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1. SEPEMBRIL ALGAS UUS KOOLIAASTA

TÄNA
LEHES
VALLAVOLIKOGU
ISTUNGID
************
VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
************
RAHVUSVAHELINE
EAKATE PÄEV

Laeva Põhikooli I klassi õpilased koos klassijuhataja Ingrid Lindenbergiga

Sel aastal läksid Laeva Põhikooli I klassi:

************
TOIMUNUD
ÜRITUSED

Karolin Demidov
Christin Marleen Kask
Heleri Lipp
Patrick Maibach
Sandra Nõmmeots
Karoliine Maria Pihlapuu
Laura-Lee Raudsepp
Roven Zirul

************
PROGRAMM
„KUTSE“
************
VÕLANÕUSTAMINE

Soovime teile edu alanud kooliteel!
HEAD UUT KOOLIAASTAT KÕIGILE LAEVA VALL A ÕPILASTELE JA LAEVA
PÕHIKOOLI KOOLIPERELE!
Laeva Vallavolikogu

************
TÖÖSUHTE
ALASED
NÕUANDED

Laeva Vallavalitsus

**********
NOORTELE
**********
INFO

LAEVA VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu 5. septembri 2011. a. istungil:














võeti vastu otsus “Ida-Eesti vesikonna Peipsi
alamvesikonna maaparandushoiukava eelnõu
kooskõlastamine”;
lõpetati eelnõu "Laeva valla 2011.a.eelarve I
muutmine" I lugemine;
nõustuti reservfondist raha eraldamisega;
anti luba hankelepingu sõlmimiseks;
katkestati eelnõu “Laeva valla arengukava
aastateks 2012-2025, I lugemine eelnõu
lugemist jätkatakse
septembrikuu
lõpus
toimuval volikogu istungil, kui on esitatud
korralik arengukava eelnõu
volikogu
esindajaks
Laeva
Lasteaia
hoolekogusse nimetati Karmen Kukk.

Vallavolikogu 27. septembri 2011. a. istungil:
 võeti vastu määrus nr 46 “Laeva valla 2011. a.
eelarve I muutmine”;





võeti
vastu otsus nr 92 “Riigimaale
hoonestusõiguse seadmine”;
katkestati eelnõu “Laeva valla arengukava
aastateks
2012-2025,
I
lugemine
ja
avalikustamine” esimene lugemine;
kuulati
vallavanema
informatsiooni
vallavalitsuse tegemistest;
kuulati
vallavanema
informatsiooni
vallavalitsuse tegemistest;
volikogu liikmed olid nõus garanteerima Laeva
koduloo
raamatu
väljaandmise
projekti
kaasfinantseerimist
300
euro
ulatuses,
arvestusega,
et
finantseerimine
toimub
reservfondist.

Juta Mäesepp
volikogu metoodik

LAEVA VALLAVALITSUSES
2011. aasta 10. augusti istungil:
arutati volikogu menetlusse esitatvaid eelnõusid ja
valitsus otsustas teha volikogu esimehele
ettepaneku erakorralise istungi kokkukutsumiseks
kiireloomuliste küsimuste arutamiseks.
Toimus Laeva Põhikooli töötajate koosseisu
kinnitamise määruse esimene lugemine.
31. augusti istungil otsustati:
kinnitada Laeva Põhikooli töötajate koosseisud
vallavalitsuse määrusega.
7. septembri istungil otsustati:
- määrata Valmaotsa külas hoonestusõiguse
seadmisel maaüksuse nimeks ja lähiaadressiks
Rehesaare;
- väljastada projekteerimistingimused Rehesaare
maaüksusel asuva elamu rekonstrueerimise
projekti koostamiseks;
- väljastada kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek
tõllakuuri ehitamiseks Truusa tee 4 maaüksusele
Laeva külas;
väljastada
ehitusluba
paadikanali
rekonstrueerimiseks
Kärevere
külas
Jõe
maaüksusel;
- väljastada kasutusload Selli-Sillaotsa õpperaja
rekonstrueerimisel laudteele ja hakkepuiduga tee
osale;
- pikendada Siniküla tee 11-7 munitsipaaleluruumi
üürilepingut kuni 31.08.2012;
- kinnitada sihtotstarbeliselt laekunud tulu lülitamine
2011. aasta eelarvesse ja selle jaotus kulude lõikes
summas 6838,63 eurot;

edastada
Keskkonnaametile
seisukoht
vastuväidete
puudumisest
AS
Veolia
Keskkonnateenused ja osaühing Kinnisvarateenindus jäätmelubade taotlustele.
19. septembri istungil otsustati:
- määrata Valmaotsa külas Rehesaare maaüksusel
oleva ehitise teenindusmaa suurus;
- määrata Valmaotsa külas kinnisasja jagamisel
maa katastriüksuste nimedeks Uus-Valmaotsa ja
Väike-Künka;
- väljastada ehitusluba maakütte ehitamiseks
Laeva ambulatooriumile ja ehitusluba kontorihoone
ehitamiseks Väänikvere tee 12 maaüksusele;
- algatada Väänikvere tee 5 katastriüksuse
detailplaneering ja kinnitada lähteülesanne;
lugeda
lõppenuks
Väänikvere
tee
7
munitsipaaleluruumi üürileping alates 19.08.2011.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu
ja
kujundati
seisukohad
volikogu
komisjonide poolt määruste eelnõude kohta
esitatud parandusettepanekutele.
30. septembri istungil otsustati:
- kehtestada vallavalitsuse määrusega Laeva
Lasteaeda laste vastuvõtmise ja lasteaiast
väljaarvamise kord;
- määrata Valmaotsa külas Uus-Valmaotsa
katastriüksusest eraldatud maaüksuse nimeks ja
lähiaadressiks Jõesopi;
- väljastada ehitusluba loomakasvatushoone
ehitamiseks Männiku maaüksusele Laeva külas.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude

arutelu.

võimaluste selgitamisega.
Kuulati infot koostööst Tähe Noorteklubiga, kes
koordineerib avatud noorsootöö arendavat projekti,
mille koostööpartneriteks koos teiste Tartumaa
omavalitsustega on ka Laeva vald.

5. oktoobri istungil otsustati:
- väljastada kasutusload Laeva külas Kristini
maaüksusele ehitatud puukuurile ja keldrile;
- kuulutada välja kirjalik vähempakkumine
lumetõrjetööde
teostamiseks
2011/2012
talveperioodil;
- rahalise toetuse saamiseks avalduse esitanule
vastuskirja
koostamine
koos
toetuse
mitteeraldamise põhjuste ning abi saamise

Ilme Saks
vallasekretär

RAHVUSVAHELINE EAKATE PÄEV
1. oktoobril oli rahvusvaheline eakate päev

aastatelt noor.

1990. aastal kuulutas ÜRO 1. oktoobri
rahvusvaheliseks eakate päevaks eesmärgiga
tuletada kõigile meelde ühiskonna vastutust eakate
inimeste ees.

Ühiskonna
küpsedes
hakatakse
rohkem
väärtustama
traditsioone.
Tarbimise
kõrval
harrastatakse taas rohkem isetegemist ja nii mõnigi
kord läheb selleks vaja just vanaemade-vanaisade
või isegi vaaremade-vaarisade tarkusi ja nippe. Kui
novembris peetav vanavanemate päev on rohkem
perekondlik tähtpäev, siis eakate päev on hea
võimalus tunnustada kogu vanema põlvkonna
tööpanust ja elukogemust, mis aitab meil õigel
kursil püsida.

Eakateks loetakse tavaliselt üle 65aastaseid
inimesi, Eesti rahvastikust moodustavad nad ligi
kuuendiku ning see osakaal on tõusuteel. Ometi
kõlavad hääled, et see suur osa ühiskonnast on
jäänud vajaliku lugupidamise ning tähelepanuta.
Paraku on siin omajagu tõde. Majanduse ja
ühiskonna reformimise käigus tundus noortele, et
varasematest kogemustest pole uutes olukordades
kasu. Majandusedule keskendumine tõi kaasa
mõtteviisi, et aktiivsest tööeast väljas olijad on
rohkem kuluks kui tuluks.

Eakate päeval tasub ka noortele meelde tuletada:
kui soovid kaua elada ning kõrget iga nautida,
pead alustama noorelt. Korrapärased eluviisid,
mõtestatud tegevus ning perekonna ja sõprade tugi
– need lisavad niihästi elule aastaid kui aastatele
elu.

Eesti tormakas teismeiga on ümber saamas ja
õnneks on muutumas ka suhtumine
eakatesse,
keda
nüüd
tihti
nimetatakse
lugupidavalt väärikateks. Heaks näiteks on nn
väärikate
ülikool
Tartus.
Veel
räägitakse
seenioridest. Prantsuse keele eeskujul on
kasutusele on tulnud mõiste "kolmas iga" – ei sobi
ju kasutada sõna "vanur" inimeste kohta, kes
tänapäeval on tihti töötavad, toimetulevad, reipad,
aktiivse eluhoiakuga ja õpihimulisemad kui mõnigi

Soovin rahvusvahelise eakate päeva puhul kõigile
väärikasse ikka jõudnud tartumaalastele tugevat
tervist, reipust ja optimistlikku meelt.

Reno Laidre
Tartu maavanem

TÖÖSUHTE ALASED NÕUANDED

7 töösuhete alast nõuannet
Vastus: Töötukassast toetuse saamise eelduseks
on sunnitud, mitte vabatahtlik töötus. Sunnitud
töötus tekib tööandja algatusel, olgu selleks siis töö
ümberkorraldamisest või töö lõppemisest tingitud
koondamine, ettevõtte pankrot või töölepingu
erakorraline ülesütlemine mõnel muul põhjusel.
Silmas tuleb pidada seda, et kui töötaja lahkub
pahandusega, näiteks usalduse kaotuse või
varguse tõttu, siis ei ole Töötukassast midagi loota.

Tööõiguse asjatundjad Merike Mihkelson ja Tiit
Kruusalu on nõuandekeskuses vastused.ee
esitatud
250
küsimuse
alusel
koostanud
kokkuvõtte probleemidest, mille osas valitseb
inimestel teadmatus või väärarusaamad.
1. Küsimus: Kirjutasin tööandja survel lahkumisavalduse, olen töötu aga miks ma ei saa
Töötukassalt toetust?
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2. Küsimus: Pärast euro tulekut makstakse vähem
palka, kas nii võib?

Vastus: Siinkohal aitab töölepingu lugemine, kus
peab olema kirjas töö tegemise koht. Tavaliselt on
see määratletud kohaliku omavalitsuse täpsusega
ja kui uus asukoht jääb samasse piirkonda, siis
tuleb töötajal töölepingut täita. Praktikas on
vaidluste
korral
siiski
arvestatud,
kas
asukohavahetus
põhjustab
töötajale
ebaproportsionaalselt
liiga
suuri
logistilisi
ebamugavusi. Näiteks võib tuua olukorra, kus
tööpäev teises linna servas algab varem, kui
avatakse lasteaed, kuhu töötaja peab oma lapse
viima.
Teisalt on mul siiralt kahju tööandjast, kes kirjutab
töölepingusse töö tegemise koha sisse aadressi
täpsusega ja otsustab siis kõrvaltänavasse kolida.

Vastus: Euro käibeletulek ei muuda töölepingut,
ega saa olla ettekäändeks töölepingu (töö
tasustamise aluste) muutmiseks. Töölepingus
kokku lepitud kroonipalka tuleb edasi maksta,
ainult valuuta on vahepeal muutunud - nüüd
makstakse seda eurodes. Veelgi enam - seni, kuni
kroonipalk on eurodesse ümber arvestatud kursiga
15,6466, ei ole vaja isegi töölepingut muuta ega
sinna europalka sisse kirjutada. Juhul, kui eurole
üleminekuga
on
tehtud
ümberarvestamise
tagajärjel ümardamisi, peaks selle kohta tehtama
töölepingu muudatus, mida saab loomulikult teha
ainult poolte kokkuleppel.

6. Küsimus: Ületundide eest soovin saada
lisatasu, sellel eest antakse hoopis puhkepäevi,
kas nii võib?

3. Küsimus: Firma omanikud ja nimi muutus, kas
minuga sõlmitakse nüüd uus tööleping?
Vastus: Vastavalt Töölepingu seadusele omanike
vahetus, ettevõtte üleminek või jagunemine ei
muuda kehtivat töölepingut. Uus omanik võtab
kehtivad lepingud muutmata kujul üle. Uuel
omanikul võib küll olla soov teha ümberkorraldusi,
kuid midagi ei muutu enne, kui töötaja millelegi alla
kirjutab (nõustub). Ka siis, kui töötaja on olude
sunnil valmis kehvemate töötingimustega uue
omaniku juures, tuleks nõuda olemasoleva lepingu
muudatust,
mitte
nõustuda
uue
lepingu
sõlmimisega, sest võimaliku koondamise korral
tulevikus
sõltub
Töötukassast
saadava
koondamishüvitise suurus tööstaažist tööandja
juures. Uue töölepingu sõlmimise korral hakkab
tööstaaž nullist lugema ja vana lepingu alusel
varem
töötatud
aastaid
koondamishüvitise
määramise juures ei arvestata.

Vastus:
Tegelikult
käitub
tööandja
igati
seaduskuulekalt. Meie töölepingu seadus on oma
mõttelt Eesti tänasest elatustasemest natukene
ees.
Nimelt
eeldab
seadus
Euroliidu
heaoluühiskonna vaimus, et inimese vaba aeg on
rahast tähtsam ja seetõttu on tööandjal kohustus
ületunnid eelkõige vaba ajaga hüvitada. Kui see
võimalik ei ole ja töötaja nõustub, siis võib
ületunnid 1,5-kordselt hüvitada. Paraku on meie
elatustase veel selline, et enamasti vajame raha
rohkem, kui vaba aega.
7. Küsimus: Töötasin 2 kuud, kirjalikku töölepingut
ei ole, raha ei ole seni saanud, mida teha?
Vastus: Kuni kahenädalase töösuhtega ei ole
kirjalik tööleping nõutav, samas kirjaliku lepingu
korral on lihtsam töösuhet tõendada ning see
annab
kindlustunde
kokkulepitud
tasu
ja
töötingimuste suhtes. Juhul, kui kahest nädalast
pikema töötamise korral puudub kirjalik tööleping,
ei tee selle vorminõude rikkumine töölepingut
olematuks. Kui tööandja hakkab töösuhet eitama,
võib töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni, kuid
enne peab ta koguma ja esitama tõendeid oma
töötamise kohta tööandja juures. Selleks võivad
olla tunnistajate ütlused, meilivahetus tööandja
meiliaadressilt,
töökäsud,
sõidulehed,
tööajagraafikud jne. Kui töösuhe on tõestatud, tekib
töötasu maksmise küsimus, sest ka see võib
vajada tõestamist. Samas tuleb siin jällegi appi
Töölepingu seadus, mis määrab, et töötasu
tõendamata jätmise korral arvestatakse töötasuks
summa, mis harilikult selle töö eest selles
piirkonnas makstakse.

4. Küsimus: Kas puhkusetasu makstakse ette?
Vastus: See on tõesti tööandja poolne
seadusejärgne õigus. Puhkus, mille pikkus on
üldjuhul 28 kalendripäeva, antakse jooksva
kalendriaasta eest. Kui seda ei anta just aasta
viimasel kuul, siis paratamatult osa puhkusest on
töötaja saanud avansina ette. Töölt ära minnes
tuleb aga võlg tagastada, ehk siis ettepuhatud osa
tööandjale tagasi maksta. Toome näiteks, et
töötaja puhkas maikuus 28 päeva ja soovib 30.
juunil töölt ära minna. Sellisel juhul peab tööandja
töötaja lõpparvest II poolaasta ettepuhatud 14
päeva tasu kinni.
Et asi võrdne oleks, on tööandjal samamoodi
kohustus
lahkuvale
töötajale
hüvitada
väljateenitud, kuid veel kasutamata puhkus.
5. Küsimus: Firma kolib tehase linnast välja, kas
pean seal tööl hakkama käima?

Soovime kõigile „võit-võit“ lahendusi töösuhetes.
Kokkuvõte on koostatud nõuandekeskuses
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www.vastused.ee 250 tööõiguse küsimuse-vastuse
alusel. Sealt saab lugeda arvukalt teisi
tööõigusalaseid nõuandeid ning keeruliste
probleemide korral tasub uurida www.metiabi.ee
kodulehel pakutavaid võimalusi.

Uute kohtumisteni!
Autorid: Merike Mihkelson, Tiit Kruusalu
Personaliteenused, tööõigusabi
www.metiabi.eu
www.vastused.ee

TOIMUNUD ÜRITUSED
Luik ja Andres Kõiv. Võit geimidega 3: 0

XXIV Laeva-Puurmani spordimängud

Kõrgetasemeline oli meeste korvpallilahing. Siin
tuli Laeva poistel vastu võtta kaotus 35: 48.
Mängisid Marek Maibach, Marek Kägo, Lennard
Luik, Hanno Kaljuste, Kristo Ordning, Erki Märtman

XXIV kohtumine Laeva ja Puurmani spordirahva
vahel toimus 3. septembril Laeva spordihoones.
Võisteldi kuuel erineval alal.
Juhtide võistluses osalesid vallavanemad Maris
Aleksasin ja Rauno Kuus. Osavusmängudes
õnnestus Laeva vallavanemal võit saavutada.
Noorte saalijalgpall põhikooliealistele poistele.
Laeva võistkonnas mängisid: Kristjan Kukk, Almer
Leppsaar, Kristo Huum, Taavi Kangur ja RemiMarten Kangur. Laeva poisid saavutasid võidu 8 : 1
Naiste saalihoki oli algselt planeeritud ainult
naistele, aga kuna Puurmani ei saanud naiste
võistkonda kokku, võisteldi segavõistkondade
vahel. Mängisid Joonas Männik, Hendrik Puija,
Merle Mukk, Sirle Raimets, Anneliise Uibo, Karmen
Kukk, Külli Sõster, Siiri Sarv, Käthlin Kõiv. Laeva
kaotas 4: 8.

Meeste korvpallilahing

Naiste korvpallis said Laeva võistlejad
loobumisvõidu.

Kokkuvõttes oli tore sportlik laupäev, kus Laeva
valla noored saavutasid üldvõidu naabrite üle
punktidega 14:9.
Sõpruskohtumised on toimunud järjepidevalt alates
1986. aastast . Puurmani vald on saavutanud
üldvõidu kolmel korral ja Laeva sportlased
kahekümne ühel korral. Järgmised mängud on juba
XXV ja peaksid olema Puurmani valla korraldada.
Täname kõiki tublisid sportlasi ja edukat
harjutamist.

Benno Kannela

Kärevere Karikas 2011
Hetk võrkpallimängust

24. septembril toimus Käreveres, Emajõel lahtine
kalapüügivõistlus
„Kärevere
Karikas
2011“.
Võistluse korraldas Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi.
Sellel aastal toimus võistlus 5. aastat järgemööda.
Esmakordselt toimus mõõduvõtmine kalapüügis

Võrkpall segavõistkondadele möödus Laeva
võistkonna üleoleku tähe all, perekond Venno
(Olev, Olari, Airi, Anneli) võimu vastu ei leitud
sobivat rohtu, tõhusalt toetasid neid veel Lennard
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Kärevere sillast allavoolu Laeva jõe suudme
vastaskaldal. Eelnevalt on võistluspaik jäänud
sillast ülesvoolu.

Voimann. Sellel aastal purustati osalejate ja kalade
kogu saagi rekord.
Meestest edestas mäekõrguselt teisi Oleg
Kazakevitš, kes püüdis 7,51 kg kala. Teine oli
Marko Abram (2,80 kg) ja kolmas Lehar Leetsaar
(2,48 kg). Naistest võidutses Julia Ivanova 1,2 kgga. Noortes võitis esikoha Mihkel Vanamb (0,96
kg), teine Ilja Petrovski ja kolmas Linda Maria Saar.
Võistkonadest võidutses Konksupood, teine oli
Pärnu Vanasild ja kolmas Pritsumehed. Sellel
aastal oli Laeva valla parim võistleja Innar Hannus,
eelmisel aastal kuulus sama tiitel Ene Meosele ja
üle-eelmisel aastal Kaupo Huumile.

Võistlus toimus individuaalarvestuses meestele,
naistele ja noortele (vanus alla 16. a) ning
võistkondadele. Võistkonna võisid moodustada
max 5 isikut (sugulased, sõbrad, töökaaslased,
kalastusklubide liikmed jne), kellest vähemalt üks
pidi olema täiskasvanu.
Iga individuaalvõistleja ja võistkond pidi püüdma
oma sektoris, mis loositi välja võistluspäeva
hommikul. Võistlus kestis 4 tundi. Püüda võis
põhjaõngega või fiiderõngega. Igas võistlusklassis
selgitati paremusjärjestus välja kalade kaalumise
teel. Võitjaiks krooniti suurima kogukaalu saanud
individuaalvõistleja ja võistkond. Võrdse kaalu
korral oli määravaks püütud kalade arv. Iga
võistleja pidi olema tasunud harrastuspüügiõiguse
eest.

Võistlust toetasid: Konksupood, www.fishing24.ee,
Jägermeister, Hartwall, Lapin Kulta, Laeva vald ja
Salvest.
Rohkem infot toimunud võistluse kohta leiate
www.kalastusinfo.ee.
Järgmisel aastal on oodatud osalema rohkem
Laeva valla elanikke.

Kokku
osales
64
võistlejat,
neist
26
individuaalarvestuses
ja
38
võistkondades.
Võistkondi osales 9. Kokku püüti nelja tunniga
43,14 kg kala. Liigiliselt esines latikas, säinas, turb,
nurg, ahven, kiisk ja särg. Suuri kalu saadi
mitmeid, suurim oli 1,64 kg latikas, püüdjaks Andre

Kohtumiseni Kärevere Karikal 2012!
Ülevaate koostas
Innar Hannus

PROGRAMM „KUTSE“
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus õppisid enne või
teise kutsekooli, kus on sama või sarnane eriala.
Või soovid hoopis omandada uut elukutset
omaealiste, elukogenud inimeste grupis? Ka
siin on sulle abiks programm KUTSE !
Sinu hariduse omandamine jäi aastate taha ning
on minetanud oma funktsiooni, kuid nüüd oled
motiveeritud leidma uut rakendust läbi uue
kvalifikatsiooni omandamise, aga Sa ei soovi
asuda tavaõppesse koos noortega. Õppimine
omaealiste, elukogenud inimestega, ühes grupis
oleks meelepärasem? Antud programm pakub
Sulle sellise võimaluse. Programmi alusel
õppimisele ei ole eelduseks varasem sarnane
haridus, töötamine antud erialal või töötu staatus.
Oluline on vaid tahe õppimiseks.

Programm
„KUTSE“
on
teinud
läbi
uuenduskuuri ning lisaks katkestanutele on
programmi raames võimalik õppida ka
täiskasvanutel eraldi õpperühmades.
Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud
kutseõppeasutuses ning tahaksid need nüüd
lõpetada, siis on programm KUTSE just sinule !
Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal
tundus töötamine mõistlikum kui õppimine ning
praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud? Nüüd
aga on olukord tööturul hoopis teine. Äkki kuluks
lõputunnistus siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud
kutsekoolis ja ajavahemikus 01.01.200001.09.2010 selle pooleli jätnud. Katkestamise
põhjused pole olulised.

Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on
Sul võimalik taotleda õppijatele ettenähtud
õppetoetust, sõidusoodustust ja koolilõuna toetust.
Õpe on TASUTA!
Kooli
kontaktandmed
www.hm.ee/kutse
Uuri oma võimalusi kohe!
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leiad

aadressilt

Aivi Virma
Programmi KUTSE juht

Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382 ja eposti teel aivi.virma@hm.ee või jatkukutse@hm.ee
VÕLANÕUSTAMINE
Projekti „Võlanõustamine Tartu maakonnas“
tähtaeg pikenes

makseraskuste tekkimisel olukorda parandada
kohustuste täitmise järjestamine, maksegraafikute
muutmine
või
maksepuhkus.
Suuremate
võlgnevuste korral võib abi olla aprillis kehtima
hakanud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse
seadusest. Nimetatud seadus võimaldab võlgade
ümberkujundamist
-tähtaja
pikendamist,
kohustuste vähendamist või osadena täitmist -kohtu kaudu. Püsiva maksejõuetuse ja suure
võlakoormuse
korral
võib
võlgniku
jaoks
lahenduseks olla eraisiku pankrot, mille tulemusel
on võimalik võlakohustustest 3-7 aasta pärast
vabaneda.

Augustis 2010 alguse saanud projekti, mis annab
Tartu maakonna inimestele võimaluse pöörduda
tasuta abi saamiseks võlanõustaja poole, tähtaega
on pikendatud 2012. aasta novembri lõpuni.
Projekti eesmärk on majanduslanguse tingimustes
võetud laenude või muude rahaliste kohustuste
täitmisel
raskustesse
sattunud
inimeste
mitterahaline abistamine. Nagu paljude raskuste
korral, on ka võlgade tekkimisel oluline
probleemiga võimalikult kiiresti tegelema hakata ja
mitte jääda ootama, et olukord kuidagi iseenesest
laheneb. Võlanõustaja poole võiks julgelt pöörduda
juba siis, kui võlad alles hakkavad tekkima -- see
võimaldaks ära hoida olukorra halvenemise ja
võlakoormuse
suurenemise.

Tartumaa elanikel, kes soovivad pöörduda
võlanõustaja poole, palutakse sellest teada anda
kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõunikule või otse
MTÜ Majandamisnõustaja võlanõustajatele e-posti
aadressil majandamine@hot.ee.
Nõustamine
toimub
ruumides.
Projekti
Omavalitsuste Liit.

Makseraskustesse sattunud inimesed ei tohi
kindlasti
pead
kaotada,
vaid
peavad
asuma
otsima
lahendusi.
Lahendusvariante
võib
olla
mitmeid
ja
võlanõustajaga neid läbi arutades on sobiva
lahenduse leidmine kergem. Näiteks võib ajutiste

kohaliku
omavalitsuse
rahastab
Tartumaa

Ester Saag
MTÜ Majandamisnõustaja

NOORTELE
noortel Laeva kultuurimajas võimalus kohtuda
projekti koordinaatori Triin Raudojaga, kes on MTÜ
Tähe Noorteklubi juhatuse liige. Ümarlauavestlusel
tutvustab Triin projekti sisu ja ootab ka noortelt
mõtteid ja ideid noorsootöö arendamiseks Laeva
vallas.

Alates septembrist on Laeva valla noortel võimalus
kasutada kultuurimaja II korruse ruume, kus saab
veeta sõpradega mõnusalt aega, kuulata muusikat,
mängida erinevaid lauamänge ja kasutada arvutit.
Kaasa võib võtta ka enda mänge, mida sõpradega
mängida.
Noorte koosolemisi juhib Karmen Kukk.

Ootame aktiivset osavõttu!
Kultuurimaja II korrus on noortele avatud
Esmaspäeval 16.00-19.00
Kolmapäeval 16.00-19.00
Neljapäeval 16.00-19.00

Maire Jõgi
Sotsiaal- ja noorsootöö juht
7301793

Noorsootöö
arendamiseks
osaleb
Laeva
Vallavalitsus avatud noorsootööd arendavas
projektis, kuhu on kaasatud veel seitse
omavalitsust Tartumaalt. Ühtse äriplaani alusel
peaksid noortele suunatud tegevused toimuma
järgmise aasta 1. maist kuni 31. oktoobrini.
Laupäeval, 29. oktoobril algusega kell 12.00 on

Karmen Kukk
Noorteringi juht
55511774
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POLITSEIUUDISED

NOVEMBER
Augusti ja septembri kuu jooksul tabati Laeva
vallas 4 mootorsõiduki juhti, kes ületasid lubatud
sõidukiirust, 3 joobes mootorsõiduki juhti, 3
ülekaalulise veoki juhti, 2 lubadeta mootorsõiduki
juhti.
14.08 varastati Laeva külas maja ees seisnud
jalgrattad
29.08 varastati Laeva külas murutraktor
01.09 varastati Laeva külas maja trepikojast
jalgratas
02.09 varastati Laeva külas maja keldrist jalgratas

Kalev Vent
ülemkonstaabel

30. november

Virve Tamm

Õnnitleme oktoobri ja
novembri juubilare!

Õnnitlusteminutid
Pereraadios
lainepikkusel 89,0 MHz.

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

kell

8.30

UUED VALLAKODANIKUD

TIMMU NOOBEL
SANDRA HAAMER

KUULUTUSED

75

10.08.2011
17.08.2011

ÕNNITLEME VANEMAID!

***
Ostame metsamaad ja metsa raieõigust!

MÄLESTAME

Info: 53 567 062

***
Laeva vallavalitsus ootab pakkumisi Laeva vallas
Laeva ja/või Kärevere piirkonnas 2011/2012
talveperioodil lumetõrje teostamiseks kohalikel
teedel. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt
24.10.2011 kell 12.00 Laeva Vallavalitsusse.
Hanke täpsemate tingimustega saab tutvuda
Laeva Vallavalitsuses või valla kodulehel
www.laeva.ee uudiste ja teadete rubriigis.
ÕNNITLEME

ANTS MÄRTIN
23.10.1936 - 31.08.2011
TANEL ORRO
26.04.1983 - 03.10.2011

“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

OKTOOBER
05. oktoober Kalju Vahi
11. oktoober Evi Zirnask

ILMAR RUBEN
12.09.1936 - 12.08.2011

75
85

