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Pärandkultuurist Laeva vallas

Aastapäevad
tagasi
palusin
Vallakajas laevalasi aidata kaasa
valla vana-aja mälestiste leidmisele.
Praeguseks olen kirjeldanud ja
fotografeerinud sadakond Laeva
valla ajaloo, põllu ja metsaga
seotud ning teisi pärandkultuuri
objekti. RMK eestvedamisel ilmus
ka paljude autorite tööna raamat
„Tartumaa Pärandkultuurist“ mis on
saadaval ka Laeva raamatukogus.
Selles on kirjeldatud iga valla
mõned
iseloomulikumad
pärandkultuuri objektid. Kõigi
mälestiste kirjeldused ja fotod on
kättesaadavad maa-ameti registrist
xgis.maaamet.ee Internetis.
Suur tänu Maris Aleksašin, Rein
Antsmäe, Jüri Kadak, Margus
Keremäe, Koit Kraav, Siiri Kruus,
Valdor Kuiv, Svetlana Lesment, Eino Lupp, Valve Lätt, Rein Mikk, Andres Mägi,
Kalev Pihlakas, Kaimo Puniste, Raivo Reinhold, Sulev Steinvald, Evi Zirnask, Rein
Zubsberg, kes te kõik olete mind aidanud.
Eriline tänu Virve Tammele, kelle juhatuseta oleks mul selles töös olnud palju
raskem. On ju Virve ka kultuuriraamatu „Igas talus oma taar“ autor.
Pärandkultuuri objektid on meie kõigi hoida. Parim võimalus selleks on
maaomanikel. Mälestised tõstavad ka omandi väärtust. Aeg teeb oma töö
mälestiste kadumiseks. Tore, kui saaksime nende eluiga pikendada, aga miks ka
mitte taastada ja uuesti kasutusele võtta. Näiteks suitsusaunad Sellil ja
Ristsaarel, mis on küllaltki hästi säilinud. On ju Laeva vald suitsusaunade leviku
piirialaks. Eestis taotletakse ka suitsusauna võtmist UNESCO pärandkultuuri
nimestikku. Muidugi ei ole kirjeldatud objektide arv lõplik. Igaüks saab neid
registrisse juurde lisada teatades sellest RMK kodulehel www.rmk.ee
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LAEVA VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu 29. märtsi 2011.a. istungil:
- kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsuse
tegemistest;
- kinnitati Laeva Põhikooli põhimäärus;
- vabastati vallavalitsuse liikmest Ülle Varblane ja
kinnitati uueks liikmeks Maire Jõgi;
- katkestati
eelnõu
“Laeva
Vallavalitsuse
teenistujate palgatingimuste kinnitamine” arutelu
ja otsustati eelnõu aruteluga jätkata siis, kui on
olemas vajalikud rahalised vahendid määruse
rakendamiseks;
- otsustati mitte arutada “Vallavalitsuse liikmetele

makstava hüvitise suuruse kinnitamine” eelnõud,
kuna
nõustuti
eelarve-,
majandusja
keskkonnakomisjoni ettepanekuga kehtestada
kõigi hüvitiste saajate osas ühine määrus;
- arutati Siniküla Arenguseltsilt saabunud avaldust
Sinikülas asuva sauna rendile võtmiseks. Jäädi
seisukohale, et vallavalitsusel tuleks korraldada
sauna avalik rendile andmise konkurss.

Juta Mäesepp
volikogu metoodik

LAEVA VALLAVALITSUSES

24. märtsi istungil otsustati:
- vallavalitsuse määrusega kehtestada elukohajärgse
munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord;
- kinnitada
Laeva
rahvaraamatukogu
uued
lahtioleku ajad;
- kehtestada avalikult kasutatavatel teedel liiklemiseks
koormuspiirang üle 8 tonni raskustele mootorsõidukitele alates 01. aprillist 2011.
07. aprilli istungil otsustati:
- edastada Keskkonnaametile seisukoht vastuväidete
puudumisest AS ISS Eesti, OÜ Elva Kommunaal
Grupp ja OÜ Elva Kommunaalettevõte jäätmelubade
taotlustele;
- väljastada rekonstrueeritud Laeva reoveepuhasti
kasutusluba Emajõe Veevärk AS`ile;
- anda nõusolek Aeru tee 1//3, Väänikvere tee 2 ja
Laeva kalmistu tee kinnistute koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ kasuks;
- seoses muudatusega valitsuse koosseisus kinnitada
valitsuse liikme Maire Jõgi kureeritavad valdkonnad.
Volikogu menetlusse esitatavatest eelnõudest arutati
maa munitsipaalomandisse taotlemist ja Laeva valla
eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse
taotlemise korda.
Arutati vallavalitsuse I poolaasta tööplaani,
Riigimaantee
41
Kärevere-Kärkna
lõigu
rekonstrueerimisprojekti kooskõlastamist, infot
kohaliku omavalitsuse veebiportaali teenuse
kasutamise võimalustest.
21. aprilli istungil otsustati:
- väljastada Jaotusvõrk OÜ-le ehitusluba Laeva
vallas Laeva külas elektri maakaabelliinide
ehitustöödele;
- väljastada ehitusluba arendus- ja õppehoone
ehitamiseks Kärevere külas Jahinduse maaüksusel;
- väljastada projekteerimistingimused Siniküla

külas Mägra maaüksusele ehitatava lambalauda
ehitusprojekti koostamiseks;
- määrata Siniküla külas munitsipaalomandisse
taotletava maaüksuse nimeks Garaaži.
Volikogu menetlusse esitatavatest eelnõudest
arutati: Laeva külas asuvate teelõikude Masti tee
L1 ja Ankru tee L1 peremehetu ehitisena arvele
võtmiseks, sotsiaaltoetuste maksmise korra
uuendamine eelnõud ja Laeva valla arengukava
aastateks 2012-2017 koostamise algatamine
eelnõud.
Arutati saabunud infot ja valla 20. aastapäeva
tähistamisega seonduvaid küsimusi.
05. mai istungil otsustati:
- muuta vallavalitsuse 20.01.2011 korraldust nr 4
riigi omandisse jäetavate katastriüksuste pindalade
ja sihtotstarvete osas Riigimetsa Majandamise
Keskuse vastavasisulise taotluse alusel;
- väljastada ehitusluba Siniküla külas Pilpa tee 2
maaüksusele universaalspordiväljaku ehitamiseks;
- väljastada ehitusluba üksikelamu rekonstrueerimiseks
ning kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek
abihoone ehitamiseks Laeva külas Reino
maaüksusele;
- lõpetada liikluspiirang Laeva valla teeregistrisse
kantud avalikult kasutatavatel teedel 09. mail
2011. a.;
- muuta Laeva vallavalitsuse 05.08.2010 määrust
nr 5 “Laeva Kultuurimaja ja spordihoone teenuste
hindade kehtestamine” ning avaldada määruse
tervikteksti valla veebilehel.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu.

Ilme Saks
vallasekretär

2011.A. HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI TAOTLUSVOOR ON AVATUD

Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate
majapidamiste jaoks toetust kaevude ehitamiseks või
puhastamiseks ning varustamiseks vajalike tehniliste
seadmetega ja joogiveetorustike ehitamiseks.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu
ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri
28.01.2011 käskkirjast nr 1-4/18 “Hajaasustuse

veeprogrammi programmdokument“
Nõuetele vastavaid taotlusi võtab
Vallavalitsus vastu kuni 31. mai 2011.
Taotlusvormi
saad
alla
laadida
Vallavalitsuse kodulehelt.

Laeva
Laeva

Täiendava info saamiseks pöördu Laeva
valla abivallavanema poole - telefon 7 301 796,
e-mail kaimo@laeva.ee

LAEVA PÕHIKOOLI FOTOKONKURSS

Laeva Põhikooli fotokonkurss „Märka kevadet“
kutsus kõiki õpilasi märkama talve taandumist ja
kevade saabumist. Kuigi ei nõutud, et fotod oleksid
loodusest, leidsid noored fotograafid, et kevad
avaldub eelkõige siiski väljas. Töid sai esitada
28.märtsist 14.aprillini. Laekus 38 fotot kaheksalt
õpilaselt, lisaks esitas oma fotod konkursile
direktor N. Niklus. Žürii koosseisus K. Puniste ja T.
Napa valis vanuseastmeti välja parimad
kevadfotod.
Tulemused:
Konkursi üldvõitja - Rauno Sõster „Jõgi püüab
jäävannist välja rabeleda“
1.-3. Klass - Kevin Kiviste „Ka Rootsis on
kevad!“
4.-6. Klass - Rauno Sõster „Jõgi püüab jäävannist
välja rabeleda“
7.-9. Klass - Cätriin Kalaver „ Sulavad jääpurikad“
Publikulemmik - Doris Kõlu „Nastiku moodi rästik“
Žürii eripreemia parima kompositsiooni- ja
värvilahenduse eest - Nadežda Niklus „Siin ma
olen!“

Rauno Sõster „Jõgi püüab jäävannist välja rabeleda“
Osalejad: Kevin Kiviste, Grethe-Ly Kangur, Kenert
Roose, Timo Nõmmeots, Rauno Sõster, Tõnis
Vaino, Doris Kõlu, Cätriin Kalaver, Nadežda
Niklus
Suured tänud kõikidele osalejatele, auhinnad
parimatele antakse üle 3.juunil toimuval kooliaastat
lõpetaval aktusel!
Triin Napa
Laeva Põhikool

PENSIONI TULUMAKSUSTAMISEST

Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011. aastal on
maksimaalselt 336 eurot kuus.
Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni
maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk 192 eurot
kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab192
eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval
pensionäril õigus ka üldisele maksuvabale tulule,
mis on 1728 eurot aastas ehk 144 eurot kuus. Seega
pensionär võib saada maksuvabalt kokku kuni 336
eurot kuus.
Üldise maksuvaba tulu arvesse võtmiseks peab
mittetöötav pensionär esitama avalduse elukoha-

järgsele pensioniametile. Avalduses (blankett on
saadaval ka www.ensib.ee) peab kindlasti olema
märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning
aasta, millest alates soovitakse maksuvaba tulu
arvestamist. Allkirjastatud avalduse võib saata posti
teel või ise pensioniametisse kohale viia.
NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse
pensioniametile juba korra esitanud, siis iga
pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut
avaldust esitada ei ole vaja.
Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib
lubatud tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult
või pensionist ja esitama avalduse vastavalt

tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas
seda teha ei saa.
Näiteks:
a) kui töötav pensionär on esitanud avalduse tulumaksu
vabastamise kohta tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba tulu arvestabki palga maksmisel tööandja.
Kui samal ajal tema pensioni suurus on näiteks 288
eurot, siis 192 eurot sellest on maksuvaba ja 96 eurolt

peetakse kinni tulumaksu 21%;
b) kui töötav pensionär esitab kõnealuse avalduse
pensioniametile, siis on tulumaksuvaba kuni 336
euro suurune pension ning tulumaks peetakse kinni
tööandja juures kogu töötasult.
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

UUS TÖÖTAJA LAEVA VALLAVALITSUSES

Laeva Vallavalitsuses töötab 4. aprillist alates uus
maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar.
Lasime Kadril endast lühidalt kirjutada.
Olen sündinud ja kasvanud Võrumaal. Lõpetades
keskkooli asusin elama Tartusse, et alustada
õpinguid ülikoolis. Selle ajaga on Tartu ja Tartumaa
saanud mulle väga koduseks. Hetkel on jäänud veel
lõpetada magistriõpingud Eesti Maaülikoolis
maastikukaitse ja –hoolduse erialal. Olen oma
eriala valikuga väga rahul ning kavatsen oma tööd
teha suure huvi ja hoolega.
Varasemalt olen erialaseid oskuseid praktiseerinud
Keskkonnaametis (tollases Keskkonnateenistuses)
ning Võru
Linnavalitsuses
linnamajanduse
osakonnas.
Lisaks sellele olen lühiajaliselt oma õpinguid
täiendanud nii Itaalias Bologna ülikoolis Erasmuse
intensiivkursust läbides kui ka Prantsusmaal Lille’i
ülikooli põllumajandusinstituudis. Mõlemad kursused
olid seotud Euroopa keskkonnaprobleemide ning
nende leevendusmeetmetega. Kindlasti sain nimetatud
kursustelt juurde teadmisi ning oskusi, mida
võimalusel rakendada ka väikse Laeva valla
keskkonnakorralduses.
Olen praeguseks töötanud Laeva Vallavalitsuses
pisut üle kuu aja ning siiani oma valikuga väga
rahul. Olen põgusalt tutvunud valla eluoluga, kuid
kindlasti on palju veel õppida. Antud ametikohta

pean enda jaoks ka suureks väljakutseks, sest lisaks
keskkonnaalastele ülesannetele tuleb lahendada ka
maakorralduslikke küsimusi. Annan endast parima
ning
soovin
meeldivat
koostööd
kõigi
vallaelanikega.
Ilusat kevade jätku!
Kadri Lepasaar
maa- ja keskkonnaspetsialist

JÄÄTMETE KOGUMINE

Tuletan vallaelanikele meelde, et Laeva vallas on
vastu võetud 29.01.2008. a määrus “Laeva valla
jäätmehoolduseeskirja kehtestamine”, millega
kohustatakse elanikke korraldama jäätmete
nõuetekohast käitlemist. Kõigil kinnisasja omanikel
(jäätmevaldajatel), kelle ehitistega territooriumil
tekib prügi, on kohustatud korraldama jäätmete
nõuetekohast käitlemist. Majapidamistes tekib
paratamatult
prügi
ja
seetõttu
peavad
jäätmevaldajad koguma jäätmeid liigiti, vedama

ning taaskasutama või andma need üle kehtivat
jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
Eraldi tuleb koguda
- ohtlikud jäätmed (vanad akud; saastunud
pühkematerjal; saastunud pakend; õlijäätmed;
õlifiltrid;
värvi-,
laki-,
liimijäätmed;
päevavalguslambid; elavhõbedajäätmed; vanad
ravimid; patareid; kemikaalijäätmed; pestitsiidid),
- aiajäätmed (puulehed, oksad, pügatud muru),
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suuremates kogustes tekkinud tuhka tuleb käidelda
nagu jäädet. Jahutatud tuhka võib panna
olmejäätmete konteinerisse, kuid seda ei tohi seal
olla üle ühe kolmandiku. Vastavalt AS-i Ragn-Sells
ning AS-i Veolia Keskkonnateenused jäätmete
kogumise tingimustele ei või olmejäätmete
konteinerisse panna kuuma tuhka. Tuhk tuleb enne
konteinerisse panemist jahutada temperatuurini alla
+30°C. Kui tuhka ladestatakse olmeprügi mahutisse
üle ühe kolmandiku (muudab mahuti väga raskeks),
tuleb tasuda mahuti tühjendamise eest rohkem.
Tuha kogumiseks võib tellida ka lisamahuti, mida
saab lasta tühjendada vastavalt vajadusele.
Panen kõigile vallaelanikele südamele, et jäätmete
nõuetekohane käitlemine on kõigi elanike kohustus ja
edaspidi tuleks ettenähtud nõudeid ja soovitusi järgida.
Vastavalt Laeva valla jäätmehoolduseeskirjale
võetakse
eeskirja
mittetäitjad
vastutusele
keskkonnajärelevalve seaduses, jäätmeseaduses ja
pakendiseaduses ettenähtud korras. Järelevalvet
eeskirja mittetäitjate üle teostab Laeva Vallavalitsuse
maa- ja keskkonnaspetsialist.
Meeldetuletuseks: Liigiti kogutud jäätmeid on
võimalik tasuta paigutada konteineritesse, mis asuvad
- Siniküla külas (pakendikonteiner),
- Laeva külas (üks pakendikonteiner Laeva kaupluse
juures parkimisplatsil ning teine küla keskel asuval
platsil, vanade patareide kogumiskastid Laeva
kaupluses ja Laeva postipunktis),
- Valmaotsa külas (kaks pakendikonteinerit tankla
juures) ning
- Kärevere külas (üks pakendikonteiner Kärevere
teemaja juures ja teine kaheksa korteriga elamu
juures).
Vallale kuuluvatel haljasaladel ja kalmistul
tekkivaid aia- ja pargijäätmeid on võimalik
kompostida Laeva kalmistu kinnistul asuvas
kompostimiskohas.
Hoiame koduvalla puhtana!

- vanapaber ja papp (ajalehed, ajakirjad,
raamatud, kontoripaber jms),
- pakendijäätmed,
- segaolmejäätmed (kõik muu, mis eelneva loetelu
hulka ei kuulu).
Kuna paljud elavad ahiküttega majades, siis vanapaber
sobib põletamiseks, samuti kõik muu puidupraht (välja
arvatud värvitud, immutatud puit ja kiletatud paber
ning kartong). Aiajäätmed sobivad kompostimiseks
ning suuremad oksad kõlbavad põletamiseks.
Pakendijäätmete jaoks on valla territooriumil olemas
pakendijäätmete konteinerid (vt meeldetuletust artikli
lõpust).
Suurjäätmete jaoks (diivanid, lauad, toolid, kapid,
puidust uksed, kardinapuud, vaibad, madratsid,
kraanikausid, vannid, WC-potid jms) on vallavalitsus
tellinud iga-aastaselt kevadise suurjäätmete kogumise
ja äraveo. Ka sel aastal toimus kevadine suurjäätmete
kogumine ning äravedu. Sellekohased teated said üles
pandud nii Laeva kaupluse juurde, Sinikülla, Käreverre
kui ka Laeva küla kortermajade ustele. Paraku leidub
iga aasta elanikke, kes eiravad ettenähtud korda ning
ladestavad suurjäätmete konteinerisse ka keelatud
jäätmeid. Konteineritesse tuleb panna ainult selliseid
jäätmeid, mida on lubatud vastavatesse konteineritesse
ladestada.
Ohtlike jäätmete äraandmist on võimalik korraldada
sarnaselt
suurjäätmete
kogumisega.
Laeva
vallavalitsus saab vajadusel tellida ohtlike jäätmete
käitlemisettevõttelt vastavat teenust. Kodanikud,
kellel tekib ohtlikke jäätmeid, saavad konsulteerida
Laeva vallavalitsuse maa- ja keskkonnaspetsialistiga,
kes aitab korraldada koostöös ohtlike jäätmete
käitlemisettevõttega ohtlike jäätmete kogumise ja
äraveo.
Äramainimist vajab ka suur tuhahunnik Laeva küla
aiamaade ääres Aiavilja katastriüksusel. Tekkinud
tuhahunnik rikub üldist esteetilist ilmet ning on
ohtlik keskkonnale. Tuhk kuulub termilistes
protsessides tekkinud jäätmete hulka. Puhast puidu
põletamisel tekkinud tuhka on võimalik väikestes
kogustes kasutada aiamaadel väetisena, aga

Kadri Lepasaar
maa- ja keskkonnaspetsialist

HALJASTUSTÖÖDEST LAEVA VALLAS

Raske on mitte märgata hetkeolukorda Laeva küla
tänavatel. Seoses uute kanalisatsiooni- ja veetrasside
rajamisega on meie küla tänavad ja haljastus pahupidi
keeratud. Kuna kaevetöid teostati talvisel, ajal siis on
tekkinud olukord, kus pinnas on tublisti vajunud ja
kohati on tekkinud väga suured augud. Kõik see ei jää
nii. 16. maist alustas töövõtja Wesico Project OÜ
haljastuse ning teede korrastamist mille käigus

täidetakse augud, külvatakse uus muru ning taastatakse
tänavate olukord.
Siinkohal palun natukene kannatlikkust, kuniks
korrastustööd on lõppenud.

Kaimo Puniste
Abivallavanem
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TULEOHUTUS

Uus tuleohutuse seadus lõkke tegemisest ja
grillimisest Käes on kevad ning aeg välisteks
koristustöödeks, millega kaasneb prahipõletamine.
Ühtlasi algab grillihooaeg. Paraku saab ohutusnõuete
eiramisest igal aastal alguse hulk tuleõnnetusi, mille
tagajärjel hävib elanike vara ning tekib kahju
keskkonnale. Järelevalveta jäetud kustutamata lõkkest
saab sageli alguse ulatuslik kulu- või metsapõleng,
mida päästjatel tuleb kustutada tunde, päevi või
halvemal juhul nädalaid.
01.septembrist 2010.a kehtima hakanud tuleohutuse
seadusega on muutunud ning täpsustatud nõudeid
küttekoldevälise tule tegemisele ja grillimise kohale.
Kulupõletamise keelab seadus aastaringselt.
Lõkke tegemise koht. Prahti põletada ja lõket teha
tohib mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust
puhastatud mittesüttival pinnasel. Lõkkekoha
valikul tuleb kõigepealt lähtuda ohutust kaugusest
hoonetele, põlevmaterjali ja kütte hoiukohtadele
ning jälgida, et tule tegemisega ei kaasneks tuleohtu
metsale, taimestikule või turbapinnasele.
Grillimise koht. Grillimise koha ohutu kaugus
hoonest sõltub, kas grillitakse eelvalmistatud söega
või põletatakse puid söe saamiseks ise.
- Tahkkütusel töötaval grillseadmel, milles
grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud
grillsütt või muud hõõguvat materjali on ohutuks
kauguseks vähemalt 2 meetrit. Rõdu loetakse
ehitise osaks ning söegrilliga seal toimetada ei
tohi.
- Grillseade, milles hõõguvat sütt valmistatakse
küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel
lahtise leegiga on ohutuks kauguseks hoonest
vähemalt 5 meetrit.

Lõkkekoha ja grillimise koha ettevalmistamine.
Ohutu lõkke ja grillimise koha ettevalmistamisel
tuleb ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega
märjaks
teha,
lõkkekoht
kivide
või
mineraalpinnasega piirata. Lõkkekoha täiendav
piiramine on vajalik juhul, kui muul viisil ei saa
tule levikut ümbritsevale maa-alale takistada.
Tulekustutusvahendid lõkkekohas. Lõkkekohas
peab olema vähemalt üks tule kustutamiseks
mõeldud tulekustutusvahend, mis vastab lõkke
suurusele.
1. Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks
alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul on
vähemalt 2 kg tulekustutusaine kogumassiga
tulekustuti, ämber, kastekann või muu anum
vähemalt 10 liitri veega. Sobib ka kasutamisvalmis
veega täidetud aiakastmisvoolik.
2. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul on
sobivaks kustutusvahendiks vähemalt kaks 2 kg või
üks 6 kg tulekustuti, ämber, kastekann või muu
anum vähemalt 20 liitri veega. Sobib samuti
kasutamisvalmis veega täidetud aiakastmisvoolik.
3. Täiendavalt on soovitav lõkke tegemise juurde
varuda kululuud või muu vahend materdamiseks,
liiva või muid materjale, millega vajadusel tule
levik peatada.
Tulekustutusvahendid peavad paiknema lõkketegemise
kohas!
Viimane kustutab tule. Lõkke tegemisel ja
grillimisel tuleb valvata ning loomulikult viimane
kustutab tule!
Almar Nuuma
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Tuleohutusbüroo juhataja

IN MEMORIAM

Linda Lusti
30.04.1912 - 07.05. 2011
Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb;
minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
(V. Osila)
Ilusal maipäeval, kui tema kodumaja juures jõe ääres
olid ööbikud öö läbi laksutanud ja tulbid ning
nartsissid ta akna all peenral õied valla löönud, sai otsa
tema aeg.
Ta sündis Kursi kihelkonna metsade keskel,

Härjanurme vallas. Kuna ta oli pere esiklaps, siis
pidi ta abiks olema väiksemate kantseldamiselkasvatamisel. Lapsepõlv ja kooliaastad möödusid
tal samuti kodukohas. Mälestusi oma kooliaastatest
jagas ta veel paar aastat tagasi seoses Tammiku
kooli aastapäevaga.
Oma elukutseks valis ta arvude maailma raamatupidamise. Tollal ei olnud arvuteid,
arvutusmasinaidki mitte - kogu kokku-lahku
arvutamine käis puust nuppudega arvelaual. Algul
töötas ta raamatupidajana Kursi Metskonnas, siis Kursi
Metsapunktis ja kui see liideti Laeva Metsapunktiga,
siis sai viimane ka tema töökohaks. Tema tublit tööd
märgati ja hinnati ning ta sai vanemraamatupidaja

kuulnud mitte kunagi teda selle üle kurtmas - ja
seda kuni viimaste elupäevadeni. Kas oli see Looja
poolt sünnihetkel kaasa antud südameheadus, mis
aitas kõik heaks ja ilusaks mõtelda?
Laupäeval, 14. mail, jätsime temaga Laeva
kalmistul igaveseks hüvasti. Seda hüvastijättu
ilmestas kunagine Laeva kooli õpetaja Sale Mitt
(Oper), kes laulis Lindale oma kauni häälega
laululehelt kõik ettenähtud laulud. Sale on üks
nendest, kes sai osa Linda südamesoojusest, kui ta
tuli algaja õpetajana võõrasse maanurka tööle.
Vanarahvas on pannud tähele, et kui maetakse head
inimest, siis läheb selleks ajaks ilm ilusaks. Mitu päeva
pisaraid piserdanud pilved kadusid märkamatult ja
päike paistis kogu tseremoonia aja. Paari tunni pärast
olid vihmapilved taas kohal.
Linda viimane puhkepaik asub suure õitevahus
toominga all.
Koduvalla rahvas avaldab sügavat kaastunnet
lahkunu sugulastele.
Linda poolt süüdatud täht olgu teil saatjaks kogu elu.

nimetuse. Tema tööstaaž metsatööstuses kestis 26
aastat. Selle aja jooksul käis tema käe alt läbi noori
raamatupidajaid,
kes
õppisid
temalt
raamatupidamistarkusi.
Ka metsapunkti meistritel oli Lindalt vaja õppida
töökäskude vormistamist ja materjalide liikumise
aruannete koostamist.
Kõige rohkem pani tuttavaid ja endisi töökaaslasi
hämmastama tema mälu: ta teadis peast aastaarve,
millal keegi tööle tuli või lahkus, ta ei unustanud
kunagi kellegi sünnipäeva. Nii oma kui ka Puurmani
valla koduloo uurijatel oli tema juurde asja - ta mäletas
ja täpsustas paljusid küsimärgi all olevaid asju. Eks
seda head mälu aitas arendada ka tema hobi ristsõnade lahendamine. Sellega tegeles ta seni, kuni
enam ei suutnud ka luubi abil leida õiget rida.
Linda abielu oli õnnelik. Sellesse aega kuulus oma
kodu rajamine, koduloomade pidamine ning
aiandusega tegelemine. Ta oli osav perenaine ja hea
külaliste kostitaja. Kuna paar oli lastetu, jagas Linda
armastust lähisugulaste ja sõprade järeltulijatele. Ja
sõpru oli tal palju, sest ta oli hea suhtleja, rahulik,
heatahtlik, alati abivalmis ja oskas nõu anda ka kõige
keerulisemate probleemide puhul.
Eks temagi elus oli raskeid aegu, kuid keegi ei

Kes põleb heleda leegina,
ei kustu iial eikeegina.
(V. Osila)

KULTUURIKALENDER

Laeva Kultuurimajas

Laeva Rahvaraamatukogus

22.juuni Jaanipäev
Näiteringi „Sõgedad“ esietendus „Ärapõletatud
peigmehed“
Tantsuks ansambel Anna Minna
Sportlikud mängud ja võistlused

Luuletuste konkurss "Ema, kallis ema!" - kõigile
õpilastele.
Luuletus oma emast palun tuua raamatukokku
või saata meiliaadressile laevaraam@hot.ee
hiljemalt 25. maiks.

9.juuli Laeva valla 20 aastapäev
Eesti talent 2010 Erki-Andres Nuut(lehepillimängija)
H.Tartese lõõtsamängijad
Meeskoor Lindali
Näidend Ärapõletatud Peigmehed
Tantsuõhtu ansambliga Wismari Poisid
Huvitavad atraktsioonid

7. mail kell 10.00
Muinasjutuhommik „Memme musi“
Kirjanik Ira Lember 85. väljapanek „Kuldne
kaleidoskoop“
17. mai-17. juuni
Epp Nõgese loodusmaalide näitus.
Kirjanik ja helilooja Enn Vetemaa
75.
raamatunäitus „Kirjutaja klaveri taga“
„Taadu, palun loe mulle...“ muinasjutuhommik.
14. juuni 1941 „Pole rahvast, pole probleemi“
Lastehommik „Vanad head õuemängud“

14.juuli Noorte kontsert
Surnuaiapüha Laeva kalmistul
Laeva kalmistul 24. juunil kell 13.00
Jumalateenistust viib läbi Kursi koguduse õpetaja
Sulev Sova.
Soovid lahkunute mälestamiseks esitada eelnevalt
kalmistuvaht Virve Saarma kätte (tel: 53984470)
-7-

KUULUTUSED/INFO

UUED VALLAKODANIKUD

Turbapeenarde rajamine - super võimalus kasvatada
koduaias mustikaid, jõhvikaid, pohli, murakaid,
rodosid, kanarbikke ja teisi hapulembeseid taimi.
P.s. Hauaplatside haljastus disainist teostuseni
(kujundus, äärekivi paigaldus, istutustööd jne.)
53437165, info@annester.eu, www.annester.eu

Hanna-Jette Hannus
Elemai Penijäinen

08.03.2011
02.05.2011

ÕNNITLEME

MAI
10. mai
24. mai
27. mai

***
OÜ Energia24 ostab lehtpuu lanke ja kasvavat
võsa, põllud, kraavid, teeääred. Tel: 5247610
energiavosa@hot.ee
***
Ostame ja viime ära vanametalli! Vajadusel võtame
raskesti äraveetavad/kättesaadavad konstruktsioonid
osadeks. Samuti aitame ära viia vanu autoakusid.
(Transport tasuta) Info: 53 567 062
***
Laeva raamatukogu on avatud:
T-R 9.00-13.30 ja 14.00-18.00
Pühapäeval 19. juunil on raamatukogu avatud
25.juunil on raamatukogu suletud

Endla Vesi
Vello Tamm
Laine Ojaveer

JUUNI
25. juuni Lydia Teder

81

JUULI
10. juuli
13. juuli
14. juuli
30. juuli
25. juuli
31. juuli
31. juuli

81
82
81
75
70
85
70

Asta Rammi
Heinrich Maibach
Alma Maibach
Salme Glaser
Gerda Lugus
Lemmi Talermann
Mart Käro

Õnnitlusteminutid
Pereraadios
lainepikkusel 89,0 MHz.

1.08-29.08 on Laeva raamatukogu suletud

86
70
75

kell

8.30

MÄLESTAME

***
Aegajalt tuleb ette, et üritad internetiavarustest
leida igapäeva eluks vajaliku teavet (sh. ehituse,
pere, suhete jne. teemadel). või vajad hoopis
juriidilist nõuannet. Väga hea veebikeskkond on
www.vastused.ee - see on koht kust leida suure
tõenäosusega enda murele/probleemile lahenduse
sest appi tõttavad omaalaspetsialistid.

HEINO PETERSON
20.11.1929-20.03.2011
LINDA LUSTI
30.04.2012-07.05.2011
JUHAN TEKKU
11-02-2039-12-05-2011

“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
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