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Käes on kooliaasta uus
Kooliaeg on selle poolest
õnnelik aeg, et igal aastal saab
alustada puhtalt lehelt. Saab
olla parem ja krapsakam kui
varem.
Meie kooli astus sel sügisel
esimesse klassi 4 õpilast. Koolis õpib 47 õpilast. Igaühes
neis on peidus kümneid andeid,
mis tuleb üles leida ja ellu äratada. Käesolevast õppeaastast
alustas meie koolis tööd eripedagoogina Sigrid Salomon.
Suvel tegime koolimajas
ka remonti. Tänu Lennu Ehitus
OÜ poolt tehtud klassiruumi
remondile saab nüüd 2. klass
töötada kaunis ruumis. Tahaksin tänada ka meie ettevõtjaid,
kes sponsoreerisid kooli palliväljakule uue katte panekut.
Klassid on korras, kaasaja kooli õppevahendid olemas. Uuendamist vajavad veel osaliselt
tehnoloogiaõpetuse vahendid.
Algaval aastal püüab kool
veelgi enam pöörata tähelepanu väärtuskasvatusele ja kombeõpetusele. Kindlasti leiame
peatselt koos parima lahenduse
ka õppevälisele nutiseadmete
kasutamisele. Koolis jätkame
traditsioonilist õpetamist ja
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Vasakult: Klassijuhataja Merilin Lepik, Mairon Vahi, Kaidi Käro, Liisbet Säär, Lisandra Huum. Foto: Kalju Tisler

kindlasti kasvab õppetundides
õpilaste õpihuvi seoses uute
õppemeetodite rakendamisega.
Õpilaste arvu vähesus põhjustab aga endiselt õpetamist liitklassi tingimustes.
Ka sellel kooliaastal on lastel võimalus osaleda paljudes
erinevates huviringides. Püüame jätkata pillimänguõpetust
ja juurutada rahvatantsuharras-

tust. Teadaolevalt on ka meie
riik rahaliselt enam toetamas
huvitegevust koolides ja nii on
ka Laeva lastel oodata ees uusi
võimalusi õppetöövälistes tegevustes
Kõik õpetajad on taas alustanud oma huvitavat ja üliolulist tööd! Nad on truuks jäänud
oma koolile.

Loodan, et Eestimaa 100. sünnipäevahõnguline kooliaasta
kujuneb meie kõikide jaoks
meeldivaks, huvitavaks ja teadmisterikkaks.
Ilusat kooliteed kõikidele
alustajatele ja jätkajatele!

Merle Raiküla

Riigihalduse ministri tänukirjaga ja mastivimpliga tunnustati kahte Laeva valla pererahvast ja
majapidamist.
Tunnustati Vääniku talu pererahvast
Marek ja Kersti Motist Väänikverest ja
Egon Tederi majapidamist Käreveres.

Nadežda Niklus
Laeva Põhikooli direktor

Piltuudis

Toredat uut õppeaastat!
4. septembri hommikul oli
lasteaed laste rõõmsat suminat
täis- paljud lapsed kohtusid
pärast suvepuhkust ja varsti oli
algamas tarkusehommiku mängupidu. See hommik oli tähtis
ka kahele naabrile- hiirele ja
jänesele. Hiir muretses oma
unimütsist naabri jänese pärast,
sest jänesel oli tähtis päev- ta
pidi minema esimest korda
lasteaeda. Laste ja hiire abiga
sai jänes hommikuvõimlemise
ja pudrusöömisega hakkama.
Koos tuletati meelde, kuidas liigelda turvaliselt maanteel jala,
ratta ja autoga. Ühises mänguringis tutvus jänes lasteaia lastega ning sai endale palju uusi
sõpru. Hiirel oli kordaläinud
päeva üle väga hea meel- ta tõi
kõigile oma sahvrist maiustamiseks tervislikku toitu ja soovis
lastele põnevat uut õppeaastat.

RIIGIHALDUSE MINISTRI TÄNUKIRI JA
MASTIVIMPEL

Laeva valla rahvas külastas augustis Läti mõisaid.
			
Foto: Ilona Piirimägi.

Tarkusehommik Laeva lasteaias.

Mängupidu Laeva lasteaias 2017. aasta sügisel.

Foto: erakogu

Foto: erakogu

Laeva lasteaeda ümbritseb uus aed Foto:Ilona Piirimägi

Ilona Piirimägi Vibulaane pererahvaga talu ajalooga tutvumas.
					
Foto: Martti Veldi
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Imre Kuus ja
tema ettevõtted
Saame tuttavaks -

Vallavanema veerg
Aare Olgo
Laeva vallavanem

S

uvi läheneb lõpule ja sama toimub ka iseseisva Laeva vallaga. Pärast seda, kui Laeva vald
19. sajandil moodustati, on muutusi olnud varemgi ja
ega seegi pruugi viimaseks jääda.
Vallavalitsus on valla viimasel tegutsemisaastal
valmistunud ühinemiseks, tehes ära palju vajalikke
juriidilisi toiminguid. Samas oleme ka majandusvaldkonnas teinud töid
ettepoole vaadates, et oleks tulevases suures Tartu vallas paremad võimalused ka siinmail. Loodame, et ka edaspidi ei jää meie kuus küla tähelepanuta ja ehk mõned asjad liiguvad kiireminigi, kui praegu.
Viimase aasta kõige suurem väljakutse vallavalitsuse jaoks oli sotsiaalmaja ehitus. Selle maja saatus on olla pidevas muutumises, teda on kasutatud nii paljudel erinevatel eesmärkidel,et loeteluga võiks täita kogu
vallalehe. Nüüdseks on ta leidnud otstarbe, mis tõenäoliselt jääb kauaks
püsima. Silmailu pakub see maja nii seest kui väljast. Peatselt rakendub
ta ka üha enam töösse.
Lisaks sellele suurele objektile on vallas tehtud ka palju muud. Korraliku kahekordselt pinnatud teekatte on saanud Truusa tee, Ojari tee ja
osaliselt ka Keskuse ringtee. Lisaks neile parandati killustiku ja kruusa
pealeveoga veel mitu teelõiku. Hajaasustuse programmist said EAS-i ja
valla toel 4 majapidamist oma veemajandust korrastada. Sinikülas ehitasime uue puurkaevu. Tänavatel libeduse tõrjeks ostsime uue liivapuisturi.
Õnneks ei olnud tänavusel talvel vaja seda eriti kasutada.
Laste eest tuleb ikka hoolitseda. Koolimajas sai jälle üks ruum nägusamaks. Eriti hästi läks tänavu lasteaial. Lapsed saavad õppida uue interaktiivse õppetahvli abil. Uute nõudepesumasinate abil saavad sööginõud
kiiremini puhtaks. Laste turvalisust kindlustab uus piirdeaed.
Tööde kõrval tuleb aega leida ka peopidamiseks. Vabariigi aastapäeva
koosviibimist kaunistas ansambel Rüüt. Kindlasti oli toreda peo üle hea
meel ka Laeva valla uuel aukodanikul Evi Zirnaskil. Oma rahva pidu, kus
Ilona Piirimägi, Veronika Täpsi ja teiste juhendajate eestvedamisel panid
kõik meie taidlejad oma oskused mängu, võib lugeda suureks õnnestumiseks. Jaanipäeva pidu algas suure pauguga s.t. Virve Tamme poolt lavastatud näidendiga Võsavennad. Igal aastal on Sõgedate lavastus valla oodatuim sündmus. Tänan vallavalitsuse poolt näitlejaid, pillimehi ja Külli
Suvi, kes Virvet selles raskes, aga kindlasti meeldivas ettevõtmises abistas.
Alles äsja tähistasime koos Laeva Spordihoone 30. tegevusaastat sõpruskohtumisega Puurmani vallaga. Loodan, et see Benno Kannela poolt suurepäraselt ettevalmistatud ja läbiviidud üritus jääb kestma ka edaspidi.
Valla edukas areng, olgu see vald siis suur või väike, saab alata ikka
korralikust ettevalmistusest. Tänavu sügisel valmib veel vabatahtlikele
päästjatele uue tuletõrjeauto jaoks garaaž. Selle projekteerimine nõudis
omajagu tööd. Järgmiseks aastaks valmistame ette Valmaotsa-Palupõhja tee rahastustaotlust, et lõpuks oleks võimalik likvideerida kaalumaja
juures olev mülgas. Samuti on projekteerimisel Laeva-Valmaotsa kergliiklustee projekt. Selle tee valmimisel on Valio Meiereis tööl käia hoopis
mugavam ja ohutum. Eeldan, et see tee muutub ka jooksjate, kepikõndijate
ja rulluisutajate lemmikpaigaks. Loodan, et järgmisel aastal need teed ka
valmivad.
Selleks, et nii need kui ka teised tänase Laeva valla vajadused ka uue
suure Tartu valla oludes tehtud saaksid, on teilgi oma sõna kaasa öelda,
valides uude volikogusse väärikad laevalased.
Tehke hea valik!

PÄÄSTEAMET: Küttehooajaks peavad
korstnad ja lõõrid puhtad olema
Tuleohutuse seaduse järgi tuleb kütteseadme korstnat ja lõõre igal aastal vähemalt korra puhastada. Kuid tihedama kasutamise korral tuleb neid
ka tihedamini puhastada. Tähtis, et lõõrid oleks puhtad ning sellega välditud tahmapõlengute tekkimine. Eramajade korstnaid ja lõõre tohib ise
pühkida, kuid kord 5 aasta jooksul peab seda tegema kutsetunnistusega
korstnapühkija. Kortermajade ja ridaelamute korstnaid peab igal aastal
hooldama korstnapühkija. Ametimees puhastab ja vaatab kütteseadmed
üle, teeb parandust vajavate vigade kohta ettekirjutused ning väljastab
tehtud tööde kohta akti.
Kel aga korstnapühkija juba käinud ja lõõrid puhtaks tehtud, sellele
mõned soovitused. Kui küttekollet ei ole pikemat aega kasutatud, ärge
laduge esimesel kütmisel ahju- või pliidikollet pilgeni puid täis. Esialgu
pange väike kogus pilpaid või paberit, et küttekolde käigud ja korsten üles
soojendada. Nii tagate, et esimesel kütmisel ahi suitsu sisse ei aja. Ja veel,
küttekollete siibritel on kaks asendit, kas kinni või lahti ning kütmise ajal
siibrit poolkinni hoida ei tohi. Tõmbe takistamine põhjustab ebatäielikku
põlemist, mille tagajärjel kulub sooja saamiseks rohkem küttematerjali ja
lõõrid tahmuvad kiiremini. Sama tagajärg on kütmisel märgade puudega.

Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Imre Kuus uues serverimajutuse hoidlas

Foto: Ilona Piirimägi

Imre Kuus on juhatuse liige
kolmes ettevõttes:
1) ServSYS OÜ on just Laeva vallas
lõpetamas tehnohoone-remondihalli
ehitust, et saaks alustada serverimajutusteenuse osutamist.
2) Sonictest OÜ on sideettevõte ja tegeleb lisaks ka arvutihooldusega ning võrguehitusega.
Sonictest OÜ hooldab ka vallavalitsuse arvuteid ja pakub kiiret
internetiühendust Laeva valla ettevõtetele ja elanikele. Valguskaablitel
baseeruv sidevõrk ulatub Põltsamaalt
Roiuni.
3) MTÜ Valguskaabel on kohaliku
valguskaabliprojekti jaoks loodud
taristuettevõte. Koostöös Laeva ja
Puurmani vallaga viisin ellu siinse
piirkonna elanike jaoks ühe mahukama projekti ja ehitasin 2011.–2013.
a. 55 km valguskaabli baasvõrku, et
kiire internet maale jõuaks.
MTÜ Valguskaabel ise ei paku
sideteenuseid. Vastavalt selle projekti rahastamise aluseks olnud EAS-i
meetmele võib MTÜ Valguskaabel
rentida välja sideettevõtetele vaid
valguskaablikiude. Hetkel rendivad
MTÜ Valguskaabel kaablis kiude
järgmised sideettevõtted: Elisa, Tele2,
Levira ja Sonictest.
OÜ Sonictest pakub seega siis
kiiret internetti ja muid arvutialaseid
teenuseid. ServSYS OÜ majutab servereid. Selleks taotlesin ka EL vahendeid PRIA Maaelu mitmekesistamise
meetmest. PRIAst saime toetust hoone rekonstrueerimiseks 150 000 eurot,
projekti omaosalus on lisaks 225 000
eurot.
Nende sõnadega võttis Imre oma
Laeva vallaga seotud tegevused
kokku.
Kuid kuidas ettevõtja üldse Laeva
valda sattus?

„Laeva vallaga sain seotuks lihtsalt. Minu abikaasa vanemad elavad
siin. (Lembit ja Ülle Varblane). Siis
asusin siin 1994. a toimetama. Nägin
kitsaskohti maaelus. Internetiühendus oli võimalik vaid läbi modemiga
sissehelistamise ning oli ühendus oli
üliaeglane ning katkes pidevalt. Sellest sai alguse idee ise internet maale
tuua. Sellest ideest alguse saanuna on
mu sidevõrk järjest kasvanud, saanud
kiiremaks, tõhusamaks ja töökindlamaks.“
Ettevõtja meenutab:
„1996. a olin ma pool aastat arvutiõpetaja Laeva põhikoolis, muretsesin
sinna esimesed arvutid ja panin tööle
sissehelistamisega internetiühenduse.
Andmeside lahendus maal oli üliaeglane ja katkes. Tekkis idee ehitada
Laeva normaalne internetiühendus.
Aastaid sai internet Laeva valda läbi
õhu raadiolinkidega. Kuna vajadused
kasvasid pidevalt ja linnas muutus
õhk raadiolainetest järjest paksemaks,
siis uurisin pidevalt variante, kuidas
saada valguskaabel maale. Aastal
2011 oli avatud EAS-is taotlusvoor
ning asutasime Laeva ja Puurmani
vallaga MTÜ Valguskaabel, et kiired
tänapäevased sideteenused maale
jõuaks.
MTÜ Valguskaabel projektijuhtimisele tagasi mõeldes oli see
hullumeelne aeg. Pidin tegema
üksinda kõike seda, mida ELA sihtaustuses tegi terve meeskond. Ühtlasi olime toona ainukene mittetulundusühing, kes peale ELA SA oma
projektile toetust sai, et valguskaablit
ehitada.
Ehitasime Kärknast läbi Kärevere
Laeva ja siis läbi Puurmani Pikknurmeni. Pikemalt ei saanud teha, kuna
projekti ettevalmistamiseks oli vaid
2 nädalat aega. Põltsamaa ja Täht-

vere valda ei jõudnud tookord projekti
kaasata. 2013. a tahtsin ehitada EAS-i
2013. a taotlusvooruga ka Käreverest
Ilmatsalu kaudu Tartusse, aga EAS ei
andnud selleks enam raha põhjendusega, et Ilmatsalu metsa vahele pole
vaja valguskaablit ehitada. 2015. a
ehitas aga samasse kohta valguskaabli
MKM meetme alusel ELA SA.”
Arutame ettevõtjaga sideteenuste
teemal.
„Mobiilse interneti miinus on see,
et see võrk ei ole kunagi stabiilne,
vaid sõltub suurel määral samaaegsete kasutajate arvust ja nende signaalitugevustest. Kuna kodu asub maantee
ääres, siis mida rohkem neid autosid
sealt telefonidega mööda sõidab, seda
rohkem on võrk ka häiritud. Võtame
näiteks LuxExpress bussid ,mis samuti pidevalt mööda sõidavad, igas
on 40–50 telefoni + bussi enda 3G/4G
ruuter.
Inimestel peab ka maal olema kiire püsiühendus. See tähendab, et ühendus on teistest
kasutajatest niipalju sõltumatu, et sideettevõtja poolt lubatud kiirus oleks
pidevalt olemas. Sellega olengi palju
vaeva näinud. Tegelen hetkel ka nn
Viimase Miili valguskaabli projekti
rahastamise määruse ettevalmistamisega. Olen olnud osaline majandusja kommunikatsiooniministeeriumi
koosolekutel, kus selle projekti jaoks
meetme määrustarutatakse. Viimaseks Miiliks nimetatakse seda kliendi
ühendust, mis tuleb baasvõrgust lõpptarbijani.”
Viimane Miil on majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi
poolt algatatud meede, mis peaks lahendama olukorra, kus inimesed oma
vahenditest ei jõua 1,5 või 2 km kaabli ühendust ehitada.
Imre Kuus: „Liituda ei saa valguskaabliga igas suvalises magistraalvõrgu punktis. Liitumiseks tuleb paigaldada sidekaev ja paigaldada lisaks
sealt kaabel muhviga kaevuni. Koos
kaevetöödega, materjaliga, projektiga on meetri hind suurusjärgus 10–15
eurot. Kinnisel meetodil teede alla
paigaldades isegi 40 eurot. Hajaasustuses ühe kliendiühenduse ehitamine
võib maksma minna üle 8000 euro.”
Uues Tartu vallas siis seda teenust pakute?
Imre Kuus: „Lootust on, et MTÜ
Valguskaabel saab selleks ka raha.
MTÜ Valguskaabel on koostööleppe sõlminud Jõgevamaa ja LääneVirumaa OVL-iga.Esmalt on vaja
ikka teha uue valla elanike seas
uuring, kuhu üldse valguskaablit sellises vormis vaja on. Uuringuga alustame juba oktoobris.
Sideteenuste maailmas on kõik
võimalik, kui kliendil on internet oluline ja selleks on piisavalt raha. Seetõttu on võimalik ka, et töötan üldse
firma heaks, mis asub teisel pool maailma. Näiteks olin seotud ligi kaks
aastat suure projektiga Austraalias,
kus pakkusin sidelahendusi majutuslaevale. Vaid ühe korra pidin ise ka
ikka sinna kohale sõitma,”meenutab
tagasihoidliku olekuga ettevõtja üht
suuremat välisprojekti.
Edu ettevõtluses ja kiiret internetti!

Serveri majutusruum ServSYS OÜ.

Ilona Piirimägi
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Laeva spordihoone 30

Vallavolikogus otsustati

Tänavu 9. septembril
tähistas Laeva spordihoone 30. juubelit.
Spordihoone tegevust
on sellel perioodil juhtinud
spordijuht Benno Kannela,
kes spordimehele omaselt
nappide sõnadega õnnitlused vastu võttis. Benno
Kannela arvas, et möödunud aastatele saab rahuliku
südamega tagasi vaadata ja
tuleviku suhtes võib ka rahulik olla. Eraldi tänas Benno Kannela Laeva valla ettevõtjaid AS PK Oliver, AS
Tartu Tehnika, OÜ Vilkest,
OÜ Männikäbi ja Puit, OÜ
Terasteenus ja Partnerid,
kes korraldasid tänavu suvel palliplatsi renoveerimise.
Laeva spordielu traditsioonide juurde käivad
vaieldamatult sõpruskohtumised Puurmani valla sportlastega. 9. septembril toimusid Laeva spordihoones
kohtumised juba 30. korda.
Mänge avas juhtide kiirkabe, jätkati veteranide
paariskoroonaga, õuejalgpalli, rannavõrkpalli, saali-

Ülevaade vallavolikogu istungitest
Juuni
•
•
•
•
•
Laeva Volikogu esimees Külli Suvi juhtide kabeturniiril

Foto: Ilona Piirimägi

•
•

võeti vastu Laeva valla 2017. aasta eelarve II lisaeelarve;
tunnistati kehtetuks munitsipaaleluruumide kasutamist
reguleerivad määrused;
kinnitati Laeva valla 2016. aasta majandusaasta aruanne;
anti arvamus Lõhmuse IV liivakarjääri mäeeraldise
kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta;
lubati allkirjastada Maanteeametiga kokklepe riigi maale
jääva Müüri tee hooldamiseks;
korraldati avalik enampakkumine vallavara
võõrandamiseks (Masti tee 4-20 korter);
lubati vallavanem Aare Olgo põhipuhkusele.

August
•
•
•
•
Medaleid näitavad mõlema valla kiirkabetajad

hoki ja korvpalliga. Õhtul
toimus Laeva kultuurimajas

puhkeõhtu, vaadati kolmekümnele aastale tagasi.

Foto: ilona Piirimägi

Tantsulavale meelitas rahvast ansambel Apelsin.

•

korraldati avalik enampakkumine vallavara võõrandamiseks (väikebuss Opel Vivaro Combi L2H1 2,0 CDTI).
osaleti MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel;
kinnitati avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused
vallavara võõrandamiseks;
anti arvamus Varju kinnistu osalise sundvõõrandamise
kohta;
muudeti Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise määrust.
Kadri Linamägi

volikogu metoodik

Ees seisavad kohaliku omavalitsuse volikogu valmimised
Teatavasti toimuvad järjekordsed kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoobril 2017,
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes
mil haldusterritoriaalse korralduse muudatusest tingituna valitakse Tartu, Laeva, Piirissaare ja on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on
Tabivere valla ühinemise tulemusena moodustuva Tartu valla vallavolikogu 25 liiget.
elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse,
asub vastavas vallas või linnas. Elektrooniliseks hääletamiseks on vavalimisjaoskond nr 6 – Tooni küla, Piirissaare
Tartu Vallavolikogu valimisteks moodustatakse
jalik kehtiv isikutunnistus ja vajaliku tarkvaraga varustatud ning interTartu valla, Laeva valla, Piirissaare valla ja Tabive- vald, Tartu maakond (Piirissaare vallamaja);
netiga ühendatud arvuti.
re valla haldusterritooriumil ühes valimisringkonvalimisjaoskond nr 7 – Tuuliku tn 11, Tabivere
nas kaheksa valimisjaoskonda.
Valimispäev on 15. oktoober, mil valimisjaoskonnad
alevik, Tabivere vald, Jõgeva maakond (Tabivere
vallamaja istungite ruum);
on avatud kell 9.00-20.00.
Valimisjaoskondade numeratsioon ja
hääletamisruumide asukohad:
valimisjaoskond nr 8 – Maarja-Magdaleena
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa
küla, Tabivere vald, Jõgeva maakond (Maarja
hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus.
valimisjaoskond nr 1 – Haava tn 6, Kõrveküla
rahvamaja).
Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval. Kodus hääletada saab
alevik, Tartu vald, Tartu maakond (Tartu vallamavaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus (kirjalikult või teja);
05.10. – 08.10.2017 toimub eelhääletamine maalefoni teel).
konnakeskuse jaoskonnas. Hääletamine algab
Taotlust saab esitada hiljemalt 15. oktoobril kella 14.00-ni. Valija
valimisjaoskond nr 2 – Õpetaja tn 8, Lähte
kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsealevik Tartu vald, Tartu maakond (Lähte ühisraa05.10. – 11.10.2017 toimub elektrooniline häälele jaoskonnakomisjonile, seda ainult valimispäeval kella 9.00–14.00.
matukogu);
valimisjaoskond nr 3 – Saadjärve tn 22, Äksi
alevik, Tartu vald, Tartu maakond (Äksi raamatukogu);

tamine.
Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobril kell 18.00 Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel www.valimised.ee.

valimisjaoskond nr 4 – Pärna allee 8, Vahi
alevik, Tartu vald, Tartu maakond (Raadi lastehoiu
09.10. - 11.10.2017 toimub eelhääletamine kõigis
ruumid);
valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Tovalimisjaoskond nr 5 – Väänikvere tee 6, Laeva
küla, Laeva vald, Tartu maakond (Laeva kultuurimaja);

imub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas,
kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.
Hääletamisel peab esitama isikut tõendava dokumendi.
Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud kehtiv dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning
foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.
Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:
1) isikutunnistus (ID-kaart);
2) Eesti kodaniku pass;
3) diplomaatiline pass;
4) meremehe teenistusraamat;
5) juhiluba;
6) pensionitunnistus.
Valija võib oma isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui dokument
on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on
kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning see on kehtiv.
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Laeva Rahvaraamatukogu 145

Aeg leili võtta!
Juuli
03.07 NIINA KEREMÄE LAEVA KÜLAST
				83. SÜNNIPÄEV
10.07 ASTA RAMMI SINIKÜLAST
				87. SÜNNIPÄEV
25.07 MEIDA RAIMETS LAEVA KÜLAST
				81. SÜNNIPÄEV
27.07 LEILI KRUUSTÜKK VÄÄNIKVERE KÜLAST
				83. SÜNNIPÄEV
30.07 SALME GLASER LAEVA KÜLAST
				81. SÜNNIPÄEV
31.07 LEMMI TALERMAN LAEVA KÜLAST
				92. SÜNNIPÄEV

Suurem osa inimestest on kindlad, et saunas käies saame tugeva tervise.

20. septembril kell 17.30 tähistame Laeva
Rahvaraamatukogu 145. sünnipäeva topoteegi
“Meie vald, meie ajalugu” avamisega.
Kavas:
Avasõnad topoteegi haldurilt (V. Tamm)
CO:OP-i projekti ja topoteegi keskonna tutvustamine ning
Rahvusarhiivi veebirakenduste kasutamine suguvõsa ja
koduloo uurimisel (Sven Lepa Rahvusarhiivist).

Kohvilaud.

August
25.08. VALVE KRUUSA LAEVA KÜLAST
		
90. AASTA JUUBELISÜNNIPÄEV
05.08 LAINE AAS SINIKÜLAST
				82. SÜNNIPÄEV
01.08 LEHO VAINO KÄREVERE KÜLAST
		
75. AASTA JUUBELISÜNNIPÄEV
30.08 ENDEL NAEL KÄREVERE KÜLAST
		
75. AASTA JUUBELISÜNNIPÄEV
30.08 MAIMU PUURITS VÄÄNIKVERE KÜLAST
85. AASTA JUUBELISÜNNIPÄEV

T. Braks “Võsavennad”–
külatükk näitetrupi Sõgedad esituses
Kaastegev bänd Kobedad.

September
03.09 AINO OIDSALU KÄREVERE KÜLAST
				
82. SÜNNIPÄEV
07.09 ANTS SEPING LAEVA KÜLAST
		
80. AASTA JUUBELISÜNNIPÄEV
20.09 VALENTIN MATVEJEV VALMAOTSA KÜLAST
				
84. SÜNNIPÄEV
22.09 VALDOR-ERICH KUIV VALMAOTSA KÜLAST
90. AASTA JUUBELISÜNNIPÄEV
28.09 MAIE KUZNETSOVA LAEVA KÜLAST
				
82. SÜNNIPÄEV

Üritus toimub Laeva seltsimajas.

Saun avatud:
Neljapäeval naistele 15.00-20.00
Reedel meestele 15.00-20.00

Tartu linna jäätmejaama kasutamine
Alates 15.08.2017 võivad Laeva valla elanikud
kasutada Tartu linna jäätmejaama aadressil Jaama 72C.
Jäätmejaam on avatud E-R 10-18 ja L-P 10-16,
riigipühadel suletud.
Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamades
vastu ei võeta.

Esmakordselt toimuv filmifestival
“Kino maale” teeb kummarduse
Nukufilmi loomingule
Priit Pärna Animafilmifestivalist välja kasvanud filmifestival “Kino maale”toob oktoobris vaatajateni kolm värviküllast
nädalat, keskendudes animatsioonile ja eeskätt Nukufilmi loomingule läbi kuue aastakümne.
“Eelmiste aastate kogemus näitas, et Priit Pärna Animafilmifestivali alafestivali “Kino maale” saatis suur edu ning soe
vastuvõtt. Sellest innustatuna leidsime, et on aeg korraldada uus
filmifestival, mis oleks suunatud kultuuri- ja haridusasutustele
Eesti maapiirkondades,” kommenteeris uue festivali sündi peakorraldaja Indrek Jurtšenko.
Filmifestivali “Kino maale” fookus on tänavu animatsioonižanril ning suuresti Nukufilmi 60. sünnipäeval. Nii ongi vanim animatsioon 1957. ning värskeim 2017. aastast. Kino maale
jõuab tänavu peaaegu kõikidesse Eesti maakondadesse. Laeva
kultuurimajas näidatakse kodaumaiseid animafilme oktoobris,
kavas leidub vaatamisväärset nii suurtele kui ka väikestele.

Selleks, et saunamõnu oleks parim, soovitatakse:
• Enne leilivõtmist end pesta. Esiteks selleks, et saunas muutub inimese
lõhnataju ergemaks ja teiseks niisutamaks kuiva nahka, mis teeb leilivõtmise kergemaks.
• Parim leil on 80-90C, igatahes mitte üle 100C. Väga kõrge
temperatuur pärsib higistamist. Sauna mõte on võimalikult palju
higistada, et sellega koos erituksid ka toksilised ained organismist. Keha
ülekuumenemine mitte ainult ei päris higistamist, vaid võib kahjustada
teie tervist.
• Saunas pole rangeid käitumisreegleid, kuid põhimõtteks on lõõgastumine ja reipus. Lärm, tormakus ja tülitsemine sauna ei kõlba.
• Sauna ei soovitata minna täis kõhuga. Enne sauna minekut ei soovitata süüa samal päeval liha ja kalatooteid. Parim variant oleks süüa
enne sauna minekut süsivesikute rikast toitu.
• Kui pärast saunas käiku on plaan end külma veega karastada, tuleks
end märjaks teha üle kogu keha, kaasarvatud pea.
• Iga saunaline vastutab ise oma terviseriskide eest, kaasaarvatud
jalaseenhaigused. Saunas soovitatakse kanda kummist jalatseid.
• Alkohoolseid jooke, sealhulgas õlut saunas juua ei või. Alkohol
laiendab veresooni. Soovitatav on juua alkohoolseid jooke 3-4 tundi
pärast saunas käiku kui veresooned on juba ahenenud. Klaastaarat
sauna kaasa ei võeta.
• Laval on mõnusam olla siis, kui istumise all on pehme käterätt.
Üldkasutatavasse sauna mingegi nii, et puusade umber on rätt, mille
laval jätate istumise alla ja kuhu nõrgub higi. Teine rätik kuivatamiseks
olgu eesruumis ootel.
• Viisakas oleks endale meeldivad kehakoorijaid (mesi, kreemid,
habemeajamisvaht jne) jätta kodusteks protseduuride tarbeks, eelkõige
ettevaatuse mõttes, et keegi ei libiseks või sisse ei istuks.
• Ühe hooga võiks laval olla kümmekond minutit. Kordade arv sõltub
enesetundest. Kui tunnete end piisavalt ülesköetuna, siis väljuge leiliruumist ning jahtuge maha kas dušši all või väljas istudes.
• Lõpus ei maksa riidesse panna enne, kui ihu on higistamise lõpetanud,
leiliruumist lahkumine ei tähenda veel, et higi eritumine silmapilk
lakkab.

Jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu
järgmisi jäätmeid:
• vanapaber ja papp;
• metall;
• pakendijäätmed, sh klaaspakendi jäätmed;
• komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmed;
• suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
• kodumajapidamistest pärinevad ohtlikud jäätmed;
• taaskasutatavad plastjäätmed;
• autorehvid.
Suuremõõtmelised ehitusjäätmeid (aknaraamid,
kraanikausid, WC-potid jms), mittekomplektseid
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, biolagunevad aiajäätmed ning asbestijäätmed ja eterniit
võetakse vastu tasu eest.

NB! Palume kindlasti endast eelnevalt teada anda!
Vältimaks olukorda, et peate ootama jääma eelmiste
saunaliste väljumist (5346 1553/ 5302 6608)

HEAD LEILI!
Korstnad, ahjud, truubid, pliidid korda!
Korstnapühkimistööd Eesti Kutsekoja litsentsiga
korstnapühkijalt. Korrasoleku akti väljastamine.
Korstnapühkijal vajadusel oma redel kaasas.

Tel 5191 6605.
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