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Siis ja praegu
11. juulil möödub 20 aastat sellest päevast, mil kinnitati
Laeva valla omavalitsuslik staatus. Üheks eelduseks sellele
oli arengukava olemasolu. Nüüd, 20 aastat hiljem, heidame
pilgu nendele mõtetele, plaanidele ja unistustele, mis
sellesse dokumenti kirja pandi ja saame võrrelda, mis siis
sai teoks nendest mõtetest ja mis mitte.

Uuendamist vajavad lava eesriie, sofiidid, tagasein,
horisont ning külgkardinad. Puudub ka kultuurimaja
töötajal kabineti mööbel. Mõttes on ehitada
vabaõhulava.

Lasteaed
1991: Aiaealiste rühmade arv väheneb neljalt kolmele.
Ühe rühma ruumid on juba vabad, sinna planeeritakse
paigutada
raamatukogu
koos
lugemissaaliga.
Vabanevatest ruumidest üks kavatsetakse sisustada
trenažööridega, et lapsed saaksid sportida, ronida,
osavust ja jõudu proovida. Teise ruumi kavatsetakse
valmistada joonistuslauad joonistamiseks, maalimiseks.
Selles ruumis saaks meisterdada ja voolida. Neid ruume
võiks kasutada ka üks kord nädalas kõik lapsed
väljastpoolt lasteaeda, et nad saaksid tulla koos
vanematega mängima, joonistama, võimlema, laulma,
tantsima.
Võiks mõelda ka sellise rühma avamisele, kuhu ühel või
kahel päeval nädalas mõne ühisürituse ajal, kus
tahavad osaleda mõlemad vanemad, aga lapsi pole
kellegi hoolde jätta, on võimalik lapsi tuua.

Kultuurimaja enne remonti
2011: Kultuurimaja rekonstrueeriti eurorahade toel
2009. aastal, juurde ehitati ka välilava, lisaks uuendati
ka sisustust. Hoone viidi maaküttele

2011: Lasteaias on 2 rühma, samas hoones on ka
vallavalitsus, postkontor, kooli tööõpetuse klass ja
raamatukogu. Lasteaia söökla ruumides toitlustatakse
ka kooliõpilasi ja –õpetajaid ning valla töötajaid.
Kool
1991: 1991-1992 a on vajalik
1. kooli juurdeehituse projekti tellimine
2. staadioni projekteerimine ja ehituse algus
3. kooliümbruse haljastamine, kooliaia
ümberkujundamine
4. kooli raamatukoguga seotud probleemide
lahendamine
Kooli juurdeehitusse on planeeritud aula, söökla, poiste
ja tütarlaste tööõpetuse kabinetid, 5 klassiruumi,
bioloogiakabinet koos talveaiaga, riidehoid ja ujula.
Koolis õpib129 õpilast.
2011: Koolil on staadion olemas, mida osaliselt
projetkirahadega uuendatakse, koolis on vaid teavikute
kogu, muus osas kasutatkse valla raamatukogu teenust,
juurdeehitust tehtud ei ole, õpilasi on 54, õppetöö
toimub liitklassides.
Kultuurimaja
1991: Välja on vaja vahetada saali lagi, leida ruumid
üleriiete hoidmiseks ja ruumid kultuurimaja töötajatele.
Täielikult puuduvad tegelastele mõeldud ruumid ja
harjutusruumid. Hädavajalik on ehitada laoruumid, kus
hoida ürituste läbiviimiseks vajalikku inventari ning
rekvisiite jne. Hoonesse on vaja viia keskküte.

Kultuurimaja 2009. a novembris pärast remonti
1991: Kultuurimajas töötavad naisselts, kirjandusklubi,
tütarlaste klubi, pensionäride klubi. Kavas on midagi
organiseerida ka meestele, vorm ja programm vajavad
veel läbimõtlemist, kuid eesmärk on teada, s.o.
orienteerumine uutes majandustingimustes.
Ruumide puudumisel töötavad mitmed ringid väljaspool
kultuurimaja – naiskoor kooli ruumides, tütarlaste
rahvatantsurühm lastepäevakodu hoones, naisrahvatantsurühm sovhoosi keskushoones. Kultuurimaja enda
ruumides töötavad poiste orkester, peotantsuring kahe
grupiga koolinoortele, estraadigrupp, vokaaltrio ja
rahvapilliduo. Vajalik oleks alustada tööd näiteringiga,
elustamist vajab ka Laeva külakapell.

2011: tegutseb naisrahvatantsurühm, kapell, lauluklubi,
seltskonnatantsuring, laulu- ja mänguring mudilastele,
käsitööring, taas jätkab peale vahepealset pausi
näitering.

kapitaalremont
veninud
väga
pikaks
suure
ehitusmaterjalide defitsiidi pärast.
Kuna statsionaarsed raviasutused asuvad kaugel,
nähakse tulevikus oma haigla olemasolu kuni 10-20
haigega.
Ambulatooriumis on avatud II grupi apteegipunkt, s.t.
kohapeal saab osta eriretsepti mittenõudvaid ravimeid,
kuid kavatsetakse taotleda kohapeale apteeki.

Raamatukogu
1991: Lahendamist vajab
loodetakse
lahendada
vabanevate ruumide abil.

ruumide kitsikus, see
lastepäevakoduhoones

2011: perearstikeskus asub endises elumajas, haiglat
vallas ei ole, samuti ei ole Laevas apteeki

2011: Raamatukogu ruumid asuvad lastepäevakoduhoones, projektirahade abil on üks tuba
kohandatud kodulootoaks, kus saab eksponeerida nii
kodulooga seotud materjali kui ka korraldada näitusi.

Teenindusasutused
1991: Laeva valla elanikke teenindavad kolm
toidukaupade kauplust ja üks tööstuskaupade kauplus,
söökla, kaks sidejaoskonda, hoiukassa, õmblusateljee ja
kompleks-teeninduspunkt.
Kompleks-teeninduspunkti
kaudu on võimalik teostada villavahetust, kodumasinate
remonti, keemilist puhastust ja värvimist, jalatsite
parandamist,
vaibatoodete
valmistamist,
silmkoeesemete valmistamist ja müüki.
Suurem osa teenindusasutustest asub Laevas.
Kärevere küla elanikke teenindavad toidukaupade
kauplus ja sidejaoskond, Siniküla elanikke kauplus, kus
on saadaval ka igapäev nõutavaid tööstuskaupu.
Väänikvere küla elanikke teenindab kaubanduslikult üks
kord nädalas kauplusauto.
Vallas puudub juuksur.

Sport
1991: Puudust tuntakse korralikust staadionist, kus
oleks võimalik tegeleda kergejõustikuga ja mängida
jalgpalli. Tulevikunägemuses on Laevas ka ujula.
Probleem on spordihoone äramajandamisega.
Tulevikus nähakse Laeva vallas spordihoone baasil
loodavat spordiklubi.
2011:
2005.
aastal
spordihoone
renoveeriti,
spordihoonet peab üleval vald, sest hoone kasutamise
tasust maja ära ei majanda.
Tervishoid

2011: Laeva vallas on kaks toidukauplust, kaks
söögikohta, postkontor (3 h päevas lahti), tankla, kaks
majutusasutust. Postkontor ja üks kauplus on Laevas,
üks kauplus Käreveres. Söögikohtadest on üks
Käreveres ja teine Valmaotsas, samas asub ka tankla.
Üks majutusasutus on Käreveres, üks Laeva külas.
Juuksur asub perearstikeskuses.

1991: Laeva maa-ambulatoorium asub ebasoodsas
kohas – keskasulast 2 km kaugusel vanas talumajas.
Isikliku
transpordi
puudumisel
on
raskusi
tervishoiuasutuse abi kasutamisel. Laeva katsesovhoos
on lubanud lahkelt ambulatooriumile ühe elumaja, kus
kapitaalremondi
käigus
on
muudetud
korterid
ambulatooriumi ruumidele vastavateks. Kahjuks on

ETTEVÕTLUS VALLAS
Laeva tankla alustas tööd 1994
OÜ Pähkli metsatööd, asutatud 1995 – metsavarumine
ja –langetamine, teraviljakasvatus
Aiu POÜ, asutatud 1996, alates 2008 OÜ Aiu
Põllumajandus – sea- ja teraviljakasvatus
Kärevere POÜ, asutatud 1997 - teraviljakasvatus
POÜ Käro, asutatud 1997, ühines 2002 POÜ Aiu-ga –
põllumajandus ja veisekasvatus
OÜ Portaal, asutatud 1997 - autoremont, metsa
ülestöötamine ja transport
AS Tartu Tehnika, asutatud 1999 – teraviljakasvatus
OÜ Sonictest, asutatud 1999 – arvutite hooldus ja
remont
OÜ Imera kaubandus, asutatud 2000 – põllumajandus,
jaekaebandus, majutusteenuse osutamine
Männikäbi ja puit OÜ, asutatud 2002 – hakkepuidu vedu
Paadilaenutus OÜ, asutatud 2003 – paatide rent ja
müük
Valmaotsa Farmer OÜ, asutatud 2007 – veise- ja
piimakarjakasvatus
Helleborus OÜ, asutatud 2007 – majutusteenuse
osutamine

1991. aastal tegutsesid Laeva valla territooriumil
teenindus-tootmiskooperatiiv
„Perda“
(autoturistide
majutamine, toitlustamine ja teenindamine, autode
hooldus ja remont, transporditeenus, põllmajandussaaduste ost ja müük, komisjonikaubandus ja meenete
valmistamine ning müük), teenindus-tootmiskooperatiivi
„Vertikaal“ filiaal (munade inkubeerimine teenustöö
korras elanikele) ja majandi baasil loodud ühistu „Reko“
(ehitustööd, hoonete ja korterite remont, puitmaterjali
tootmine
ja
põllukultuuride
kasvatamine
ning
realiseerimine).
Tänaseks päevaks on vallas mitmeid ettevõtteid.
Tooksime need siinkohal ära koos asutamise aasta ja
tegevusvaldkonna äramainimisega.
AS Tapila, asutatud 1992, alates 2001 juuli Valio Eesti
AS Laeva meierei – piimasaaduste ümbertöötlemine
OÜ Kaitsmarger, asutatud 1992 – toitlustamine
OÜ Vilkest, asutatud 1993 – autoremont, metsa
ülestöötamine ja transport
AS PK Oliver, asutatud 1993 – puidu ümbertöötlemine
-3-

HALDUSREFORMI KATSED
2001. aastal püüti Vabariigi Valitsuse poolt läbi viia
haldusreform, mille käigus Laeva vald taheti liita
Tähtvere vallaga. Tuginedes külakoosolekutel kõlama
jäänud arvamusele jäi volikogu seisukohale, et Laeva
vald jätkab iseseisvalt.
2004. aastal tegi Puurmani vald Laeva vallale
ettepaneku ühinemiseks, toimus
vallavolikogude
ühiskoosolek
ja
moodustati
töökomisjonid
ühinemisläbirääkimisteks. 29.01.2005 toimus Laevas
rahvakoosolek, millel osalesid ka maavanem Eha Pärn,
Tartumaa Omavalitsuste Liidu esimees Aivar Soop ja
siseministeeriumi
kohaliku
omavalitsuse
ja
regionaalhalduse osakonna asejuhataja Igor Ligema.
Laeva rahvas ei toetanud ühinemist ja nii jäi
haldusreform selgi korral katki.

LAEVA VALLA 20. AASTAPÄEVA
ÜRITUSTE KAVA 9. juulil
12.00 Avamine, sõnavõtud
Esineb Eesti talent 2010 Erki-Andres Nuut
13.00 – 15.00 Näitused koolis ja raamatukogus
13.00 – 16.00 Kohal on batuut, rodeo härg
ja sumokostüümid
15.00 H. Tartese lõõtsamängijad (Hinrikus,
Ojasaar, Kool)

MITTETULUNDUSÜHINGUD VALLAS

16.00 Haaslava meeskoor Lindal

Laeva vallas tegutsevad järgmised mittetulundusühingud:

17.00 Näiteringi „Sõgedad“ etendus
„Ärapõletatud peigmehed“

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Laeva Taluselts (asutatud 1997)
Laeva Maanaiste Selts (asutatud 1998)
Laeva Jahiselts (asutatud 1999)
Kärevere Jahiselts (asutatud 1999)
Laeva Kultuuriselts (asutatud 2000)
Laeva Pensionäride Selts (asutatud 2000)
MTÜ Siniküla Arenguselts (asutatud 2006)
Kärevere-Kämara Külaselts (asutatud 2009)
MTÜ NOPE (asutatud 2009)

17.00 Mängud lastele
19.00 Maakeegel täiskasvanutele
20.00 Tantsuks mängib ansambel
Wismari poisid, sissepääs 5 €. Ansambli
vaheaegadel seltskondlikud mängud
täiskasvanutele

AASTAARVE

Kohapealt on võimalik süüa osta.

Mõningaid huvitavaid aastaarve Laeva valla 20aastasest taasiseseisvumisjärgsest ajaloost:

Kogu programm toimub kultuurimajas ja
selle välilaval (ilusa ilma korral).

1998 – novembris ilmus esimene Laeva vallavalitsuse ja
vallavolikogu infoleht Vallakaja
1999 – ainus elektrita majapidamine vallas sai jõuluks
elektri
2002 - suleti Valmaotsa külas asuv prügila
2002 - elanikel ja ettevõtetel tekkis interneti püsiühenduse saamise võimalus
2004 – Lõhmuse kruusakarjäär sai valla omandisse

Toetajad: Laeva Vallavalitsus, Jüri Koster,
OÜ Aiu Põllumajandus, OÜ Vilkest

VANIMAD JA NOORIMAD
Laeva valla kõige vanem naine on Elfriede Paap,
kes on 88 aastane (sündinud 03.09.1922) ja kõige
vanem mees on Venda Tumm, kes on 86 aastane
(sündinud 29.06.1925).
Laeva valla kõige noorem tüdruk on Hannaliis Allik,
kes sündis käesoleva aasta 13. juunil ja kõige
noorem poiss on Märt Kuiv, kes sündis käesoleva
aasta 13. mail.

KALLID VALLAKODANIKUD!
Suur tänu teile, et olete aidanud seda
valda 20 aastat tegusana hoida. Ilma
vallarahvata ei oleks ka valda.

“Vallakaja” väljaandja: Laeva Vallavalitsus ja volikogu.
Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartumaa. Faks 7 498 348.
Toimetas: Maris Aleksašin, tel 7 301 792,
e-mail: vallavanem@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ

