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Hea vallarahvas!
Olen Aare Olgo. Sündisin
1954-ndal aastal Väike–
Maarjas. Enamik eluteest
on möödunud Jõgeva
linnas,
kus
lõpetasin
Jõgeva
Keskkooli.
Seejärel õppisin Tallinna
Polütehnilises Instituudis,
mille lõpetasin 1977-ndal
aastal
mehhaanikainseneri
kvalifikatsiooniga. Tööle suunati mind Rakvere
KEK-i metallitsehhi juhatajaks ja peagi edutati
peamehhaanikuks. 1980-ndal aastal kutsuti tööle
kodukohta Jõgevale, kus olen elanud ja töötanud
praeguse ajani.
Abikaasa
töötab
Tartus
Lõuna-Eesti
Päästeteenistuses. Meil on kolm täiskasvanud last
ja üks lapselaps. Vabal ajal meeldib mulle lugeda,
külastada teatrietendusi, mängida sõpradega
malet või bridzi. Ajuti harrastan ka mälumängu.
Noorema põlve korvpallimängud ja muu
spordiharrastus
on
nüüdseks
asendunud
tugitoolispordiga.
2002 aastani tegelesin ettevõtlusega. Seejärel
valiti mind endalegi väikse üllatusena Jõgeva
abilinnapeaks, kellena töötasin 7 aastat. 2009-nda
aasta valimistel pälvisin Jõgeva linnas pea 200
inimese usalduse, kuid abilinnapea kohalt tuli
siiski taanduda.
Tööst Jõgeva abilinnapeana on meenutada palju
toredaid hetki, plaane ja kordaminekuid. Sel
perioodil valmisid Jõgeval mitmed suured
objektid, kus tuli ka minul oma käed või pigem
mõistus käiku panna. Suurematest asjadest toon
välja kaks. 2006-ndal aastal valmis Jõgeva
staadion, kus praeguseks on toimunud mitmed
suured võistlused nagu näiteks BIG Kuldliiga
etapid ja TV 10 Olümpiastardi finaalvõistlused.
Tänu staadioni pakutud võimalustele on sirgunud
odaviskaja Mihkel Kukk, kes võistles Pekingi
olümpial ja kandideerib ka Londonisse. Seal

„SOTSIAALTÖÖST
LAEVA VALLAS“

treenib Eesti tulevikulootus naiste teivashüppes
Reena Koll. Staadioni valmimisel autasustati
mind Jõgeva linna aumärgiga.
Teine märgilise tähendusega ehitis on Jõgeva
Bussijaam, mis pälvis Eesti aasta puitehitiste
konkursil eriauhinna. Selliste suurte ettevõtmiste
valmimine on pikk protsess. Näiteks bussijaama
puhul läks mõttest teoni aega 6 aastat.
Loomulikult ei saa sellised asjad valmida ainult
üksikisiku
jõupingutuste
najal
vaid
meeskonnatööna. Julgen kinnitada, et Jõgeval oli
meil hea meeskond, kes mõtles alati positiivselt
ja seetõttu ka paljud asjad õnnestusid.
Loodan samasugust meeskonnatööd teha ka
Laeva vallas. Artikli kirjutamise ajal olen tööl
olnud 4 päeva, aga olen juba jõudnud tutvuda
vallaasutustega ja päris paljude inimestega.
Muljed on igatahes positiivsed.
Seadsin endale eesmärgiks kiiresti tutvuda
võimalikult paljudega: volikogu liikmetega,
vallavalitsuse
ja
vallaasutuste
töötajatega,
ettevõtjatega ja lihtsalt vallarahvaga, nii noorte kui
vanadega. Kõik algab ju ikkagi inimesest. Tahaksin
kuulda nii Teie muredest kui rõõmudest, et püüda
aidata muresid lahendada ja ehk ka koos
rõõmustada. Juba täna lähen pensionäride kutsel
nende üritusele, samuti on kokku lepitud kohtumine
valla suurima tööandja Valio juhtide ja töötajatega.
22. juunil süütame koos Laeva jaanitule.
Loodan ,et suve lõpuks olen võimeline seadma
endale selged sihid, kuidas edasi minna.
Saaksin olla Teie poolt valitud volikogule
võrdseks partneriks järgmise aasta eelarve
väljatöötamisel.
Elu seab meile omad piirangud ja alati ei ole
kõike soovitut võimalik silmapilkselt ellu viia
kuid püüdma peab. Võib-olla avaneb võimalus
järgmisel aastal või ülejärgmisel.
Peab julgema unistada, sest kui palju ja järjekindlalt
unistada, siis on unistustel omadus täituda.
Soovin kõigile vallaelanikele Teie unistuste
täitumist ja päikeselist suveaega.
Aare Olgo
Laeva vallavanem

LAEVA VALLAVALITSUSES

Vallavolikogu 24. aprilli 2012. a istungil:
 võeti vastu määrus “ Laeva valla eelarvest
mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise
kord”;
 menetleti eelnõu “Hangete korraldamise kord
Laeva vallas”. Lepiti kokku, et eelnõusse viiakse
sisse vajalikud täiendused ja parandused ning
lõpetatakse eelnõu I lugemine.
 menetleti eelnõu “Kodu- ja transpordi-teenuste
osutamise tingimused ja kord Laeva vallas”
Otsustati, et eelnõusse viiakse sisse vajalikud
täiendused ja parandused ning lõpetatakse eelnõu I
lugemine;
 võeti vastu otsus Laeva Vallavolikogu 25.08.2009.
a otsuse nr 182 “Peremehetu ehitise tuvastamine”
preambula muutmise kohta;
 lükati tagasi otsuse eelnõu “Loa andmine vallavara
võõrandamiseks” kuna see polnud piisavalt
motiveeritud. Vallavalitsusel tuleb sellega edasi
tegeleda.
 Arvestades olukorda, kus volikogu 4 liiget on
teinud ettepaneku umbusalduse avaldamiseks
vallavanemale, ei pooldatud eelnõu “Vallavalitsuse
liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine ning
koosseisus muudatuste tegemine” arutelu;
 kuulati informatsiooni vallavalitsuse tegemistest.
Vallavolikogu 15. mai 2012. a istungil:
 võeti vastu määrus “ Hangete korraldamise kord
Laeva vallas”;



võeti
vastu
määrus
“Koduja
sotsiaaltransporditeenuste osutamise tingimused ja
kord Laeva vallas”;
 võeti vatu otsus “Laeva metskond 47 jagamisel
tekkivatele
katastriüksustele
sihtotstarbe
määramine.”
 lükati tagasi eelnõu “Kärevere kooli kinnistu
sihtotstarbe muutmise ning võõrandamise loa
taotlemine” kuna antud küsimusega ei olnud
vallavalitsus piisavalt põhjalikult tegelenud ja
esitatud otsuse eelnõu ei olnud loa taotlemiseks
motiveeritud.
 lükati tagasi otsuse eelnõu “MTÜ Valguskaabel
laenu garanteerimine” kui mitte õiguspärane.
 avaldati
umbusaldust
vallavanem
Maris
Aleksašinile (poolt oli 5, vastu 4 );
 revisjonikomisjoni esimehe valimise eelnõu võeti
arutelult maha;
 võeti vastu otsus “ Vallavanema valimiseks
konkursi väljakuulutamine”.
Vallavolikogu 07. juuni 2012. a istungil:
 valiti Laeva vallavanemaks Aare Olgo (5
poolthäält);
 anti luba Laeva Vallavalitsusele sõlmida leping
väikebussi Opel Vivaro Combi liisimiseks.

Juta Mäesepp
volikogu metoodik

AMETIISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOON 2012. A.

Korruptsioonivastase seaduse § 15 lg 3 sätestab, et
Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu liikme ja linnavõi vallavalitsuse liikme deklaratsioonid avalikustatakse
linna- või vallavolikogu määratud väljaandes. Muude
omavalitsusametnike deklaratsioonide avalikustamise
otsustab ja avalikustamise korra määrab kohaliku
omavalitsuse volikogu.
Laeva Vallavolikogu 08.12.2009 määruse nr 1 § lg 1
kohaselt vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse liikmete
ja vallasekretäri deklaratsioonid avalikustatakse
infolehes “Vallakaja” hiljemalt kolme kuu jooksul
pärast esitamist.
Deklaratsioonid avaldatakse ametiisiku majanduslike
huvide deklaratsiooni vormi järgi:
Ees- ja perekonnanimi.
1. Isikukood. (Ei kuulu avaldamisele)
2. Ametikoht.
3. Asutus (tööandja).
4. Ametipalga aste ja ametipalk. (Avaldatakse koos
asutusest makstavate lisatasudega).

5.

Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni
ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka
pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks
oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles):
otstarve, asukoha maakond, vald, linn,
kinnistuspiirkond, kinnistu number (Asukoha
aadressi näitamata).
6. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid:
sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
7. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: eminent, liik,
kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
8. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele,
kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga
või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei
maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
10. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab
deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga
või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei

maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid
jms).
11. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud
põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk,
näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh
nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades
nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid;
pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst
saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või
tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on
tegemist). [Tulu suurust näitamata]
Avalikustamisele kuuluv deklaratsioon avaldatakse ilma
isikukoodi, aadressi ja lähisugulaste ja -hõimlaste
andmeteta, andmeteta muude tulude, maksustatava tulu
ja dividenditulu kohta.
Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni
esitamise kuupäev.
1.Jüri Koster. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Laeva vald
nr 236504, nr 2474004, nr 2001804, nr 3909404, nr
3841604, nr 2730504, nr 2621204, nr 2730404, nr
2730704 ja nr 2730604. 7. Toyota Land Cruiser 1965,
mootorsaan Polaris 2002. 8. Kärevere POÜ 24925,54 €;
Pähkli Metsatööd OÜ 24925,54 €. 9. SEB
arvelduskonto, Swedbank arveldus- konto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Pähkli Metsatööd OÜ juhatuse liikme
tasu, Laeva Vallavolikogu tööst osavõtu tasu.
(10.04.2012).
1. Karmen Kukk. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank
Pensionifond K-4, 10,66 osakut. 9. Swedbank
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Laeva
Vallavolikogu tööst osavõtu tasu. (24.04.2012).
1. Ivar Ordning. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Laeva vald
nr 1012004, nr 2627404, nr 2627504, nr 2627604 ja
Torma vald nr 2097135. 7. Sõiduauto Mazda 6 2004;
mootorratas Honda ST 1300A 2011. 8. Vilkest OÜ 1
osa 3195 €, Veoautoring OÜ 1 osa 639 €, Melamore
OÜ 1 osa 741 €. 9. SEB arvelduskonto, kaardikonto. 10.
SEB, 4643 €. 11. Hüpoteegid 2440 €, 2322 € ja 1329 €.
12. Vilkest OÜ juhatuse liikme tasu, Laeva Põld OÜ
renditasu ja Laeva Vallavolikogu tööst osavõtu tasu.
(27.04.2012).
1. Arvo Pennonen. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Mahtuniversaal
Volkswagen Transporter 1995. 8. Swedbank
Pensionifond, 3883,41 osakut, 0,96 €, 3712,03 €;
Swedbank I-E AF a-osak 101,76, 6,7322 €, 685,07 €;
Swedbank I-E KV AF, 178,389 osakut, 2,8883 €,
515,24 €. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Puurmani Vallavalitsus töötasu, Laeva
Vallavolikogu tööst osavõtu tasu. (02.05.2012).
1. Kaido Põdersoo. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva

Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa 1/2, Tartu linn nr
3464003. 7. Ei ole. 8. Valmaotsa Farmer OÜ, 100 %,
2556 €, Laeva Lihaveis OÜ, 100%, 2500 €;
Pensionifond K-3, 447,502 osakut, 0,96280 €, 430,835
€ 9. Svedbank arvelduskonto. 10. Swedbank, 3834,70 €.
11. Ei ole. 12. Eesti Maaülikooli õppe- ja sõidutoetus,
Laeva Vallavolikogu tööst osavõtu tasu. (30.04.2012).
1. Külli Suvi. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Laeva vald
nr 391604. 7. Sõiduauto VAZ2105 1990, sõiduauto
Volkswagen Passat 1994. 8. Swedbank kogumispension
9. SEB arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Puurmani Gümnaasium töötasu,
Finsight OÜ töötasu Laeva Vallavolikogu tööst osavõtu
tasu. (24.04.2012).
1. Endel Sõster. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Laeva vald
nr 3207104 ja nr 2724904. 7. Sõiduauto Mercedes-Benz
1988, sõiduauto Mercedes-Benz 1986. 8. Ei ole. 9. SEB
arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto. 10. Tartu
Maavalitsus, 5682 €. 11. Ei ole. 12. Riiklik pension,
Laeva Vallavolikogu tööst osavõtu tasu. (20.04.2012).
1. Maire Jõgi. 3. Sotsiaal- ja noorsootöö juht. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. 671 €, valitsuse liikme tasu 20,45 €. 6.
Elamumaa 1/4, Elva linn nr 295904 ja elamumaa
Tähtvere vald nr 393604. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB
arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11.
Hüpoteek kinnistule Tähtvere vallas. 12. Ei ole.
(16.04.2012).
1. Kaimo Puniste. 3. Abivallavanem. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. 750 €, valitsuse liikme tasu 20,45 €. 6.
Ei ole. 7. Ei ole. 8. SEB progressiivne pensionifond
633,587 osakut, 0,91710 €, 581,06 €; Swedbank K3,
659,303 osakut, 0,96527 €, 636,41 €; Swedbank
progressiivne pensionifond V3, 24,784 osakut, 0,9756,
24,18. 9. Svedbank arvelduskonto, krediidikonto ja 2
kogumispensionikontot,
väärtpaberikonto,
SEB
arvelduskonto. 10. Swedbank väikelaenud 3559,36 €.
11. Ei ole. 12. Ei ole. (02.05.2012).
1. Enn Tumm. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Valitsuse liikme tasu 20,45 €. 6.
Elamumaa Laeva vald nr 3947504. 7. Sõiduauto Volvo
S70, 1998. 8. LHV pensionifond L, 1120,297 osakut,
1,30149 €, koguväärtus 1458,06 €. 9. Swedbank 2
arvelduskontot, kogumispensioni konto LHV pank ja
Swedbank. 10. Swedbank, 4312,67 €. 11. Ei ole. 12.
GeoBaltica OÜ töötasu ja töö- või teenistus-suhte
lõpetamise
hüvitis,
töötuskindlustushüvitis
(02.05.2012).
1. Ulvi Viilvere. 3. Finantsnõunik-pearaamatupidaja. 4.
Laeva Vallavalitsus. 5. 775 €, valitsuse liikme tasu 20,45
€. 6. Maatulundusmaa Puurmani vald nr 668735,
elamumaa Puurmani vald nr 1778735. 7. Ei ole. 8.
Sampo Pension 50, 1,06535 osakut, 3547,024 €. 9.

Svedbank arvelduskonto, Sampo Pank arvelduskonto.
10. Swedbank õppelaen 7669 € . 11. Ei ole. 12. Ei ole.
(02.05.2012).
1. Helen Mägi. 3. Vallasekretär. 4. Laeva Vallavalitsus.
5. 800 €. 6. Korteriomand, Tartu linn, nr 3486703. 7. Ei
ole. 8. Sampo Pension 50, 2691,387 osakut, 1,04973 €,
2825,20 €. 9. Swedbank arvelduskonto, Danske Bank

arvelduskonto, Danske Bank kasvuhoius. 10. Danske
Bank eluasemelaen 13203,24 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
(02.05.2012).
Vallavolikogu liige Priit Raidvee ei esitanud
deklaratsiooni.
Helen Mägi
vallasekretär

LAEVA PÕHIKOOL TUNNUSTAS TUBLIMAID

1. juunil olid koolimajja palutud õppurid ja konkurssidel
hästi esinenud õpilased koos oma vanematega. Kõiki
õpilasi tunnustati kooli tänukirja ja meenega.
Muusikalise elamuse pakkus Heino Elleri nimelise
Tartu Muusikakooli viiuldajate kvartett “Hoogsad
poognad”.
Kooli tänukirjad said:
I klass - Christin Marleen Kask, Patrick Maibach,
Sandra Nõmmeots, Karoliine-Maria Pihlapuu, Karolin
Demidov, Roven Zirul, Heleri Lipp, Laura-Lee
Raudsepp
II klass - Anette Huum, Getlin Annuk, Riho Lipp
III klass - Mari-Liis Rammi, Kaire Müürsepp, RemiMartin Kangur, Ats-Joonas Kõlu
IV klass - Nele Rammi, Kewin Orion, Meriley
Raudsepp
V klass - Liis Tamm, Andre Tamm, Siim Zirul
VI klass - Janno Hünnonen, Tõnis Vaino, Johanna-Ly
Männik, Ave Müürsepp
VII kl - Doris Kõlu
VIII kl - Cätriin Kalaver, Madis Zirul
IX klass - Lea Oja
Tänati ka lapsevanemaid tööka ja kohuse-tundliku lapse
kasvatamise ja meeldiva koostöö eest kooliga.

Õppeaasta viimase päeva aktusel anti kiituskiri klassi
lõpetamise puhul 8. kl. õpilasele. Tunnustati veel
silmapaistvate sportlike tulemuste eest koolis ja
väljaspool kooli, huviringidest aktiivset osavõttu, tubli
töö eest õpilasesinduses, häid saavutusi rahvusvahelisel
matemaatikavõistlusel “Känguru” ja ajakirja “Hea
Laps” joonistuskonkurssidel. Tõdesime veelkord, et
lisaks headele tulemustele õppetöös osalevad õpilased
aktiivselt kooli üritustel ja konkurssidel.
Tänaseks on õpilased koolivaheajal. Koolimajas tehakse
kokkuvõtteid õppeaastast ja planeeritakse tööd seoses
uue õppeaastaga. Üheksandikud teevad põhikooli
lõpueksameid.
Kogu meie kooliaasta tegemised kajastuvad koolilehes
“Koolikaja”, mida saab lugeda kooli koduleheküljelt
aadressil laeva.edu.ee
Dokumentide vastuvõtt kooli on alanud.
Toredat suvepuhkust ja koosolemist oma lastega!
Laeva Põhikool tänab Ago Vooremäed kabemängu
tarkuste jagamise eest!
Nadežda Niklus
Laeva Põhikooli direktor

LAEVA SPORDIPLATS SAAB TEHISKATTE

MTÜ Laeva Kultuuriselts on asutatud 24. aprillil 2000.
a. Seltsielu jäi soiku, kui ametist lahkus kultuurimaja
juhatajana töötanud ja tollal ka kultuuriseltsi juhtinud
Pilvi Vaino. Küll püüdis üks ja teine seltsile elu sisse
puhuda, kuid kellelgi ei õnnestunud – enne tuli
töökohalt lahkumine.
28. jaanuaril 2011 kutsusime seltsi uuesti kokku. Sellel

koosolekul valisime seltsile uue juhatuse. Juhatusse
kuuluvad Jüri Koster, Ivar Ordning, Arvo Pennonen,
Priit Raidvee (juhatuse aseesimees) ja Virve Tamm
(juhatuse esimees). Kinnitasime ka arengukava
aastateks 2011-2013.
Kui Tartumaa Arendusselts oli 2010. a kevadel välja
kuulutanud taotlusvooru Leader meetme raames
projektitaotluste
vastuvõtmise
maapiirkondades
kultuuri
ja
sotsiaalse
infrastruktuuriobjektide
renoveerimiseks, siis Laeva Kultuuriselts otsustas
esitada omapoolse taotluse spordihoone kõrval asuva
korvpalliväljaku kordategemiseks. 1979. a valminud
spordiplats oli oma aja juba ära elanud - asfaltkate oli
ebaühtlane ja pragunes, korvilauad üksteise suhtes
ebasümmeetrilised ning platsi kalded ei võimaldanud
talviti eriti hästi rajada liuvälja uisutajatele. Eeltööna
oli
selleks
ajaks
valminud
ehitusprojekt,

vallavalitsusest
saadud
vajalikud
load
ja
kooskõlastused. Projekt nägi ette, et vana asfaltkate
freesitakse üles ja pannakse maha äärekivid ning
laotatakse maha uus asfaltkate, millele valatakse
tehiskate, mis on ilmastikukindel ja ohutu spordiplatsi
kasutajatele. Samuti nägi projekt ette, et vahetatakse
välja korvpallikonstruktsioonid ning korrastatakse
kaugushüppeala.
Esitatud taotluse kogumahu suurus oli 39 300 €,
millest toetuse summa moodustas 90 %. Kuna
kogukondade meede, kuhu taotlus esitati, on küllaltki
populaarne ja taotlejaid palju, siis TAS-i juhatus tegi
ettepaneku projektiga kavandatud tööde läbiviimiseks
vähendatud mahtudes ja toetuse summaks määrati 15
300 €. Arutasime seltsi liikmetega, et esialgsetest
töödest saame toetuse abil ära teha esmalt asfalditööd
ja paigaldada vajalikud konstruktsioonid, kuid siis
tuleks lisada nõutava omafinantseeringuna vähemalt 3
900 €.
Eelmise suve teisel poolel sai Kultuuriselts kinnituse
PRIA-lt, et vähendatud mahtudes taotlus saab
rahastamiseks toetuse. Selts kinnitas tööde teostajaks
Kuldvillak Sport OÜ ning koheselt alustati vana
asfaltkatte freesimisega. Kuna tee-ehitajatel on suvel
piisavalt remonditöid ette võetud, siis uue asfaldi
laotamine toimus alles sügisel. Paigaldati uued
korvpallikonstruktsioonid
ning
hüppepakk
kaugushüppealale. Tööde üleandmine toimus
novembris ning selts pidi teostatud tööde eest tasuma
üle 19 000 €. Kuna seltsil endal sellised summad
puuduvad, siis appi tulid Laeva ettevõtjad Ivar
Ordning, Priit Raidvee, Jüri Koster ja Rain Puhk, kes
esialgu tasusid nõutud arved. Suur tänu teile, mehed!
Tänusõnad
kuuluvad
siinkohal
ka
Laeva
Vallavalitsusele, OÜ-le Männikäbi ja Puit, OÜ-le
Portaal ja Valmaotsa Farmerile, kes aitasid seltsil
omaosaluse summat osaliselt kanda.
Tänaseks on PRIA Leader meetme vahenditest tehtud
kulutused seltsile hüvitanud ning selts saab spordiplatsi
rekonstrueerimisega edasi minna, sest eelmisel aastal
esitatud taotlus sai TASi juhatuselt heakskiidu ning

PRIA peakontorist kinnituse teise etapi teostamiseks.
Käesoleval aastal soovib Laeva Kultuuriselts tellida
spordiplatsile tehiskatte paigaldamise ning kõigile
soovijatele on seejärel ohutud pallimängimise
võimalused tagatud. Rekonstrueeritud spordiplatsil
saab lisaks korvpalli mängimisele harrastada ka
tennise- ja võrkpallimängu, mänguks vajalikud postid
on samuti soetatud. Spordiplats ei ole piiratud kõrge
aiaga ning ei ole lukus, kutsume kõiki spordihuvilisi
seda heaperemehelikult kasutama. Laotatud tehiskate
loodetavasti paigaldatakse selliselt, et see ei kooruks,
mis omakorda võimaldab talvel selle peale valada jää
uisutamiseks.
Seltsi poolt on koostatud teisigi, väiksemaid projekte,
mis on leidnud rahastamist ja on ellu viidud.
Ajavahemikul 15.10.2010- 15. 02..2011 sai projekt
„Kodulootoa avamine külakeskuses“ (projektijuht
Virve Tamm) KOP-ilt 14650 krooni seni tühjalt
seisnud toa remontimiseks. Projekti kaasfinantseerija
oli Laeva Vallavalitsus. Aprilli 2011 kuni juuni 2011
sai kultuuriseltsi projekt
„Mööbli ostmine
kodulootuppa“ (projektijuht Virve Tamm) KOP-ilt 723
eurot, Kultuuriministeeriumilt 639 eurot ja teiselt
kaasfinantseerijalt Laeva Vallavalitsuselt 90 eurot.
Kodulootuba sai sisustatud ja praeguseks on seal väljas
aastate jooksul kogutud kodulooline materjal nii sõnas
kui pildis. Kodulootoas on olnud vaadata foto-, maali-,
käsitöö- ja ehtenäitusi. Projekt „Kodulooraamatu
väljaandmine“ (projektijuht Virve Tamm) lõppes 3.
mail 2012. Selle tulemusena sai kaante vahele raamat
„Aegade kaja: Laeva valla ajalugu“. Raamatu
väljaandmist rahastasid KOP – 1600 eurot, Laeva
Vallavalitsus 350 eurot, seltsi juhatuse liikmed ja Ahto
Sõster toetasid igaüks 50 euroga. Selle raamatu lugeja
saab teada, et Laeva ei ole ainult lapike maad kesk soid
ja metsi, vaid ka seda, et siin elavast väikesest
kogukonnast on võrsunud tublisid inimesi igalt
elualalt.
Laeva Kultuuriseltsi nimel
Arvo Pennonen, projektijuht

KABE UUDISED LAEVA PÕHIKOOLIST

Kuna kahel järjestikusel aastal on Laeva valla
kabevõistkonnal õnnestunud saavutada Emajõe
mängudel 3. koht ja selles on olnud suur panus
Laeva Põhikooli endistel ja praegustel õpilastel
Rainer ja Meriley Raudseppadel, tulin mõttele
proovida tõsta õpilaste huvi selle tänapäeva
tingimustes odavaima spordiala vastu, mis aga
arendab loogilist mõtlemist ja analüüsi oskusi.
Koolidirektor Nadežda Niklus oli minu ettepanekuga
nõus ning määras koolipoolseks kontaktisikuks

õpetaja Ene Nõmmiku. Kuna õpetaja Nõmmik on ka
ise kabehuviline ning varemgi õpilastega seda
mängu harrastanud, siis leidsin sealt tugevat toetust
ringitöö edukaks toimimiseks. Huvilisi oli esimesest
kuni seitsmenda klassini ning ka mänguoskus oli
küllaltki erinev. Nagu hiljem selgus, polnud aga
mänguoskus otseselt vanusest sõltuv. Suuresti
mõjutavad just vanemad ja kodune suhtlemine
mänguoskuste kasvu. Kõigile ühine oli aga soov
kabemängust rohkem teada saada ning paremini

mängima õppida. Kuna sel õppeaastal jõudis ring
tegutseda ainult paari kuu jooksul, siis eesmärgiks
oli mängureeglite ja põhitõdede tutvustamine lastele.
Kaberingi suvevaheajale jäämist tähistasime
ülekoolilise kabeturniiriga, millel osales 17 õpilast.
Kõige parema tulemuse turniiril saavutas 6. klassi
õpilane Janno Hünnonen, võites seega esikoha. Teist
ja kolmandat kohta jagasid Liis Tamm ja Meriley
Raudsepp 5. klassist. Võitja tulemus oli 75%
maksimaalselt võimalikust punktisummast, mis on
päris tubli saavutus. Ka tüdrukud olid väga edukad,
jäädes võitjast maha ainult kahe võidu võrra.
Klassidest oli parim 5. klass, kus lisaks Liisile ja
Merileyle esines edukalt ka Siim Zirul, saavutades
turniiril 4. koha.
Klasside parimad esindajad turniiril olid: Doris Kõlu
(7 klass). turniirivõitja Janno Hünnonen(6 klass),
turniiril 2. ja 3. kohta jaganud Liis ja Meriley (5
klass), Nele Rammi (4 klass), Siiri Zirul (3 klass),
Remi Kalda (2 klass) ja Laura – Lee Raudsepp (1
klass).
Esimese klassi parim oli ühtlasi ka turniiri noorim

osavõtja, kes üldkokkuvõttes võitles turniiril välja 6
– 7. koha jagamise. Väga tubli tulemus noorimalt
mängijalt.
Temale oli eriauhinnaks tüse kommikott, sest magus
pidavat soodustama mõttetegevust. Tugeva tahte ja
püsivuse korral võib temast kasvada tulevane
kabemeister. Turniirivõitjaid ja klasside parimaid
autasustati kooli poolt diplomitega.
Kaberingi
juhendaja
poolt
olid
võitjatele
mälestuseks raamatud. Kooli parimat kabeklassi
peeti meeles kabekomplektiga, et treeninguvõimalusi veelgi parandada.
Valio Laeva meierei pakkus omaltpoolt turniiri
piduliku lõpetamise puhul osavõtjaile valiku oma
toodetest kohapeal maiustamiseks.
Loodan, et äratatud huvi püsib ja kasvab ning tuleval
sügisel saab juba tõsiselt kabemängu saladustesse
süvenema hakata. Veidi vajaksime ka valla tuge
õppevahendite
ja
materjalide
hankimise
finantseerimisel.
Ago Vooremäe
Laeva Põhikooli kaberingi juhendaja

SOTSIAALTÖÖST LAEVA VALLAS

Laeva vallas on sotsiaalprobleemidega tegeldud juba
üle 20 aasta. 2. juunil täitus minul, sotsiaal- ja
noorsootöö juhil, 1,5 aastat töötamist siinses vallas.
Vara on veel öelda, et tunnen inimesi ja kohalikke
olusid hästi, samuti on vara öelda, et olen midagi
olulist saavutanud.
Sotsiaaltöövaldkond, millega tuleb tegeleda, on väga
lai. Eelkõige tuleb lahendada küsimused, mis
puudutavad inimeste üldist toimetulekut ja heaolu.
Et töö paremini ja õiguspäraselt sujuks, on lisaks
riiklikele õigusaktidele abiks kohalikud määrused.
Minu tööloleku aega võib nimetada pidevaks
arenguprotsessiks juba seetõttu, et vastu on võetud
rida valdkonda puudutavaid määrusi ja sõlmitud
mõned olulised lepingud.
Novembris 2011 jõustus uus sotsiaaltoetuste
maksmise kord, kus on ära toodud kõik valla
eelarvest rahastatavad toetused. Toetusi on määruses
kahte liiki: perekonna sissetulekust mittesõltuvad ja
perekonna sissetulekust sõltuvad toetused. Vald
maksab toetust lapse sünni korral 192 eurot, lapse 1ja 3- aastaseks saamisel 64 eurot, lapse kooliminekul
32 eurot ning jõulude ajal saab iga laps kommikoti.
Lisaks saavad lapsed
lasteaia toidutoetust ja
koolisõidu toetust. Kui materiaalsed võimalused ei
ole piisavad ja perekonna sissetulekud on väiksemad
kui 115 eurot kuus pereliikme kohta, on võimalus
taotleda lastega pere toetust või toetust üksikisikul ja
perel. Lastega pere toetust saab taotleda näiteks

lapse lasteaias või koolis käimise võimaldamiseks,
huvi- või spordi-tegevuses osalemiseks, samuti
suvelaagris osalemiseks. Muul juhul saab toetust
taotleda ajutiselt majandusraskustest ülesaamiseks,
kui isiku või pere majanduslik olukord on mingil
põhjusel järsult halvenenud.
Kui rääkida veel sissetulekust mittesõltuvatest
toetustest, siis vallalt saab toetust matuste
korraldamiseks. Toetuse suurus on 128 eurot. Igal
auväärsel juubelil ja sünnipäeval on valla poolt
tähtpäevalisele edasi anda lilled ja kaart ning
edastatakse õnnitlused Tartu pereraadio eetris (89,0
MH z).
Tähelepanelik vallakodanik kindlasti märkas, et
võrreldes paari aasta- taguse sotsiaaltoetuste
maksmise korraga, on toetuse liike lisandunud ja
valla võimalused abi osutamisel suuremad.
Detsembris 2011 jõustusid hoolduse seadmise ja
hooldaja määramise kord ja hooldajatoetuse
maksmise kord. Täisealisele isikule, kel on pidev
abi- või hooldusvajadus ning talle on määratud raske
või sügav puude aste, saab taotleda hooldaja
määramist. Kui hooldaja on määratud, saab taotleda
vallalt ka rahalist tuge, mille määraks on alates
käesoleva aasta jaanuaris 30 eurot kuus. Toetust on
õigus taotleda ka 3-15 aastase keskmise, raske või
sügava puudega ja 16-18 aastase raske ja sügava
puudega lapse vanemal või eestkostjal. Siinkohal

soovitan määrused läbi lugeda ja vajadusel pöörduda
vallavalitsuse poole.
Käesoleval kevadel sai volikogu poolt vastu võetud
kodu- ja sotsiaaltransporditeenuste osutamise
tingimused ja kord Laeva vallas. Teenuste abil
toetab vald üksi jäänud eakaid või puudega inimesi,
eesmärgiga aidata abivajajatel toime tulla ja elada
võimalikult kaua iseseisvalt. Teenus on tasuta neile,
kelle sissetulekud on väiksemad kui 200 eurot ja kel
puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ehk siis lapsed
või lapselapsed. Kui aga lapsed on olemas ja
pereliikmete eest igapäevane hoolitsemine ei ole
võimalik, saab teenust osta.
Hooldustöötaja külastab klienti vastavalt vajadusele ja
sõlmitud lepingule üks kuni viis korda nädalas.
Hooldustöötaja toob kliendile poest vajalikud
toiduained, apteegist ravimid, abistab eluaseme
korrastamisel või kütmisel, toob kaevust vett ja talvel
puud tuppa, abistab küttematerjali tellimisel ja
kojutoomise korraldamisel, suhtleb erinevate ametiasutustega ja abistab asjaajamistel jne. Kõik tööd ja
tegemised lepitakse kokku, lähtudes konkreetse
inimese vajadustest ja võimalustest ning sõlmitakse
vastavasisuline leping. Kindlasti ei ole hooldustöötaja
teenija või seltsidaam, kes kellegi eest kodutöid
tegemas käib. Aidatakse vaid neid, kes abi vajavad ja
nimelt nendes tegemistes, mis tõesti tegemist vajavad.
Hooldustöötaja kaudu on võimalik tellida ka
sotsiaaltransporditeenust sõiduks arsti juurde või
ametiasutusse.
Laeva
vallale
on
Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud elektriauto
Mitsubishi i-Miev, mida on planeeritud kasutada
peamiselt
koduteenustel
olevate
klientide
teenindamiseks. Erandjuhtudel võib ühekordset
sotsiaaltransporditeenust osutada ka valla eakatele ja
puuetega isikutele, kellega ei ole sõlmitud
koduteenuse osutamise lepingut. Sel juhul kirjutab
inimene vallavalitsusele avalduse, kus t-a oma
sõidusoovi ja vajadust põhjendab.
Loodame, et saame oma eakaid ja puudega inimesi
läbi kodu- ja sotsiaaltransporditeenuste teenuse
märkimisväärselt abistada.
Kõigi määrustega saab tutvuda valla kodulehel
(laeva.ee, sotsiaaltöö- ja tervishoid, sotsiaaltöö),
Laeva raamatukogus või vallavalitsuses.
Nagu eelnevalt mainitud, on sotsiaaltöö pidev
arenguprotsess. Tuleb näha ette, mida toovad järgnevad
aastad ja milliseks võib kujuneda inimeste elujärg,
samuti seda, mida selle parandamiseks ära teha.
Eelmise aasta maikuust eraldas Hasart-mängumaksu
Nõukogu
Laeva
vallale
häirenuputeenuse
pilootprojekti läbiviimiseks raha ja kolm eakat
memme proovivad, kuidas on elu nupuga käe peal.

Häirenuputeenus on kõikjal maailmas miljoneid
inimesi aidanud juba üle 30 aasta. Eestis tegi abi
igas kodus üle riigi kättesaadavaks esmakordselt
firma
Meditech
Estonia.
Üle-Eestilise
häirenuputeenuse abil saab inimene oma kodus olles
terviserikke, õnnetuse või hädaohu korral spetsiaalse
hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust Medi
kõnekeskusega. Medi operaator reageerib vastavalt
tekkinud olukorrale ja saadab hädasolijale appi tema
poolt usaldatava tugiisiku - sugulase, naabri,
hoolekandetöötaja vm.
Meie memmed on tagasisidena öelnud, et kodus olla
on kindlam tunne, samuti on turvalisem tunne eakate
lähedastel. Kuigi kõigil kolmel on olemas telefonid, ei
ole need häda korral alti käeulatuses. Käe peal oleva
nupuga on abi alati vaid nupuvajutuse kaugusel. Kella
meenutava nupuga võib rahulikult toimetada- pesta
nõusid, käia dušši all. Üks miinus on nupul ka - pea
kõigil eakatel on juhtunud, et nad on nuppu
majapidamistööde käigus kogemata vajutanud. Õnneks
on operaatorid mõistvad, sest selliseid vale-häireid
juhtub. Laeva vallas on aasta jooksul ühel korral ka
häirenupust reaalselt abi olnud.
Häirenuputeenust on ka edaspidi valla osalusel
plaanis meie eakatele abivajajatele pakkuda.
Teenuse
kohta
saab
täpsemat
infot
http://www.medi.ee või vallavalitsusest.
Lõpuks ei saa rääkimata jätta ka sellest, et
abivajajatel on võimalus valla vahendusel saada
toiduabi Tartu Toidupangast, kelle tööd koordineerib
MTÜ Iseseisev Elu. Laeva vallal on sõlmitud 2011.
a juunis Tartu Toidupangaga koostöölepe, mille
tulemusel saavad juba aastajagu kord nädalas
toiduabi Laeva valla puudustkannatavad pered.
Toidupanga peaeesmärk on võidelda toidu
raiskamise vastu - kasutuskõlbliku toidukauba
äraviskamise vastu. Kaup kogutakse kauplustest ja
ladudest kokku ja toimetatakse sinna, kust sellest
kõige rohkem puudust tuntakse, ehk siis
toimetulekuraskustes inimestele. Toidupank jagab
ainult kauplustest annetuste teel saadud toitu ja teeb
seda tasuta. Laeva vallas on toidupangast abi saanud
kokku umbes kümmekond peret. Toiduabi tuuakse
vallamajja ja jagatakse peredele, kes on abi
saamiseks meie poole pöördunud.
Sotsiaaltöös on iga inimene oluline ja igale
inimesele tuleb läheneda individuaalselt. Läbi
teenuste arendamise peaks paranema ka inimeste
üldine toimetulek ja heaolu. Loodame, et suudame
pakkuda inimestele just seda, mida nad vajavad,
olgu see siis nõuanne, materiaalne toetus või teenus.
Maire Jõgi
Sotsiaal- ja noorsootöö juht

ÕNNITLEME

JUUNI
25. juuni
29. juuni
JUULI
10. juuli
10. juuli
13. juuli
14. juuli
31. juuli

UUED VALLAKODANIKUD

Lydia Teder
Venda Tumm

82
87

Uno Vahkal
Asta Rammi
Heinrich Maibach
Alma Maibach
Lemmi Talerman

70
82
83
82
87

Ott Kadak
Rosander Zirul
Sädeli Kägo
Kerdo Leidorp

12. aprill
19. aprill
15. mai
3. juuni
Õnnitleme Vanemaid

REKLAAM

Laeva valla jaanipidu toimub 22. juunil algusega
kell 18 Laeva kultuurimaja juures.

Õnnitleme juuni ja Juuli juubilare ning eakaid
sünnipäevalapsi!

REKLAAM

Õnnitlusteminutid
Pereraadios
lainepikkusel 89,0 MHz.

kell

8.30

LAEVA LASTEAED

Täna kõrvus ärev tukse,
suled lasteaia ukse.
Maha jäävad mängurajad,
ees sind ootab koolimaja....
Laeva Lasteaia lõpetasid 31. mail 2012.a:
Merily Prigo, Rasmus Säär, Cärolyn Kalda, Tanel
Oja, Hendrik Vahimets, Mirelle Sõster, Kaspar
Sirge, Maris Rammi, Gregor Salutee,
Ats Annuk, Alice- Iris Lipp
Head kooliteed!
Lasteaed on suvepuhkusel 02. juulist- 12. augustini.
Lapsi ootame lasteaeda 13. augustist.
Merle Raiküla
Laeva Lasteaia direktor

MÄLESTAME

POLITSEIUUDISED

Aprilli ja mai kuul tabati Laeva vallas 14mootorsõiduki juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirust;
11- veoki juhti, kes rikkusid töö- ja puhkeaja nõudeid;
5- ülekaalulise veoki juhti; 2- mootorsõiduki juhti, kes
rikkusid sissesõidu keelu märgi nõudeid; 1- joobes
mootorsõiduki juht; 2- jalgratturid kelle jalgratas ei
vastanud kehtivatele nõuetele.
14.04 Kämara külast varastati traktor koos
haagisega ja külvimasin.
19.05 Laeva külas avastati sissemurdmine
suvekodusse.
Kalev Vent
ülemkonstaabel

JELENA ZUBARJEVA
12.03.1944 - 28.04.2012
ALEKSANDER HIOVEIN
18.11.1943 – 15.06.2012

“Vallakaja” väljaandja:
Laeva Vallavalitsus ja Volikogu.
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, 60608
Tartumaa. Faks 7 498 348.
Toimetas: Virve Tamm/Kaimo Puniste , tel 7 301 792,
e-mail: vallakaja@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ

