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Hea vallarahvas!
2012. aasta on varsti minevik ja peagi astume
koos uude aastasse. Aastavahetuse eel tehakse
ikka kokkuvõtteid ja seatakse plaane tuleviku
tarbeks.
Mida meenutada ja mida plaanida?
Kuna asusin vallavanemana tööle alles suvel,
on mul meenutada vähem kui Teil, aga palju
meeldivat ikkagi.
Sissejuhatuseks kindlasti rohkearvulise osavõtjaskonnaga
jaanipäevapidu toreda ning lustliku
vallataidlejate näitemänguga. Kultuurimaja seinad
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jäid nii suure pealtvaatajate hulga jaoks selgelt
kitsaks. Loodan Teid tihti näha nõndamoodi
üheskoos.
Lasteaed sai maja ümber uue kivist kõnnitee ja
ühte rühma uued voodid. Koolis on uute
arvutitega sisustatud arvutiklass. Suureks
rõõmuks on fakt ,et kooli asus sügisel õppima
üle hulga aja rohkem lapsi kui kevadel lõpetas.
Mida rohkem meie koolis lapsi õpib, seda
elujõulisem on kool ja ka kogu vald.
Oli spordikohtumine naabervalla Puurmaniga,
mille me napilt ,kuid kindlat võitsime.
Väga keerulised sügisesed ilmastikuolud
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muutsid meie muidu päris heas korras olevad
vallateed mõnes kohas pea läbimatuteks. Kulud
nende sõidukorras hoidmiseks olid suured, aga
saime hakkama. Praeguseks on maa kaetud
valge lumevaibaga ja esimene suur tuisk üle
elatud. Talihoolduse tegijate tuleristsed olid
rasked, kuid saadi päris tublilt hakkama.
Uusi sihte seab vald läbi arengukavade ja
vallaeelarve. Eelarve menetlemine volikogus käib.
Kõik head ettepanekud on teretulnud. Vaatamata
vallaeelarve pingelisusele suutis vallavalitsus tänu
finantsjuhi tulemuslikule tööle volikogule üle anda
korraliku eelarve, kus vallaasutuste soovid on pea
täielikult
rahuldatud.
Arvestades
kasvavat
inflatsiooni on kõigile vallaasutuste töötajatele ette
nähtud 5%-line palgatõus. Vähe küll, aga abiks
ikka.
Lasteaias vahetatakse välja teisegi rühma
„tsaariaegsed“ voodid. Esmased vajadused
saavad rahuldatud koolis ja raamatukoguski.
Kõige suurem eelarve kasv on plaanis
kultuurimajale. Mõned kuud tööl olnud uus noor
ja ambitsioonikas kultuurimaja juhataja on täis
teotahet. Andke talle nõu ning abi suurepäraste
plaanide elluviimisel. Ka kooli asub uuest
aastast tööle uus huvijuht, samuti uute ja
värskete mõtetega.
Uued ideed on alati teretulnud, kuid ei tohi
unustada ka vanu traditsioone ,kombeid ning
tavasid. Kujukaks näiteks olgu mälumängutraditsiooni elustamine vanade heade aegade
kohaselt. Tore, et ühel õhtul kuus on soovijatel aeg
sisukalt veedetud ja meie kaunis kultuurimaja
särab tuledes.
Arvestades meie valla vanuselist struktuuri on
väga oluline sotsiaaltöö, mille rahastamisele
samuti panustasime. Meie sotsiaaltööjuht ja
sotsiaaltöötaja on kohusetundlikud ning tublid,
ükski inimene, kes abi vajab, ei jää nende poolt
aitamata.
Selleks, et leida uusi ideid ja täpsustada plaane
edasiliikumiseks,
korraldasid
volikogu
ja
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vallavalitsus volikogu esimehe eestvedamisel
arenguseminari. On väga oluline pidada vähemalt
kord aastas selline ajurünnak ,ettevaatav ja
argimuredest veidi eemalseisev. Tulu tõusis
rohkesti. Peeti kaks tõsist seminarivooru, kus
käsitleti pea kõiki vallaelu aspekte.
Valla arengu üks võtmekohti on hariduselu
edasine areng. Pealiskaudsel ülevaatamisel
tundub, et põhikooli pidamine 53 õpilasega on
vallale väga kulukas. Elava arutelu tulemusena
selgus, et 6-klassilisele koolile üleminekul
saavutatav rahaline kasu ei kaalu üles argumente,
mis toetavad 9 klassiga jätkamist.
Jõudsime järeldusele, et arvestades meie
elanikkonna vanuselise struktuuri muutumist on
üks olulisemaid vajadusi sotsiaalmaja arendamine
nn. „punases majas“ ja selleks rahaliste
lisavahendite leidmine projektipõhiselt.
Samas ei tohi mingil juhul unustada meie
tulevikku-noori. Arutelude käigus tekkisid mõtted,
kuidas välja arendada avatud noortekeskus
pakkumaks noortele rohkem tegevusi vaba aja
sisustamisel.
Väga tähtis on kultuuritöö, ja eriti, et suudaksime
pakkuda just seda, mida vallaelanik soovib. Andke
palun oma soovidest teada kultuurimaja juhatajale
või mulle. Mis vähegi võimalik, viime ellu.
Meie visiitkaardiks on külade heakord. Siin
peaksid oma panust suurendama nii vallavalitsus
kui ka kõik elanikud ise. Ehk korraldame valla
heakorrakonkursi, et oleks väike stiimul
edasiminekuks?
Arenguseminari hea küljeks oli, et kuigi meil on
volikogus olemas nii koalitsioon kui ka opositsioon,
mõtlevad mõlemad ühes suunas, s.t. kuidas
koduvallas elu paremaks muuta. Üksmeelne
tegutsemine tuleb valla arengule ainult kasuks.
Soovin kõigile vallaelanikele rahulikku jõuluaega ja
töökat, edukat ning õnnelikku uut aastat! Uuel
aastal uue hooga!
Aare Olgo
Laeva vallavanem

LAEVA VALLAVALITSUSES

Vallavolikogu 25. septembri 2012. a istungil:
- kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse
tegemistest;
- otsustati muuta riiklikus teeregistris registreeritud
kohalike teede nimekirja vastavalt esitatud

kohalike teede osade pikkustele;
- otsustati registreerida riiklikus teeregistris
avalikuks kasutamiseks määramata erateed
vastavalt toodud nimekirjale;
- ei

kinnitatud

otsust

haridus-,

kultuuri

ja
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noorsookomisjoni koosseisu muutmise kohta,
kuna enamus volikogu liikmeid arvas, et
komisjoni võiks kuuluda rohkem noori ja
haridusvaldkonda kuuluvaid inimesi.
- lõpetati eelnõu “Laeva valla arengukava 20122025 muutmine” I lugemine ja suunati see
avalikule väljapanekule.
- menetleti eelnõu “Laeva valla eelarvestrateegia
aastateks 2013-2016”, kuid lähtudes hääletustulemustest eelnõud määrusena vastu võtta ei
saanud.
Vallavolikogu 30. oktoobri 2012. a istungil:
- kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse
tegemistest.
- lähtudes hääletustulemusest katkestati eelnõu
“Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025
muutmine” menetlemine ja lepiti kokku, et kõik
redaktsioonilised parandused viiakse määruse
eelnõusse sisse ja arengukava muutmist
menetletakse edasi järgmisel volikogu istungil.

- katkestati määruse eelnõu “Kohalike teede
teehoiukava kinnitamine aastateks 2013-2016” I
lugemine ja otsustati eelnõu lugemisega jätkatata
järgmisel volikogu istungil. Määruse eelnõu
seletuskirjas tuua välja informatsioon praegu
kehtiva teehoiukava täitmise kohta.
- määrati Raudoja katastriüksuse jagamisel
tekkivatele katastriüksustele sihtotstarve;
- kinnitati Laeva valla eelarvestrateegia aastateks
2013-2016.
Vallavolikogu 27. novembri 2012. a istungil:
- kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse
tegemistest.
- katkestati eelnõu “Kohalike teede teehoiukava
kinnitamine aastateks 2013-2016 “ lugemine;
- kinnitati Laeva Lasteaia põhimäärus;
- kinnitati riikliku toimetulekutoetuse vahendite
ülejäägist täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise
ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord;

- kinnitati Laeva valla eelarve koostamise,
vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord;

- kuulati Laeva valla 2012. a eelarve 10 kuu
täitmise seirearuannet.

- otsustati lõpetada määruse eelnõu
Lasteaia põhimäärus” I lugemine ja
eelnõu II lugemisega järgmisel volikogu
kui korda on sisseviidud kõik
parandusettepanekud;

- kinnitati Laeva valla 2012. a I lisaeelarve.

“Laeva
jätkata
istungil
tehtud

Juta Mäesepp
volikogu metoodik

KODUALUSE MAA MAAMAKSUVABASTUS 2013. AASTAL

Alates 1. jaanuarist 2013. a hakkab kehtima uus
Maamaksuseadus, mille olulisemaks muudatuseks on maksusoodustuste andmine. Maamaksu
tasumisest on vabastatud maa omanik tema
omandis oleva või maamaksuseaduse §-s 10
sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva
elamumaa või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas Laeva valla üldplaneeringuga
tiheasustusega alaks määratud alal Laeva,
Kärevere ja Siniküla külas kuni 0,15 ha ning
mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas
hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Koduomanike maksuvabastus toimub alates
2013. aastast automaatselt, kui omaniku
elukoht rahvastikuregistri andmete järgi asub
sellel maatükil, mis on tema omanduses.

Kui maa on isikute ühis- või kaasomandis ning
nende elukoht on rahvastikuregistri andmetel
maamaksust vabastataud maal asuvas hoones,
siis on nad vabastataud maamaksu tasumisest
nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega
alal sõltumata ühis- või kaasomanike arvust
kokku 0,15 ha ning hajaasustusega alal kokku
kuni 2 ha ulatuses.
Täiendava maamaksuvabastuse saamine Laeva
vallas
Laeva vald vabastab täiendavalt maamaksust
riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja tema omandis või kasutuses oleva
elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku
osas tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ulatuses ja
represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
lk 3
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isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud
isiku seaduse mõistes tema omandis või
kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa
õuemaa kõlviku osas. Kui pensioni saaja on
lisaks Maamaksuseaduse alusel sama maaüksuse osas ka koduomanik, siis saab kokku
vabastada kuni 0,3 ha ulatuses. Enne täiendava
vabastuse saamiseks avalduse esitamist
soovitame üle kontrollida, kas Teile kuuluv maaüksus asub tiheasustusalal ja kas seda on
võimalik pärast kodualuse maa maksuvabastuse
rakendamist täiendavalt vabastada. Informatsiooni selle kohta saab telefonil 730 1797 või
Laeva Vallavalitsuses kohapeal (teisipäeviti kell
8.00-12.00 ja 13.00-17.00 ja reedeti 08.00-12.00)
Pensioni saajatele ja represseeritutele
antakse täiendavalt maksuvabastust nende
avalduse alusel. Maksuvabastuse saamiseks
tuleb taotlejal esitada Laeva Vallavalitsusele
kirjalik avaldus hiljemalt maksuvabastuse
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taotlemise aasta 15. jaanuariks. Pärast 15.
jaanuarit maksuvabastuse avalduse esitanu saab
soodustust alates järgnevast aastast. Maksuvabastuse taotleja peab käesoleva paragrahvi
lõikes 3 nimetatud avalduses esitama järgmised
andmed:
ees- ja perekonnanimi;
isikukood;
alalise elukoha aadress;
pensionitunnistuse või represseeritu tunnistuse
number;
- maksustatava maaüksuse aadress ja pindala.
-

Avalduse vorm on kättesaadav Laeva valla
kodulehelt ja selle võib saata digitaalselt
allkirjastatult aadressile laeva@laeva.ee või täita
avaldus Laeva Vallavalitsuses kohapeal.
Kadri Lepasaar
Maa- ja keskkonnaspetsialist

“TOOGE OMA PESUMASIN ISE TAGASI” EHK NÄITED TARBIJATE ÕIGUSTE PIIRAMISEST

Ilmselt igaüks meist oskab sisseoste tehes küsida
müüjalt, kui pikk on ostetud kauba garantii.
Vähem on aga
teada fakt, et olenemata
kaupmehe pakutavast garantiist on igal ostjal
tegelikult õigus esitada puuduse ilmnemisel
kauplejale kaebus koguni kahe aasta jooksul.
Selline kaheaastane kaebuse ehk pretensiooni
esitamise õigus on kirjas võlaõigusseaduses.
Seal on kirjas seegi, et puudusega kauba puhul
saab tarbija nõuda toote parandamist või
asendamist ning kui see pole võimalik, siis
ostusumma tagasimaksmist. Kuigi need õigused
on sätestatud seadusega, leidub Eestis siiski
kaupmehi, kes üritavad neid kas teadmatusest
või tahtlikult piirata. Näiteid sellisest tegutsemisest
on mitmeid.
Tarbijakaitseametile on teada olukorrad, kus
kaupmehed üritavad ebakvaliteetsete jalanõude
eest pretensiooni esitanud tarbijatele tagastada
vaid osa jalatsite väärtusest. Näiteks, kui
ekspertiisis selgub, et jalatsitel on tootmisviga, ent
samas on ka tarbija eksinud jalatsite hooldusel,
rõhuvad kaupmehed sellele, et jalanõude väärtus
võrreldes algse hinnaga on langenud ja teevad
ettepaneku kompenseerida vaid jalanõude
jääkväärtus. Selleks aga kaupmehel õigust pole –
tõestatud tootmisvea puhul on kaupmehel

kohustus tarbijale kompenseerida kogu ostusumma, mille kliendiga kokkuleppel võib välja
maksta ka kinkekaartides.
Lisaks eksimustele rahaliste kompensatsioonide
osas, tuleb palju vaidlusi ette ka pikalt remondis
olnud toodetega seoses. Kui kaupleja on
puudusega toote remonti saatnud ja parandamisega läheb põhjendamatult kaua aega, on
kliendil õigus müügilepingust taganeda ehk raha
tagasi saada. Teada on juhus, kus müüja võttis
tarbijalt vastu tootmisdefektiga teleri ja lubas selle
parandada. Teler oli remondis mitu nädalat ja
tarbija päringu peale, kui kaua veel remondiga
aega võib kuluda, andis kaupmees vastuse, et
oodata tuleb veel vähemalt kuu. Tarbija soovis
seepeale lepingust taganeda, ent kaupmees
polnud nõus raha tagasi maksma. Tegelikult oli
tarbijal selles olukorras õigus, sest remondiga oli
ületatud nn mõistlikku aega ja tarbijale tekitatud
põhjendamatuid ebamugavusi.
Levinud eksimus on seegi, et kaupmees võtab
puudusega
toote
korduvalt
parandusse.
Korrektne oleks, et kui asja parandamine ei
õnnestu asendatakse toode või antakse tarbijale
raha tagasi. Hiljutisest praktikast on teada
situatsioon, kus tarbijal tuli oma uut mobiiltelefon
korduvalt remontida lasta. Inimene küll soovis
lk 4
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esimese remondi ebaõnnestumisel telefoni tagasi
anda ja ostusumma tagasi saada, kuid kaupmees
sellega nõus polnud. Antud juhul eiras kaupmees
kliendi soovi tootest loobuda täiesti põhjendamatult. Ainult esimesel korral, kui tootel defekt
tuvastatakse, on kaupmehel õigus ise valida,
kuidas olukorda kõige mõistlikum lahendada on –
kas toode parandada, asendada või maksta
inimesele raha tagasi. Edaspidi peab kaupleja
probleemi lahendamisel arvestama juba tarbija
soovidega.
Tihtipeale eksitakse ka kauba puuduste
kõrvaldamisega seotud kulutuste kompenseerimisel. Kui kaubal on tuvastatud tootmisdefekt, on
kaupmees kohustatud tasuma kõik puuduse
kõrvaldamisega seotud kulud, sealhulgas posti-,
veo-, tööjõu- ja materjalikulu. Selle reegli vastu
eksitakse sageli suurte kodumasinate puhul.
Näiteks olukorras, kus tarbija äsjasoetatud
pesumasin lakkab töötamast, soovitab müüja
selle tagastada kauplusesse. Kui juhtub, et tarbijal
puudub selleks võimalus, siis pakub kaupmees
välja variandi, et nende remondimees tuleb
pesumasinale ise järgi, kui tarbija maksab kinni
transpordikulud. Seadusest tulenevalt on
kaupmees kohustatud aga veokulu ise tasuma.
Antud teema juures tuleb rõhutada sedagi, et
garantii ja pretensiooni esitamise õigus on kaks
erinevat asja. Nagu juba märgitud tuleneb
pretensiooni esitamise õigus võlaõigusseadusest
ja kehtib igal juhul kaks aastat. Garantiid pakuvad
kaupmehed aga vabatahtlikult.
Oluline on siinjuures mainida, et kui kaupmees
tahab kliendile anda garantiid, peab ta talle
pakkuma soodsamaid tingimusi kui kohustab
seaduslik kaheaastane kaebuse esitamise õigus.
Garantiiga lisanduvateks eelisteks võivad olla
näiteks kaebuse esitamise õiguse kestvus
rohkem kui kaks aastat, toote parandamise ajaks
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asendustoote pakkumine jms. Müüja teade, et
kuue kuu jooksul võib ostja puuduse tekkimisel
kauplusele kaebuse esitada, ei ole garantii, vaid
ostja seaduslik õigus.
- Kui kaubal või teenusel on ilmnenud puudus,
võta kaasa ostu tõendav dokument (tšekk või
pangaväljavõte) ja pöördu esmalt suuliselt
kaupleja poole.
- Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita
kaebus kirjalikult. Kaebusesse märgi oma nimi,
kontaktandmed, kaubal/teenusel esinev puudus
ja omapoolne soovitav lahend. Lisa kaebusele
ka ostutšeki või pangaväljavõtte koopia.
- Sul on esmalt õigus nõuda asja tasuta
parandamist või asendamist, kui see pole
võimalik või parandamine ebaõnnestub, saad
nõuda ostuhinna alandamist või kogu
ostusumma tagastamist.
- Kaupleja peab kaebusele vastama kirjalikult 15
päeva jooksul.
- Kui vastust ei tule, pood keeldub kaebust
lahendamist või lahendus ei vasta sinu
ootustele, võid pöörduda tarbijakaitseametisse.
- Näpunäited, kuidas esitada kaebust, leiab
tarbijakaitseameti
veebilehelt
www.tarbijakaitseamet.ee või tarbijakaitseameti
videokanalist
Youtube`is
www.youtube.com/tarbijakaitseamet.
- Tarbijakaitseameti nõuandetelefon on 1330 või
6 201 707, e-post info@tarbijakaitseamet.ee,
aadress Rahukohtu 2, Tallinn 10130 .
NB! Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud
kulutused nagu posti-, veo-, tööjõu- ja
materjalikulu peab tasuma müüja.
Tarbijakaitseamet

REISIMULJED VIETNAMIST

97. Ülemaailmne Esperanto kongress toimus
Vietnamis, Hanois 28. juulist 4.augustini 2012.a.
Sin tjao! (tere-eestikeelne hääldus)
Sel aastal korraldati kongress üle viie aasta jälle
Aasias. Eestist käisid üks tartlane ja allakirjutanu.
Reis läbis Varssavit ja Pekingit. Poola lennufirma
LOT oli just avanud otseühenduse Hiina

pealinnaga. Viisa tuli vormistada ainult Vietnami
jaoks. Pekingis asus teine terminal, kuhu oli vaja
minna, hoopis kümne kilomeetrit eemal.
Lennujaamas oli vaja vormistada viisa Hiinas
viibimiseks, kuna buss läbis lennujaamavälist ala.
Hanoisse jõudes olid kohvrid kadunud. Peo peale
anti 30 dollari eest kohalikku raha (600 000 dongi,
1 euro =25000 dongi) ja järgmisel päeval toodi
lk 5
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saabunud pagas hotelli. Ühel päeval õnnestus
olla miljonär, selline summa käes! Kongressi
põhitegevus toimus esindushotelli „Melia“
ruumides. Suuremad koosviibimised (avamine,
lõpetamine, kultuuriprogrammid, teater) olid
tehnikaülikooli saalis, kuhu meid sõidutati
bussidega ja mis asus paar kilomeetrit eemal.
Hanoisse (3,5 milj. el.) saabus rahvast üle 800
inimese ligi 60 riigist. Esmaspäeval, teisipäeval,
neljapäeval ja reedel olid loengud, kolmapäeval
toimus ekskursioon. Mina valisin matka
sõudepaadiga Parfüümi jõel.
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nuudlisupp (alustad pulkadega ja lõpetad
lusikaga) 35000 dongi ja õlu 15000 dongi
(tänaval). Liiklusest: ristmikul kõik liiguvad, otsa ei
sõideta, umbes pool liiklusvahendite arvust
moodustavad rollerid. Kuna kohalik rahvas on
väikest kasvu, siis mahub mopeedile terve pere neljakesi.

Suurematel tänavatel töötavad ka foorid.
Jajakäija ületab tänavat aeglaselt, sõidukid
vaatavad ise, kummalt poolt mööduda.

Laulukoori proovid toimusid iga päev, dirigendiks
austraallane. Ho Chi Minh´i mausoleum oli
nädala sees avatud. „Onu Ho“ käib igal aastal
Moskvas kolm kuud, kus tema „tervise“ eest
kantakse hoolt.

Vietnamis on kasutusel ladina tähestik, mis on
hea lugeda. Tänavatel on punaloosungid ja
idamaine äri. Tam biet!
Reisibüroo „Perereisid“ korraldab järgmisel aastal
reisi Vietnam-Kambodža-Tai.
Rein Zubsberg
Vibulaane talust

Sealsest ilmast: sooja 30-35 kraadi, talutav aga
veepudel peab kaasas olema. Toidust:
OHUTUSE TAGAMISEKS TULEB LUMI EHITISTE KATUSTELT ÕIGEAEGSELT ÄRA KORISTADA

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste
omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb
pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust
ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada.
Katusekonstruktsioone võib märja lume korral
ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.
Liigne lumekoormus ohustab kõige enam terasja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste
osasid (varjualused, varikatused, karniisid),

lameda katusega või väikese katusekaldega
ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid,
estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud
ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katusel
kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb
kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse
kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille
koormus võib mitmekordselt ületada katusele
lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida
lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse
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ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse,
kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning
takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.

- Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite
liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks
piirata ohutuslintidega;

Lume koristamisel tuleb järgida järgmisi
nõudeid:

- Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei
visataks töövahendeid katuselt alla;

- Eelnevalt
hinnata,
kas
katuselt
lume
lükkamiseks on möödapääsmatu minna
katusele või saab seda teha
katusele
minemata, näiteks redelilt;

- Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid
ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust
või sadeveesüsteeme;

- Enne katusele minekut teha kindlaks kohad,
kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks
katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid,
mis ei talu inimese raskust);
- Juhul,
kui
hoone
omanikul
puudub
nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, tuleb
lumekoristustööd
tellida
sellele
spetsialiseerunud ettevõttelt;
- Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad
allakukkumise riski oluliselt suurendada;
- Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja redelid, on soovitav need ohutuks liikumiseks
paigaldada. Võimaluse korral paigaldada katuse
servadesse ka ajutised piirded;
- Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda
visata madalamatele hoonetele. Lume ja jää
katuselt libisemise takistamiseks tuleb katusele
paigaldada lumetõke;

- Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel
kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga
rabedaks muutunud katuse või selle katte
lõhkumist.
Ehitise ohutuse eest vastutab omanik, kelle
kohustuseks
on
muuhulgas
korraldada
õigeaegsed
lumekoristustööd.
Samuti
kohustub ehitise omanik teavitama TJA-d
ehitisega toimunud õnnetusest.
Ehitiste ohutusjärelevalvet teevad kohalikud
omavalitsused ja TJA.
TJA-le teadaolevalt toimub igal aastal ligi sada
liigsest lumekoormusest põhjustatud katuse
varingut.

Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
Tehnilise Järelevalve Amet
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REKLAAM

DETSEMBER
4. detsember
11. detsember
14. detsember
14. detsember
16. detsember
23. detsember
27. detsember
28. detsember

Teie ettevõtte kodulehekülg on Teie visiitkaart! Lihtsa
kodulehekülje valmistamine alates 99 €. Lisainfo: epost: info.akret@gmail.com, tel: 56061570, Akret OÜ

Asta Särg
Valve Lätt
Leida Põhjala
Eduard Kroonberg
Helga Kriivason
Juta Tamm
Hellen Kägo
Helmi Kala

89
83
85
82
84
70
84
89

Õnnitleme novembri ja detsembri juubilare ning eakaid
sünnipäevalapsi! Õnnitlusteminutid Pereraadios kell
8.30 lainepikkusel 89,0 MHz.
UUED VALLA KODANIKUD
OKTOOBER
Kadi Kõrgekuhi
10. oktoober
NOVEMBER
Kermo Pihlapuu
09. november
Õnnitleme vanemaid!

INFO/TEATED
LAEVA RAAMATUKOGU

Lugupeetud lugejad! Külastage raamatukogu ja
varuge pühadeks lugemist, sest raamatukogu on
suletud 23. dets.-1. jaan. (inc.) 2013
Häid jõule!
TÄNUAVALDUS

Tänan südamest Jaak Selli, Raivo Pihlapuud ja Jaan
Seppa, kes aitasid mind 20. novembril, kui olin auto
rikke tõttu tee äärde jäänud. Riina, WW Golfi omanik.

Kultuurimaja soovib kõigile Laeva valla elanikele
rahulikke jõule!

POLITSEIUUDISED

Novembri - ja detsembrikuul tabati Laeva vallas 17
mootorsõiduki juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirust;
2 veokijuhti, kes rikkusid töö- ja puhkeaja nõudeid; 1
mootorsõiduki juht, kes oli tarvitanud alkoholi; 1
ülekaalulise veoki juht; 1 mootorsõiduki juht, kes ei
kasutanud turvavarustust; 1 mootorsõiduki juht, kelle
sõiduk ei olnud läbinud nõuetekohast tehnokontrolli ja
1 helkurita jalakäija.
Alates 17.12.2012 – 29.12.2012 olen puhkusel.
Kalev Vent
ülemkonstaabel
MÄLESTAME

EVI JAKOBSON
29.10.1934 - 11.11.2012
JAAN SARAP
28.01.1936 - 20.11.2012

Üritused Laeva kultuurimajas 2012. a. detsembris:
18. detsembril kell 17.00-20.00.
pensionäride jõulupidu
31. detsembril kell 00.30-03.00
Retro-disco
Üritused Laeva kultuurimajas 2013. a.
jaanuaris-veebruaris:
21. jaanuaril kell 18.00
Mälumängu III voor
2. veebruaril osaleb Laeva Kultuurimaja Tartus Tasku
Aatriumis traditsioonilise näidispulma etendamisel
"Tite mähkimisest paku lõhkumiseni". Tasku Aatriumi
müügilettidel võivad oma käsitööd ja kaupa müüa
valla väikeettevõtjad (müügipind tasuta!). Palun
konsulteerige kultuurimaja numbril 53090578. Kõik
on oodatud kaasa elama ja abistama kultuurimaja
meeskonda mõne pulmatraditsiooni etendamisel.
14. veebruaril kell 17.30
Laeva noorte moeloojate moeshow "Vintage on jälle In".
24. veebruaril kell 15.00
Pidulik vastuvõtt Laeva valla elanikele
Lisainformatsioon (laudade broneerimine, ürituste
korraldamine jne): e-postil: kultuur@laeva.ee, telefonil
53090578

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