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Laeva vabatahtlik päästekomando ootab uusi liikmeid
Tuli võib ühteaegu olla nii sõber kui vaenlane. Maitsva toidu küpsetamine tulel,
mõnus lõkkeõhtu sõpradega, romantiline küünlavalgus – kõik see seostab tuld
positiivsete emotsioonidega, kuid kahjuks on tulel ka teine pale. Pale, mida keegi
meist kindlasti näha ei soovi, aga paraku paljud
kogenud on. Kahjutuli võib alguse saada nii hooletust
suitsetamisest, järelevalveta jäetud küünlast kui ka
vigasest elektriseadmest. Olgu tulekahju põhjus
milline tahes, levib kahjutuli väga kiiresti. Päästeameti
kasutuses olevalt õppevideolt on näha, mis juhtub
kõigest 5 minuti jooksul toas, milles diivan küünlast
süttib. Tulekahju puhul on väga oluline, et abi jõuaks
sündmuskohale võimalikult kiiresti. Seetõttu on väga
oluline, et igas Eestimaa paigas oleks päästekomando
abi võimalikult kiirelt kättesaadav. Laeva vallale lähim
kutseline komando asub Tartus, kust sündmuskohale
jõudmine võib küllalt palju aega võtta, kuna asume neist ca 25 km kaugusel. Õnneks
on meil olemas oma vabatahtlik päästekomando, mis võimaldab sündmustele
reageerida kiiremini. Kahjuks on aga hetkel paljud meie vabatahtliku päästekomando
liikmed põhitöö tõttu Laevast kaugemal – kes mujal Eestis, kes üldse Eestist
väljaspool. Seetõttu pole hetkel Laeva päästekomandol juhti, kes organiseeriks
kohapeal komando tööd. Et leida sellist inimest, ootame uusi vabatahtlikke päästjaid
Laeva vabatahtliku päästekomando ridadesse.
Vabatahtlik päästja on isik, kes vabatahtlikult osaleb päästetööl või päästealasel
ennetustööl seaduses sätestatud alustel ja korras.
Vabatahtlikuks päästjaks võib võtta vähemalt 18-aastaseks saanud isiku, kes vastab
vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuetele.
Vabatahtlikuks päästjaks on keelatud võtta isikut:
• kes on piiratud teovõimega;
• kes on sõltuvuses alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine kasutamisest;
• kellel on psüühikahäire, raskekujuline isiksuse- või käitumishäire;
• kellel on selline füüsiline puue, mis takistab tal vabatahtliku päästja
ülesannete täitmist, välja arvatud ennetustööl osalevad isikud.
Riigi poolt on vabatahtlikele päästjatele tagatud tasuta koolitused, vajalik tehnika ning
ka rahaline tasu väljasõidu puhul. Lisaks toetab päästekomandot ka kohalik
omavalitsus.
Et Laeva inimestele hädaolukordade ennetuse ja päästevaldkonnaga seonduvat
lähemalt tutvustada, korraldame koostöös Laeva päästekomando ja Lõuna-Eesti
Päästekeskusega 4. septembril kell 12.00 Laeva kultuurimaja juures infopäeva.
Infopäeval saab tutvuda päästetehnikaga, räägitakse ennetamise teemal ja
spetsialistide juhendamisel saavad kõik soovijad õppida tulekustuti kasutamist.
Täpsem päevakava avaldatakse peagi kuulutustel valla kodulehel ja infotahvlitel.
Maris Aleksašin
vallavanem
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LAEVA VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogu 24. mai 2011. a. istungil:
 moodustati Laeva valla meene leidmiseks
korraldatud
ideekonkursile
laekunud
ideekavandite hindamiseks ajutine komisjon.
Komisjoni
esimeheks valiti
Külli Suvi ja
komisjoni liikmeteks kinnitati Kaimo Puniste,
Ene Priks, Elviire Villa, Virve Tamm;
 delegeeriti peremehetu ehitise hõivamise korra
punktides 8 ja 9
kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud ülesannete lahendamine
vallavalitsusele;
 nimetati Laeva Põhikooli pedagoogide vaba
ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi
konkursikomisjoni
Laeva
vallavolikogu
esindajana Karmen Kukk ;
 katkestati Siniküla külas asuva garaaži aluse
maa munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu
lugemine, jätkates sellega juunikuu volikogus
täiendava info saamisel;
 katkestati
eelnõu “Arvamuse andmine
kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu
kohta” lugemine, eelnõu lugemist jätkatakse
juunikuu volikogus täiendava info saamisel;
 võeti vastu määrus “Noorte projektlaagri
pidamise tingimused ja loa väljastamise kord”;
 võeti vastu otsus “Laeva valla arengukava
aastateks 2012-2025 koostamise algatamine”;
 võeti vastu otsus “Maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu kooskõlastamine”;
 võeti vastu otsus “Osalemine mittetulundusühingus Valguskaabel”;
 võeti vastu otsus toetada rahaliselt projekti
“Valguskaabli väljaehitamine trassil KärknaKärevere-Laeva-Puurmani-Pikknurme”;
 kuulati
- vallavanema
informatsiooni
vallavalitsuse tegemistest;
- finantsjuht-pearaamatupidaja
informatsiooni valla 2011. a eelarve

-

-

täitmisest;
abivallavanema
informatsiooni
Siniküla
külas
asuva
vallavara
kasutamisest;
vallavanema informatsiooni valla 20.
aastapäeva tähistamisest;
vallasekretäri
informatsiooni
majanduslike huvide deklaratsiooni
esitamisest.

Vallavolikogu 21. juuni 2011. a. istungil:
 otsustati taotleda Laeva valla munitsipaalomandisse Laeva vallas Siniküla külas asuv
garaaži alune ning seda teenindav maa,
pindalaga ca 614 m2;
 otsustati
eelnõu
“Arvamuse
andmine
kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu
kohta” osas otsust mitte vastu võtta, kuna
täiendavatele küsimustele ei ole veel vastuseid
saadud;
 otsustati
delegeerida
regionaalministri
käskkirjaga
kinnitatud
Hajaasustuse
veeprogrammi programmdokumendis kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
lahendamine vallavalitsusele;
 kinnitati Laeva valla 2010. a majandusaasta
aruanne ;
 kuulati
- vallavanema
informatsiooni
vallavalitsuse tegemistest;
- ajutise
komisjoni
esimehe
informatsiooni Laeva valla meene
leidmiseks korraldatud ideekonkursi
tulemuste kohta.

Juta Mäesepp
volikogu metoodik

LAEVA VALLAVALITSUSES
2011. aasta 19. mai istungil otsustati:
- pikendada munitsipaaleluruumide Siniküla tee 113 üürilepingu kehtivust 30. aprillini 2012. a.;
- väljastada tee-ehitusluba Laeva-Palupõhja tee
rekonstrueerimiseks;
- väljastada kasutusluba Valio Eesti AS`ile Alma
maaüksusel valminud Laeva meierei juurdeehituse
II etapile ning kontori- ja laopinnale;
- osaliselt kompenseerida kahe Laeva valla õpilase
osalemiskulusid õpilasmalevas.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu.

07. juuni istungil otsustati:
- väljastada kasutusluba Laeva külas Olli alajaama
piirkonna
elektri
maakaabelliinide,
komplektalajaamade
ja
liitumiskilpide
ehitustöödele;
- väljastada MTÜ Kärevere-Kämara külaseltsile
luba avaliku ürituse “Kärevere ja Kämara külade
jaanituli 2011” korraldamiseks;
- kinnitada Laeva valla arengukava aastateks
2012-2025 koostamise töökomisjonide koosseisud;
- kinnitada Laeva Kultuurimaja alaeelarve
muudatus kogumahus 160 eurot;
- seoses muudatusega A-õppekeele osas uuest
õppeaastast finantseerida reservfondist Laeva

Põhikooli õppevahendite kulusid summas 407.20
eurot;
- väljastada osaühingule Ado Tall luba noorte
projektlaagri korraldamiseks;
anda
nõusolek
eestkoste
tähtaegade
pikendamiseks viie aasta võrra kahe isiku suhtes
ning anda arvamus alaealise nimel oleva
pärandvaraga tehingu tegemiseks;
- lõpetada Siniküla tee 11-3 munitsipaaleluruumi
üürileping alates 28.05.2011;
- määrusega nr. 8 kehtestada alates 01.07.2011
Laeva Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
tasuliste teenuste hinnakiri.
Toimus Laeva Lasteaeda laste vastuvõtmise ja
väljaarvamise korra eelnõu I lugemine, volikogu
menetlusse esitatavate eelnõude arutelu ja arutati
Laeva
valla
20.aastapäeva
tähistamisega
seonduvat.

eurot, teine taotlus jätta rahuldamata, kuna taotleja
ei
vasta
programmdokumendis
sätestatud
tingimustele;
- väljastada ehitusluba Kärevere külas Ojari tee 6
maaüksusel asuva sauna laiendamiseks;
- suurendada eelarves vaba aja ürituste kulusid
summas 390,69 eurot ja art. 506 kulusid summas
134,39
eurot,
finantseerimise
katteallikaks
reservfond.
29. juuli istungil otsustati:
- võtta peremehetute ehitistena arvele Masti tee L1
ja Ankru tee L1;
- kohanimede korrastamise ja õigusaktidega
vastavusse viimise eesmärgil muuta Laeva vallas
asuva 83 katastriüksuse aadressiandmeid;
väljastada
projekteerimistingimused
15kV
Puurmani-Laeva
õhuliini
asendamiseks
maakaabelliiniga;
- väljastada ehitusluba puurkaevu ehitamiseks
Siniküla
külas
ja
ehitusluba
elamu
rekonstrueerimiseks Valmaotsa külas Priidu
katastriüksusel;
- väljastada MTÜ Kärevere-Kämara külaseltsile
luba avaliku ürituse “Kärevere kooli sünnipäev”
korraldamiseks 13. augustil 2011;
- määrata Siniküla külas puurkaevu rajamisel
omanikujärelevalve
teostajaks
OÜ
Keskkonnaprojekt;
- määrata Laeva külas Mällomäe tee nr 3830021
remonditööde teostajaks AS Vooremaa Teed;
- määrata puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks
eraldatud vahenditest toetust puudest tingitud
põhjendatud lisakulude kompenseerimiseks kahele
taotlejale;
- eraldada toetust mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist Laeva Pensionäride Seltsi projektile
“Lääne-Eesti ja Paldiski” 320 eurot ja MTÜ
Kärevere-Kämara külaseltsi projektile “Kärevere
kooli sünnipäev” 204,96 eurot;
- muuta Laeva vallavalitsuse 09.04.2010 korraldust
nr. 28 “Kriisikomisjoni moodustamine” komisjoni
liikmelisuse osas.
Toimus volikogu menetlusse esitatavate eelnõude
arutelu.

22. juuni istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimused Laeva külas
Männiku maaüksusele ehitatava lehmalauda
ehitusprojekti koostamiseks;
- väljastada kohaliku omavalitsuse kirjalikud
nõusolekud
Valmaotsa
külas
Valmaotsa
maaüksusele mesilahoone, Väänikvere külas Viira
maaüksusele puukuuri ja Laeva külas Kuusiku
maaüksusele suveköögi ehitamiseks;
- väljastada ehitusluba Siniküla külas Mägra
maaüksusele lambalauda ehitamiseks;
- väljastada kasutusluba Laeva külas Rohelise
maaüksusele ehitatud puhkemajale;
- moodustada 5-liikmeline komisjon ja kinnitada
selle ülesanded hajaasustuse veeprogrammi
toetuste taotlemisel.
Arutati valitsuse II poolaasta tööplaani ja
sotsiaaltoetuste maksmise määruse eelnõu uut
redaktsiooni, mis otsustati edastada volikogu
menetlusse.
7. juuli istungil otsustati:
- muuta vallavalitsuse 20.01.2011 korraldust nr 4
riigi omandisse jäetavate katastriüksuste pindalate
ja sihtotstarvete osas Riigimetsa Majandamise
Keskuse vastavasisulise taotluse alusel;
- mitte rahuldada avaldust munitsipaaleluruumide
üürimiseks,
kuna
isik
ei
vasta
munitsipaaleluruumide
taotlejale
esitatavatele
nõuetele;
- rahuldada taotlus ja eraldada hajaasustuse
veeprogrammist ühele taotlejale toetust 2258,66

Ilme Saks
vallasekretär

HÄIRENUPU TEENUS
Häirenupp kindlustab kiire abi

saab ta abi ööpäevaringselt.

Uudse sotsiaalvalveteenusena pakutav käel kantav
häirenupp tagab abivajajale kindluse, et vajadusel

Sotsiaalvalveteenust
tutvustas
Laeva
valla
noorsoo- ja sotsiaaltöö juhile Meditech Estonia
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kliendihaldur Marko Välb. Meditech Estonia on
alates 2010. a kevadest käivitanud üle-Eestilise
sotsiaalvalveteenuse, mis loob vanurite ja
puuetega inimeste hoolekandes täiesti uue
kvaliteedi.
Käel kantav häirenupp tagab inimesele kindluse, et
vajadusel saab ta abi ööpäevaringselt. Üleriiklik
häirenuputeenus aitab eelkõige eakaid ja puuetega
inimesi, kes ühtpidi soovivad iseseisvat elu, teisalt
aga kindlustunnet, et kui inimene peaks kasvõi
kukkuma ja ise püsti ei saa, on abi kõigest ühe
nupuvajutuse kaugusel. Inimese randmel olev
häirenupp võimaldab vajadusel kohe abi kutsuda ja
end kodus turvalisemalt tunda.

aktiviseeruks. See on piisavalt targalt tehtud, nii et
väikseima vajutuse peale see ei reageeri. Soovi
korral võib nupuga isegi vanni minna, kuna seade
on ka veekindel.
Sotsiaalvalvesüsteemiga saab lisaks siduda ka
erinevaid andureid, millest kõige olulisem on
kindlasti suitsuandur, mis lisaks kohapealsele
häirele informeerib koheselt ka kõnekeskust,
mistõttu on võimalik koheselt saata abi kohale.
Seega aitab uudne sotsiaalvalveteenus lisaks
tervisehädadele inimesi ka näiteks tuleõnnetuste
või turvaprobleemide korral.
Häirenuputeenus on tasuline ja hinnad olenevad
näiteks sellest, kas süsteem koosneb tavatelefonivõi mobiilivõrku ühendatud hoolekandetelefonist.
Meditech Estonia jagab teenusest huvitatule
täpsemat infot telefonil 6618181 või e-posti
aadressil info@medi.ee.

Valveteenuse toimimise põhimõtteid selgitav Marko
Välb rääkis, et süsteem koosneb tavatelefoni- või
mobiilivõrku ühendatud hoolekandetelefonist ja
randmel
kantavast
punasest
häirenupust.
Häirenupule vajutades helistab
sotsiaalhoolekandesüsteem koheselt ööpäevaringselt
töötavasse Medi kõnekeskusesse, kust saab abi nii
eesti kui vene keeles. Hoolekandetelefon
võimaldab kahepoolset suhtlemist nii abivajaja kui
kõnekeskuse telefonioperaatoriga ning võimaldab
edastada abistajale teate korteri või maja igast
nurgast - eeldusel, et vaheuksed on avatud ning
abivajaja kuuleb hoolekandetelefoni kõlari kaudu
suhtlevat operaatorit ja vastupidi.

Laeva Vallavalitsus pakub teenust projektipõhiselt
alates käesoleva aasta juunist kolmele üksikule
eakale, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, kel
puuduvad lähedased või kelle sugulastel ei ole
mõjuvatel põhjustel võimalik oma eaka memme või
taadi eest hoolitseda.
Projekti rahaliste vahenditega tasutakse seadmete
rendikulud ühe aasta jooksul, seadmete paigaldus,
koolitus ning seadme mahavõtmine. Projektis
osalejale on teenus tasuta. Aasta jooksul
külastatakse vallavalitsuse poolt vähemalt kord
kuus teenuse saajat ning projekti lõppedes
hinnatakse tulemusi ja tehakse analüüs teenuse
vajalikkusest ja otstarbekusest. Projekti tulemusi
kajastatakse “Vallakajas”.

Vastavalt häire sisule informeerib operaator kliendi
kontaktisikuid, kelleks võib olla omavalitsuse
hooldustöötaja, lähedased, naaber või kriitilise
olukorra puhul kiirabi, päästeamet, politsei. Kui aga
operaator abivajajat mingil põhjusel ei kuule,
edastatakse häireteade kontaktisikule, kes läheb
seejärel kohale asjaolusid kontrollima. Seega ei
pea
inimene
muretsema,
kui
ta
asub
hoolekandetelefoni kuuldeulatusest kaugemal,
näiteks koduhoovis.

Täpsemat infot teenuse kohta saab küsida
sotsiaal- ja noorsootöö juhilt Maire Jõgi`lt telefonil 7
301 793 või e-post aadressil sotsiaal@laeva.ee.

Marko Välbi sõnul ei maksa karta, et päevaste
askelduste käigus või magades häirenupp ise
AMETIISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID
AMETIISIKUTE
MAJANDUSLIKE
DEKLARATSIOONID 2011. a.

HUVIDE

5. Ametipalga aste ja ametipalk. (Avaldatakse koos
asutusest makstavate lisatasudega).
6. 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).
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid:
sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: eminent, liik,
kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).

Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid
ametiisikud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 5
alusel deklaratsiooni hoidjale – volikogu määratud
komisjonile. Deklaratsioonid avaldatakse seaduse § 15
lõike 3 alusel seaduse lisana kinnitatud ametiisiku
majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:
1.
2.
3.
4.

Ees- ja perekonnanimi.
Isikukood. (Ei kuulu avaldamisele)
Ametikoht.
Asutus (tööandja).
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11. Ei ole. 12. Puurmani Vallavalitsus töötasu, Laeva
vallavolikogu tööst osavõtu tasu. (17.05.2011)

10. 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.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab
deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või
3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta
(liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).
12. 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]
Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta [Ei
kuulu avaldamisele]
Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu
avaldamisele]

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, 34%, 890
€, Laeva Lihaveis OÜ, 100%, 2500 €; Pensionifond K-3
131,52 €. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Eesti Maaülikooli õppe- ja sõidutoetus, Laeva
vallavolikogu tööst osavõtu tasu. (29.04.2011)
1. Külli Suvi. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Laeva vald
nr 391604. 7. Sõiduauto VAZ 2105 1990, sõiduauto
Volkswagen
Passat
1994.
8.
Swedbank
kogumispension 9. SEB arvelduskonto, Swedbank
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Puurmani
Gümnaasium töötasu, Laeva vallavolikogu tööst osavõtu
tasu. (24.05.2011)
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, 5752 €. 11. Ei ole. 12. Riiklik pension,
Laeva vallavolikogu tööst osavõtu tasu. (03.05.2011)

Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni
esitamise kuupäev.
LAEVA VALLAVOLIKOGU LIIKMED:
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. Sõiduauto Volkswagen 1992,
Toyota Land Cruiser 1965, mootorsaan Polaris 2002. 8.
Kärevere POÜ 24925,54 €, Pähkli Metsatööd OÜ
24925,54 €. 9. SEB arvelduskonto, Swedbank
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pähkli
Metsatööd OÜ juhatuse liikme tasu, Laeva vallavolikogu
tööst osavõtu tasu. (04.05.2011)

Vallavolikogu liige Priit Raidvee jättis deklaratsiooni
esitamata.
Vallavanem Maris Aleksašin ja volikogu esimees Elviire
Villa on seadusest tulenevalt esitanud oma
majanduslike huvide deklaratsiooni siseministrile ja see
on avalikustatud Riigi Teatajas.
LAEVA VALLAVALITSUSE LIIKMED,
VALLASEKRETÄR:
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.
(20.04.2011)

1. Karmen Kukk. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank
Pensionifond K-4, osakuid 123,006, väärtus 0,71042€.
9. Swedbank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Õppestipendium, Laeva vallavolikogu tööst osavõtu
tasu. (29.04.2011)
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. 8.
Vilkest OÜ 1 osakapital 50000 kr, Veoautoring OÜ 1
osakapital 10000 kr, Melamore OÜ 1 osakapital 11600
kr. 9. SEB arvelduskonto, kaardikonto. 10. SEB, 108567
kr 11. Hüpoteegid 41188 kr, 38351 kr ja 22871 kr. 12.
Vilkest OÜ juhatuse liikme tasu, Laeva Põld OÜ
renditasu ja Laeva vallavolikogu tööst osavõtu tasu.
(17.05.2011)

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, 0,93320 €, 591,26 € ja Swedbank K3 232,415,
0,94522 €, 219,68 €; Kmzphoto OÜ, 2500 €. 9.
Swedbank arveldus-, krediidi- ja kogumispensionikonto,
SEB arvelduskonto. 10. SEB õppelaen 3360,74 €,
Swedbank väikelaenud 2336,40 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
(29.04.2011)
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, 995,661 osakut,
1,30805 €, koguväärtus 1302,37 €. 9. Svedbank 2
arvelduskontot, kogumispensioni konto LHV pank ja
Swedbank. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. GeoBaltica OÜ
töötasu (05.05.2011)

1. Arvo Pennonen. 3. Vallavolikogu liige. 4. Laeva
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Mahtuniversaal
Volkswagen
Transporter,
1995.
8.
Swedbank
Pensionifond K-3 3264,833, 0,95857€, 3129,57€;
Swedbank I-E AF a-osak 101,76, 9,0343, 919,33 €;
Swedbank I-E KV AF 178,389, 3,9328€, 701,57€. 9.
Swedbank arvelduskonto, väärtpaberikonto. 10. Ei ole.
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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 €, 3547,024 €. 9.
Swedbank arvelduskonto, Sampo Pank arvelduskonto.
10. Swedbank õppelaen 5752 € ja kasutusrent 3501 €.
11. Ei ole. 12. Ei ole. (10.05.2011)

1. Ilme Saks. 3. Vallasekretär. 4. Laeva Vallavalitsus. 5.
775 €. 6. Elamumaa Luunja vald nr 19445, elamumaa
Jõgeva linn nr 1361035. 7. Sõiduauto Toyota Corolla
1992. 8. Sampo Pension 50, 3585,033, 1,06581 €; OÜ
Maritell ATV osalus 50%. 9. Swedbank arvelduskonto,
Sampo Pank arvelduskonto, SEB arvelduskonto. 10.
Swedbank eluasemelaen 3607 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
(29.04.2011)

RIIGILIPU KASUTAMISEST
Eesti lipp kuulub meile kõigile ning seepärast ei ole
ükskõik, kuidas seda kasutatakse. Eesti lipu
kasutamise põhimõtted ja üldnormid on Riigikogu
sätestanud seadusega. Õigusaktiga kehtestatud
Eesti lipu kasutamise korra järgimine väärtustab,
lihtsustab
ja
ühtlustab
sinimustvalge
lipu
kasutamist. Samas ei ole need reeglid mõeldud
piirama Eesti lipu kasutamist.

traditsioonidega. Kuid ei seadus ega hea tava anna
vastuseid kõikidele lipu kasutamise üksikküsimuste
kohta. Seepärast tulebki appi võtta ka terve
mõistus.
Eesti lipud heisatakse üldjuhul päikesetõusul või
kell kaheksa. Kuid näiteks suguvõsa kokkutulekul
on paslik lipp heisata hoopis kokkutuleku alguses.
Seadus ega hea tava ei kõnele sellest midagi.

Hiljuti pöördus üks vallaasutus Riigikantselei poole
küsimusega, kas erakorralisel lipupäeval võib lipu
heisata ka hiljem korras ettenähtud ajast. Nimelt oli
Riigikantselei edastanud kõikidele riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustele erakorralise lipupäeva
teate, milles märkisime ära lippude heiskamise aja.
Vastav teade jõudis aga asutuse lipuheiskajani
peale teates märgitud aega. Mida sellisel puhul
teha? Kas heisata lipp peale lippude üldist
heiskamisaega või jätta lipp heiskamata?

Järeldus
Eesti lipu heiskamisel on kokku lepitud üldistes
reeglites. Reeglite eesmärgiks on väärtustada ja
lihtsustada lipu kasutamist, mitte aga pärssida
seda. Kui neist kokkulepitud reeglitest ei ole
võimalik kinni pidada, siis tasub lipp ikkagi heisata.
Näiteks kui lipud heisatakse lipupäeva hommikul
kella kaheksaks, aga teie saate lipu heisata alles
kella üheksaks, siis on korrektne, et heiskate lipu
kell üheksa ehk esimesel võimalusel. Sest oluline
ei ole ju lipu heiskamise täpne aeg vaid
lipuheiskamine ise ja sellega väljendatav mõte.
Oluline on veel, et lipp oleks puhas ja terve ning
lipuvardale või –mastile sobiva suurusega.

Lipu heiskamise mõte
Eesti lipu heiskamisega anname teada oma
isiklikest rõõmu- ja kurbusepäevadest, samuti
ühisest väärtuspildist ja minevikukogemusest.
Näiteks heiskame sinimustvalged lipud pulmade,
sünnipäevade, suguvõsakokkutulekute puhul –
sellega teavitame oma kodukanti perekondlikest
sündmustest.
Lipu
heiskamisel
leinalipuna
väljendame kaastunnet. Aga näiteks vabariigi
aastapäeval või emadepäeval heiskame lipud
ühtsustunde väljendamiseks: meile kõigile on
oluline Eesti Vabariik, selle väljakuulutamine ja
selle põhiseaduslikud väärtused.

Eesti lipu kasutamise meelespea
• Igaüks võib heisata Eesti lipu
• Heiska Eesti lipp pidupäevadel
• Suhtu lipusse austusega
• Heiska lipp päevavalguse ajaks
• Jaaniõhtul Eesti lippu ei langetata
• 24. veebruaril, 23, juunil ja 20. augustil
heisatakse Eesti lipp kõikide elu-, äri- ja
büroohoonetele.

Lühidalt: Eesti lipu heiskamisega väljendame meile
olulisi tundeid, sõnumeid ja mõtteid.

Vaata lisaks
Eesti lipu kasutamisest Riigikantselei veebilehel
valitsus.ee/eestilipp

Reeglid lihtsustavad lipu kasutamist
Eesti lipu kasutamise korra sätestab seadus.
Täpsemaid suuniseid Eesti lipu igapäevaseks
kasutamiseks annab hea tava, milles on selgitatud
lipu kasutamise niinimetatud ideaaljuhte. Ikka
selleks, et teada, kuhu poole püüelda ja millest
eeskuju võtta. Tava arvestab ka rahvusvaheliselt ja
ajalooliselt välja kujunenud lippude kasutamise

Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik
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INFO METSAOMANIKELE
15. juunini sai hilinenult esitada Natura 2000
toetuse taotlusi erametsamaale. Taotluse esitanud
metsaomanike katastriüksuste piirimärgid (piirikivi,
kupits, metallpost), mis on ühtlasi ka metsaala
piirimärkideks, peavad olema kohapeal visuaalselt
tuvastatavad igal aastaajal. Juhul kui piirimärk ei
ole aastaringselt tuvastatav (kõrge rohi, sügav lumi
jne.), tuleb kasutada lisatähistust. Kõige paremini
sobib selleks visiiritikk (puutokk), mis on värvilise
märkevärvi või märkelindiga tähistatud.
Erandina säilib nõue taotlejale tähistada ringikujulise metsaala keskpunkt.
Kui katastriüksuse piirimärk puudub või pole
visuaalselt tuvastatav on SA Erametsakeskus
õigus toetust vähendada.
Juhul kui metsaomanik leiab, et tema metsaala ei
ole keskkonnaregistri kaardil nii suur nagu
tegelikkuses või puudub kaardilt, tuleb esitada
avaldus metsaala kandmiseks Natura 2000

metsaalade kaardile.
Abi katastriüksuste piirimärkide tähistamisel,
täiendavate metsaalade kindlakstegemisel ja
avalduste
esitamisel
saab
küsida
metsakonsulentide
käest.
Samuti
saab
metsakonsulentide poole pöörduda kõigi muude
metsanduslike
küsimuste
korral
(
igal
metsaomanikul on kalendriaastas õigus saada 15
tundi tasuta nõuannet).
Tartu Metsaomanike Seltsi metsakonsulentideks
on:
Uno Kiisholts uno.kiisholts@mail.ee, tel. 56670942
Väino Suigusaar vaino.suigusaar@mail.ee, tel.
5050939
Ülo Kuusik sambuc@hot.ee, tel. 5169682
Ülo Kuusik
Metsakonsulent

TEADAANDED
***
Tartumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa maakonnaplaneeringuid
täpsustava
teemaplaneeringu
"Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn - Tartu - Võru –
Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 183,0" ja selle elluviimisega kaasneva strateegilise
keskkonnamõju
hindamise
aruande
avalik
väljapanek toimub Tartu Maavalitsuses ning Laeva
ja Tähtvere vallavalitsuses ning veebilehel
http://tartumnt.artes.ee/ ajavahemikus 01.09.2011
–28.09.2011.
Kirjalikud ettepanekud ja vastuväiteid Tartumaa
osas esitada aadressil Tartu Maavalitsus, Riia 15;
51010 TARTU või e-postiga mv@tartumaa.ee.
Teemaplaneeringu ja selle elluviimisega kaasneva
strateegilise keskkonnamõju hindamise aruande
avalik arutelu toimub 03.11.2011 algusega kell
14.00 Tartus Aleksandri 14 hoone saalis.
Planeeringualaks on põhimaantee nr 2 ala ja
lähiümbrus lõigul 92 – 183 km ning selle
eesmärgiks
on
nüüdisnõuetele
vastavaks
rekonstrueerimiseks tarviliku maa-ala määramine.
Planeeringu
elluviimisega
paranevad
linnadevahelised liiklustingimused põhimaanteel nr
2 (E263), lokaalses plaanis võib muutuda kohalike
ühendusteede
kasutamismugavus
seoses
põhimaanteel liiklusohutuse tagamise huvides
kohaliku liikluse ümberkorraldamisega. Tee trassi
laiendamisega kaasneb selleks vajaliku maa
võõrandamine, võib muutuda liiklussagedus.

Alates 1.08.2011 asub AS Emajõe Veevärk
teostama oma teeninduspiirkonnas süva-kontrolli
illegaalsete vee- ja kanalisatsiooni-ühenduste
avastamiseks. Tuvastatud mittelepinguliste ja
teenuste eest mittetasunud omanike kinnistud
klassifitseeritakse illegaalsete ühendustena ning
omanikele esitatakse trahvinõue vastavalt kehtivale
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele ning
kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud menetlusreeglitele, mis võib eraisikute puhul ulatuda kuni
1150 euroni. Ühtlasi kuuluvad sellised ühendused
avastamise hetkest sulgemisele.
AS Emajõe Veevärk tänab kõiki kliente, kes on
täitnud kohusetundlikult oma lepingulisi kohustusi.
Tänu teile on saanud võimalikuks juba teostatud
investeeringud kohalikesse vee- ja kanalisatsiooniprojektidesse.
Info lepingute sõlmimiseks telefonil 7311842 ja
7311844 ning meie koduleheküljel
www.emajoevv.ee.

***

Laeva Lasteaed tähistab oma 45. juubelisünnipäeva novembri lõpus.
Seoses sellega kutsume Teid osalema lasteaia
nime ja logo kavandi konkursil.
Nime ja logo kavand koos autori nimega palun tuua
1. oktoobriks 2011. a. lasteaeda või saata
aadressile merle@laeva.ee.
Ootame rohket osavõttu!
Merle Raiküla
Laeva Lasteaia direktor

***
MTÜ NOPE vabandab nende laste ees, kes ootasid
Laeva valla 20. aastapäeval laste mängusid. Uue
lasteürituse korraldame sügisel.
Lugupidamisega
Karmen Kukk
MTÜ NOPE juhatuse esimees

24. august Nikolai Haug
25. august Valve Kruusa

83
84

SEPTEMBER
01. september
03. september
12. september
22. september
23. september

Klaara Kont
Elfriede Paap
Zoya Papulina
Valdor-Erich Kuiv
Ülo Parts

82
89
70
84
80

Õnnitlusteminutid
Pereraadios
lainepikkusel 89,0 MHz.

kell

8.30

UUED VALLAKODANIKUD

MÄRT KUIV
HANNALIIS ALLIK

13.05.2011
13.06.2011

MÄLESTAME

POLITSEIUUDISED
Juunis tabati Laeva vallas 8 mootorsõiduki juhti,
kes ületasid lubatud sõidukiirust, 4 isikut, kes
tarbisid alkoholi avalikus kohas, 3 mootorsõiduki
juhti, kes olid tarvitanud alkoholi ja 1 mootorsõiduki juht kelle sõiduki rehvid ei vastanud
nõuetele.
Juulikuus tabati 11 mootorsõiduki juhti, kes ületasid
lubatud sõidukiirust, 1 mootorsõiduki juht, kes oli
tarvitanud alkoholi, 1 lubadeta mootorsõiduki juht,
kes oli tarvitanud alkoholi ja 1 rolleri juht, kes ei
kandnud kiivrit.
22.07 ründas Laeva külas koer teel kõndinud
inimest
Kalev Vent
vanemkonstaabel

JUUNI
Venda Tumm

86

AUGUST
01. august Milvi Pärnamägi
02. august Helmut Rammi
08. august Saima Pennonen

JUHAN TEKKU
11.02.1939 - 12.05.2011
ENN VARE
16.09.1936 -27.05.2011
ILMAR SPILEVOI
07.08.1957 - 18.06.2011

Vabandame Vallakajas nr 75 olnud vea pärast
Linda Lusti ja Juhan Tekku sünnikuupäevades.
“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

ÕNNITLEME

29. juuni

LINDA LUSTI
30.04.1912 - 07.05.2011

70
80
80

