elisa
Eesti AS-ile;
 kinnitada
Laeva
valla
haridusasutuste
tegevuskulud 2011.a. eelarveaastal.
Arutati vallavara võõrandamiseks esitatud avaldust
ja kujundati seisukoht selles küsimuses. Toimus
volikogu menetlusse esitatavate eelnõude arutelu.



Ilme Saks
vallasekretär

LAEVA PÕHIKOOLI TEGEMISED TALVEVEERANDIL

Pikast talveveerandist on saanud minevik. Trotsisime
külma, tuisku, rohket lund .
Igapäevane koolitöö jättis aega ka isetegemistele ja
loomingulistele mõtteavaldustele õpetajate ja
õpilaste seas.
Koolis on palju andekaid õpilasi. Nende
talendivõimeid saime kogeda üritusel „Laeva kooli
Talent-2011“ Talenditiitliga pärjati Johanna-Ly
Männik ja Taavi Kangur. Publiku lemmikuteks
osutusid Cätriin Kalaver ja Eliisa-Alinee Raudsepp.
Tublilt esinesid I klassi õpilased Kevin Kiviste, Getlin

Annuk ja Remi Kalda.
Sõbrapäeva eel oli võimalus õpetaja Triin Napa
juhendamisel õppida kingituse valmistamist sõbrale.
Sõbrapäeval tunnetasime sõbra tähtsust enda jaoks
vast rohkem kui mõnel teisel päeval. Hulgaliselt
saadeti üksteisele omavalmistatud kauneid kaarte ja
lausuti häid sõnu.
Koolisisesel luulekonkursil, mis oli pühendatud Heljo
Männi loomingu lugemisele astus publiku ette 22
õpilast. Luuletused, mida loeti, olid väga huvitava ja
kasvatusliku sisuga.
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Kõlu ja Tauno Hünnonen.
Doris Kõlu osales VI kl loomekonkursil „Elan ja
kasvan märgalal“.
Laulupeoteemalisele konkursile „Maa ja ilm“ valiti
koolist 2 tööd. Rohkesti toredaid joonistusi esitati
lasteraamatupäeva konkursile „Sulelised ja karvased
raamatukangelased“.

Parimad etlejad olid Kevin Kiviste, Raiko Küng, Ly
Somelar, Liis Tamm, Johanna-Ly Männik ja Cätriin
Kalaver.
Kogu koolipere sai muusikalise teatrielamuse,
vaadates teatris Vanemuine lasteballetti „Uinuv
kaunitar“. Algklassideõpilased vaatasid etendusi koos
lasteaialastega.
Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimus pidulik aktus.
Direktor tunnustas oma käskkirja ja väikese maiusega
õpilasi ja kooli töötajaid.
Külma ilma trotsides sai teoks ka ülekooliline
talispordipäev Vooremäel. Rõõmukilked mäel ja
suusaradadel andsid tunnistust sellest, et meie lapsed
on väga vastupidavad ja treenitud.
Vastlapäevavõistlused pidasime maha „Kalmistumäel“
ikka kogu kooliperega koos.

Cätriin Kalaver – saavutas tublid tulemused
piirkondlikul geograafiaolümpiaadil,
emakeeleolümpiaadil ja õigekirjaolümpiaadil
Lea Oja näitas häid teadmisi piirkondlikul
emakeeleolümpiaadil ja õigekirjaolümpiaadil.
Maakondlikult V klasside ajalooviktoriinil saavutasid
meie kooli õpilased igati tubli III koha.
Ka õpetajad on lisaks oma igapäevasele tööle usinad
osalema täiendkoolituskursusel. Õhtuti pärast õppetunde
läbiti Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt läbiviidud koolitus
Programmi „Hot Potatoes“ kasutamine õppetöös. Sai
selgeks palju erinevaid võimalusi õppetöö huvitavamaks
muutmiseks.
Koolivaheaeg möödub õpetajatel
koostades kooli õppekava ja ainekavu ja osaledes
ainesektsioonide töös.
Tahan tänada õpilasi juhendanud õpetajaid. Aitäh ka
lapsi toetavatele lapsevanematele.
Head tulemused olümpiaadidel näitavad, et meie
koolis on õppimishimulistel õpilastel võimalik
koostöös õpetajatega saavutada konkurentsivõimelisi
tulemusi.
Kooliaasta lõpuni on veel aega. Ees on veel palju
toredaid ühisettevõtmisi. Loodan , et meie tublide
saavutuste rida täieneb ja me võime uhkust tunda oma
kooli üle!
Soovin kõigile kevadpäikese sära südamesse!

Emakeele päeva tähistasime aktusega koolis. Kõlasid
laulud
ja
luuletused
kaunist
emakeelest.
Traditsiooniliselt jäljendasid lapsed staare kooli Play
Back show-l.
Meie koolis on tähtsal kohal õpitulemused. Parimatest
parimad osalevad piirkondlikel ja kooliolümpiaadidel.
Kooli
matemaatikapäeval
kiires
ja
täpses
peastarvutamises ja nuputamisülesannete lahendamises
saavutasid paremaid tulemusi Kevin Kiviste, AtsJoonas Kõlu, Nele Rammi, Timo Nõmmeots, Reigo
Kalda, Janno Hünnonen, Doris Kõlu, Cätriin Kalaver,
Lea Oja ja Kristin Tamm.
Emakeelepäevale pühendatud emakeeleolümpiaadil
selgusid kooli parimad emakeeletundjad.
Need on Riho Lipp, Ats-Joonas Kõlu, Nele Rammi,
Johanna-Ly Männik, Cätriin Kalaver ja Lea Oja .
Kooli õpilased esinesid hästi ka piirkondlikel
konkurssidel.
Ats
Joonas
Kõlu
saavutas
maakondlikul
luulekonkursil II kl õpilastele I koha ja maakondlikul
muinasjutuvestjate konkursil II koha .
Ajakirja Hea Laps joonistusvõistlusel on saavutanud
auhinnalisi kohti Siiri Zirul, Nele Rammi, Ats-Joonas

Nadežda Niklus
Laeva põhikooli direktor
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TARTUMAA ARENDUSSELTS OOTAB PROJEKTITAOTLUSI

Tartumaa Arendusselts alustas 21.veebruaril taas
LEADER meetme raames projektitaotluste
vastuvõttu. Avati TASi strateegia kolm meedet ning
projekte rahastatakse perioodil 2011 – 2013
orienteeruvalt 2,24 miljoni euro ulatuses.
Tartumaa Arendusselts keskendub oma tegevuses
noortele, ettevõtjatele ning küladele-kogukondadele
eesmärgiga
edendada
elu
Tartumaal.
Projektitaotlusi võetakse vastu ettevõtluse, noorte ja
kogukondade meetmesse.
Ettevõtluse meetme eesmärk on tõsta mikro- ja
väikeettevõtete majanduslikku elujõulisust ja
konkurentsivõimet. Meetme tegevussuunad on
kohaliku loodus-, kultuuri- ja oskusressursi
väärindamine ning uuenduslike toodete ja teenuse
loomine.
Toetust
saab
taotleda
ühisteks
turundustegevusteks ja klastri käivitamiseks.
Noorte meetme eesmärk on luua soodsad tingimused
noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse kasvuks.

Meetme tegevussuunad on arenguvõimaluste ja
tingimuste loomine noortele ning noorte arengut
toetavate võrgustike loomine ja arendamine.
Kogukondade meetme eesmärk on tõsta
kogukondade võimekust oma elukeskkonna
kujundamisel. Meetme tegevussuunad on uute
kogukonnateenuste käivitamine kohaliku vajaduse
baasil, ühistegevusteks tingimuste loomine ja
kogukondade-vaheliste koostöövõrgustike loomine
ja tugevdamine.
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud,
sihtasutused, äriühingud ja omavalitsused.
.
Lisainfo ja eelnõustamisele registreerumine:
Kadri Randpõld
Tartumaa Arendusselts / meetmespetsialist
kaidi.randpold@tas.ee,
7430088 / 53584035
www.tas.ee

VABATAHTLIKU TEGEVUSE AASTA

2011 on kõigis Euroopa Liidu riikides kuulutatud
kodanikuaktiivsuse tõstmisele suunatud vabatahtliku
tegevuse aastaks.
Vabatahtliku tegevuse aastal juhitakse tähelepanu
paljudele erinevatele valdkondadele. Valdkondade
jaotus kuude kaupa on järgmine:
 Jaanuar - sissejuhatav avakuu
 Veebruar - hea koostöö kuu
 Märts - spordikuu
 Aprill - kohaliku arengu kuu
 Mai - noortekuu
 Juuni - riigikaitsekuu
 Juuli - kultuurikuu
 August - keskkonnakuu
 September - professionaalne vabatahtlikkus/
ettevõtete vabatahtlik tegevus
 Oktoober - eakate ja sotsiaalvaldkonna kuu
 November - siseturvalisuse kuu
 Detsember - vabatahtliku töö väärtus; vabatahtlike
tunnustamine ja tänamine
Seega on kaks kuud aastas väga lähedalt seotud
kohalike omavalitsuste tegevusega. Veebruar juhib

tähelepanu koostööle asutuste ja mitmesuguste
seltside või inimeste vahel ning aprill vabatahtliku
tegevuse rollile kohaliku elu arendamises.
Teame, et paljuski tugineb kohaliku elu areng just
kohalikel aktiivsetel inimestel, kes oma igapäevaste
tegevustega näiteks kultuuritegevuse arendamisel või
endast nõrgemate abistamisel parandavad kogukonna
heaolu teadvustamata oma tegevust vabatahtliku
tegevusena. Pikaajaliselt ja regulaarselt tegutsevad
vabatahtlikud on sulandunud ühiskonda nii, et nende
tegevust võetakse kui asja iseenesest, mõtlemata selle
peale, et ta teeb seda oma vabast ajast. Majanduslikult
raskel ajal on aga eriti oluline tunnustada vabatahtliku
tegevuse tähtsust, sest vabatahtliku tegevuse eest ei
maksta raha, tasuks saab olla vaid tunnustus. Õpime
siis selle aasta jooksul, kuidas tänada ja tunnustada
vabatahtlikke, mis on ka üks vabatahtliku tegevuse
aasta eesmärkidest.

Elviire Villa
vallavolikogu esimees

TEEME ÄRA TALGUPÄEVAD

Maikuu
esimesel
laupäeval, 7. mail 2011
toimub taas kõikjal üle
Eesti ühine Teeme Ära
talgupäev. Tehakse tööd, räägitakse talgulugusid,
süüakse talgusuppi – just nii, nagu iga kogukond
ise otsustab. Talgupäev kuulutati välja teisipäeval
15. märtsil.
Ka sel, 2011 aastal, kutsutakse Teeme Ära
talgupäeval kodukandi parke riisuma, metsa
istutama, prügiseid kohti koristama, mõttetalguid
pidama ja mälestisi korrastama. Teeme Ära Eesti Külaliikumine Kodukant, Eestimaa Looduse

Fond, Teeme Ära Minu Eesti, Vabatahtliku
Tegevuse Arenduskeskus, Vabaühenduste Liit
EMSL, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud.
Hea meel on teile teatada, et tänasest saab Teeme
Ära veebilehel oma talguid kirja panna. Kõik
toimub täpselt nii nagu eelmisel, 2010 aastal. Kellel
talguplaan juba küps, pangu aga talgud kirja.
Kiirematele on preemiaks ju suurem tähelepanu!

Tarmo Tüür
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja
http://www.teemeara.ee

IDEEKONKURSS LAEVA VALLA MEENE LEIDMISEKS

Laeva Vallavolikogu ja Laeva Vallavalitsus
kuulutavad välja ideekonkurssi eesmärgiga saada
Laeva vallale erinevas hinnaklassis omapäraseid
meeneid, mida kinkida koostööpartneritele nii
Eestis kui ka välismaal.
Laeva valla meene …
 peaks seonduma Laeva vallaga ning olema
piirkonnale iseloomulik;
 peaks eristuma tavapärastest turundusliku
eesmärgiga masstootmises olevatest meenetest.
Konkursi tingimused:
 osaleda võivad kõik kohalikud inimesed, kellel
on vahvaid ideid ja kujutlusvõimet, olenemata
vanusest;
 tööde arv ühe autori või autorite grupi poolt ei
ole piiratud;
 tööle peab olema lisatud põhjendus, miks just
see meene iseloomustab Laeva valda kõige
paremini;
 meene peab jääma väikevormi piiridesse;
 konkursitöö
tuleb
esitada
anonüümselt
märgusõna
all,
millele
tuleb
lisada







märgusõnaga kinnine ümbrik autori nime ja
kontaktandmetega.
arvesse lähevad kõik tööd, mis on toodud või
esitatud 15. aprilliks (kaasaarvatud) Laeva
Vallavalitsusele, aadressil Väänikvere tee 8,
Laeva küla, 60608 Laeva vald .
Kasuks tuleb:
kui konkursil osaleja on läbi mõelnud meene
valmistamise
(materjal,
suurus,
kaal,
orienteeruv maksumus, kes valmistab ja kus
valmistatakse)
kui konkursil osaleja on lisanud meene näidise.

Auhinnafond on 500 eurot, sh
I koha auhind 250eurot,
II koha auhind 150 eurot,
III koha auhind 100 eurot.
Hindamiskomisjonil
on
õigus
vajadusel
auhinnafond ümber jagada või vastava tasemega
tööde puudumisel jätta auhind välja andmata.
Ootame lennukaid ideid!

KREDEX ANNAB KORTERELAMU REKONSTRUEERIMISEKS TOETUST

KredEx annab kuni 35% toetust korterelamu
energiatõhususe ja hea sisekliima tagamiseks
Alates 2010 aasta septembrist toetab KredEx
korterelamute rekonstrueerimist kuni 35% ulatuses,
mis teeb rekonstrueerimise taskukohaseks ka
keskmisest madalama sissetulekuga inimestele.
Uue meetmega rõhutab riik kompleksse
rekonstrueerimise vajadust, et tagada hoones
esmajärjekorras kvaliteetne sisekliima: piisav
temperatuur, värske õhk ja hoida niiskus normi
piires. Mitme rekonstrueeritud korterelamu puhul,

kus hoone on küll soojustatud, kuid ei ole
paigaldatud värskeõhuklappe ega rekonstrueeritud
ventilatsioonisüsteemi, on tekkinud probleem
sisekliimaga – kuna õhuvahetus enam ei toimi
(varem toimis ka läbi vanade akende, mis ei
pidanud sooja ja lasid õhku läbi), on korteritesse
tekkinud niiskus ning selle tagajärjel ka hallitus.
Selliste probleemide vältimiseks ongi vajalik
rekonstrueerida
kompleksselt.
Rohkem
informatsiooni KredEx´i toetuste kohta leiate
www.kredex.ee.

RIIGIKOGU VALIMISED LAEVA VALLAS

KULTUURIKALENDER

Laeva vallas käis Riigikogu valimas 390 kodaniku,
nendest 83 kasutas e-hääletamise võimalust ja 29
kodaniku valis väljaspool elukohta.
Laeva valla rahvas eelista Eesti Reformierakonda
(96 häält) kellele järgnesid Eesti Keskerakond (63
häält), Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (61
häält), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (53 häält),
Erakond Eestimaa Rohelised (12 häält), Eestimaa
Rahvaliit (11 häält).
Laeva valimisjaoskond tunnistas kehtetuks 8
valimissedelit.

Üritused Laeva Kultuurimajas:

Koidu Kiving
Laeva valla valimisjaoskonna esimees
TEADAANDED

Valmistumine kevadiseks suurveeks - Arvestades
asjaolu, et saabunud on lumesulamise aeg, ning et
käesolev talv on olnud lumerohke, tuleb aegsasti
valmis olla kevadise suurvee tulekuks. Vältimaks
rajatiste purunemisi või üleujutusi, palume
tõkestusrajatiste ja maaparandussüsteemide omanikel
valmistuda kevadise suurvee peatseks tulekuks ning
võtta kasutusele vajalikud ennetavad meetmed.
Karin Kroon
Keskkonnaministeerium

01.04 kell 16.00
Pipi neljapäev lastele
17.04 kell 14.00
Ülestõusmispühade kohvikõhtu (pensioniealistele)
kapell Tabiverest
20.04 kell 16.00
Nõidade pidu lastele
30.04 kell 20.00
Suur nõiaöö sabat ans Qvalda / õhtujuht R. Külaots
13.05 kell 20.00
Kuraditosina kultuurikohvik (oma maja taidlejatega)
15.05 kell 12.00
Kirbuturg valla rahvale
27.05 kell 17.00
Mõtetega kevades (pensioniealistele) pillimees
H.Koosa
01.06 kell 16.00
Lastekaitse päevale pühendatud üritus
23.06 kell 21.00
Valla jaanituli ans. Mix Mitte
09.07 Valla 20. aastapäev
Ene Priks
Kultuurimaja juhataja

***
21. jaanuaril 2011 kaitses Eesti Maaülikooli
Metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorant Mihkel
Kiviste inglisekeelse väitekirja „Condition and residual
bearing capacity of existing reinforced concrete
structures“ (Olemasolevate raudbetoontarindite seisund
ja jääkkandevõime) ja talle omistati filosoofiadoktori
kraad maaehituse erialal.
LUGEMISELAMUS

“Kui Eesti oli kodusõja lävel” Andres Raid - See, et
ajaloo kirjutavad võitjad, on tuntud tõsiasi. Siin raamatus
räägitakse võitjatest, räägitakse kaotajatest, jäägrikriisist,
Kaitseliidust, Eesti kaitseväe algusaastatest. Kõnealused
sündmused on leidnud väga vähe kajastamist- Eesti
poliitikud eelistavad need pigem olematuks vaikida.
Seda mäletavad vähesed, et 1993 aastal oli Eesti
kodusõja lävel. Asjaosalistele anti võimalus avaldada
oma lugu ja rääkida kõigest, mis meenub. Kahjuks osa
keeldus. Mingil põhjusel keeldusid just need, kes praegu
võimul ja kellel on veel poliitilisi ambitsioone

Laeva Põhikool kuulutab välja fotokonkursi
„Märka kevadet“
21. märts - 03. aprill 2011.
Konkursi tingimused:
 Konkursil saavad osaleda õpilased 1.-9. klassini.
 Fotosid saab esitada kuni 03. aprillini 2011.
 Üks autor saab esitada maksimaalselt 5 fotot.
 Foto lühim külg on minimaalselt 1600 pikslit.
 Töid saab esitada vaid digitaalselt – tuues fotod
mälupulgal või CD-l T. Napa kätte.
Võistlustööde juurde lisada:
 autori ees- ja perekonnanimi;
 klass;
 foto lühike tutvustus.
Fotode hindamine: Zürii hindab fotosid kolmes
vanuserühmas: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass.
Konkursi peaauhinnaks on fotosessioon võitjast!
Parimate fotode näitus toimub Laeva Põhikoolis.
Lisainfo: Triin Napa : triinn@hotmail.com.

KUULUTUSED

ÕNNITLEME

Laeva Perearstikeskuses II korrusel:
 Hambaravi
 Hammaste proteesimine
Vastuvõtt: esmaspäev 9.00 -15.00
reede
9.00 - 15.00
Alla 19-aastastel lastel hambaravi tasuta. Vanadus-ja
invaliidsuspensionäridel kompenseerib Haigekassa
proteesid 3 aasta jooksul 255.65 euro ulatuses.

MÄRTS

Hambaarst
Lii Uibonurm
7498369
***

Aitan, müüa, osta, üürida, vahetada, vormistadamaja, maad, korterit.mob.56 979 000 maakler Eve

02. märts
23. märts
27. märts
29. märts
30. märts

Heinrich Peterson
Maria Raiküla
Leida Reimus
Maie Akker
Lembit Glaser

81
85
84
70
82

Zoja Jefimova
Virve Lebedeva
Heinar Korbits
Elga-Leonoore Lepasepp
Antonina Õunap
Natalja Jõgi
Ülo Zirnask
Linda Lusti

70
86
82
84
81
82
82
99

Endla Vesi
Vello Tamm
Laine Ojaveer

86
70
75

APRILL
03. aprill
04. aprill
07. aprill
08. aprill
13. aprill
24. aprill
26. aprill
30. aprill

***
MAI
Ostame ja viime ära vanametalli! Vajadusel võtame
raskesti äraveetavad/kättesaadavad konstruktsioonid
osadeks. Samuti aitame ära viia vanu autoakusid.
(Transport tasuta) Info: 53 567 062
POLITSEIUUDISED

Laeva vallas avastati jaanuari ja veebruari kuul
4 veokijuhti, kes rikkusid töö ja puhkeaja
nõudeid; 3 veokijuhti, kelle veok oli ülekaaluline;
2 mootorsõiduki juhti, kes olid tarvitanud
alkoholi; 1 mootorsõiduki juht, kes ületas lubatud
sõidukiirust ning toimus ka üks avaliku korra
rikkumine.
Veebruaris avastati Laeva külas sissemurdmine
maamajja ning üks koeraomanik leidis oma koera
laskehaavadega.

10. mai
24. mai
27. mai

Õnnitlusteminutid
Pereraadios
lainepikkusel 89,0 MHz.

kell

8.30

MÄLESTAME

VIKTOR PENIJÄINEN
24.05.1930-15.02.2011
ERNA TOOMISTE
26.03.1915-16.02.2011

Kalev Vent
vanemkonstaabel
“Vallakaja” väljaandja: Laeva Vallavalitsus ja volikogu.
Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartumaa. Faks 7 498 348.
Toimetaja: Kaimo Puniste, tel 7 301 796,
e-mail: kaimo@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ

