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Kooliaasta on lõppenud
Õppeaasta möödus kiirelt
nagu ikka, võib öelda – lausa
lennates. Meie koolimaja sees
saab igal aastal mingi ruum
uue kuue. Nii saime ka sel
õppeaastal alustada remonditud ruumis kunstiõpetuse tarvis. Bioloogiaklassi lagi vajas
ka remonti.
Koolielu juurde kuuluvad osavõtud olümpiaadidest,
õppekäigud, ekskursioonid,
matkad, võistlused, kontserdid, kohtumised huvitavate
inimestega, teatri- ja kinokülastused ja loomulikult
õppetöö. Kõike toimunut saab
lähemalt uurida kooli kodulehelt ja kooli Facebooki-lehelt.
Traditsioonilistest
üritustest koolis võtab alati osa
kogu koolipere. Meeldejäävamad on olnud spordivõistlused kergejõustikus ja
uisutamises. Oleme uhked, et
saime ilmataadi kiuste vastlapäeval ikka reesõitu teha.
Lõpuklasside õpilased said
õpetajate päeval olla päris
õpetaja rollis. Kontserditel
ja erinevatel esinemistel on
lapsed saanud näidata oma
laulu-, tantsu-, pillimängu ja
näitlemisoskust. Koolis tegutsesid huviringidest spordiring,
pillimänguring,
kunstiring,
näitering, laulukoor, robootikaring. Ringijuhendajateks
olid meie oma kooli õpetajad.
Palju erinevaid toredaid ettevõtmisi korraldasid õpilased
oma klassijuhatajatega.
Tänu KIK projektitaotluste positiivsele otsusele, saime
teha planeeritud õppekäigud
erinevate vanuseastme õpilastele Võrtsjärve õppekeskuses, Tõravere observatooriumis ja RMK Kiidjärve
looduskeskuses. Kultuurkapitali projekti rahastus aitas
korraldada OmaRahvaPidu.
Koolipere loodab väga, et
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KIITUSEGA LÕPETASID
I klass

Caspar Orion
Tony Kägo
II klass

Melany Clausen
Egle Riine Küng
Mattias Kukk
V klass

Rasmus Säär
VI klass

Christin Marleen Kask

Laeva Põhikooli
lõpetajad 2017

Tauno Hünnonen
Kewin Orion
Nele Rammi
Carol Rodima

Vasakult: Christin Marleen Kask, Rasmus Säär, Tony Kägo, Melany Clausen, Egle Riine
Küng, Caspar Orion.(Puudub Mattias Kukk)

sellest saab meie valla traditsiooniline üritus. Projektitoetuse abil sai koolile soetatud
vajalikud robootikaseadmed
ja inventar programmeerimise õppimiseks. Huvi robootikaringis tegutsemise vastu oli
suur. Rõõmu teevad õpilased,
kes on kooli ja valda esindanud erinevatel konkurssidel
ja olümpiaadidel. Tublimaid
tänati direktori vastuvõtul.
Eks see, kuidas laps end koolis tunneb, mida ta siit kaasa
viib, mida ta on juurde õppinud, on hinnang meie ühisele
tööle.
Õppeaasta lõpetas kooli 51
õpilasest kiitusega, st viitega
kõikides ainetes ja eeskujuliku või hea käitumishindega
27 õpilast ning väga heade ja
heade hinnetega 22. Põhikooli lõpetas neli õpilast, kes on
oma tuleviku valikus kindlad.
Oleme teinud suuri samme
digipädevuse saavutamiseks.

Koolil on õppetöös kasutamiseks tahvelarvutid, kaasaegne
arvutiklass ja interaktiivsed
tahvlid. Õpetajad on aasta
jooksul tublisti arendanud
oma digipädevusi koolitustel ja “kolleegilt kolleegile”
õpitundides. Analüüsitud on
digilugu digipeegel-keskkonnas. See on aluseks IT-alaseks
arendustegevuseks. Õpetajad
on ennast koolitanud erinevate metoodikate kasutamises
ja selle tulemusel on õppetegevuse sisu muutunud järjest
huvitavamaks
ja õhinapõhisemaks.
Elektroonilised
tasemetööd näitasid, et meie
kooli õpilased on omandanud
vajalikud oskused digiõppevahendite ja -keskkondade
kasutamiseks.
Oleme pakkunud lastevanematele võimaluse tutvuda
kooli igapäevaste tegevusega
lahtiste uste päevadel, et näha
oma last ka koolis, korralda-

nud õpilastööde näituse, kuid
kahjuks on vanemate huvi taoliste tegemiste vastu vähene.
Kooli juurest tegutses
kooli hoolekogu, kes on oma
tagasihoidliku tegevusega on
olnud kooli tegemisi toetav.
Loodan väga, et ühisvallas
on hoolekogu liikmed aktiivsed haridusvaldkonnas kaasarääkijad.
Teeme juba ettevalmistusi
uueks õppeaastaks. Ees seisab
klassiruumi kapitaalremont ja
nii mõnigi koht majas ootab
Lõpetajad istutavad oma lennu puu – männipuu.
värsket värvi.
Suur tänu kõigile, kes Vasakult esiplaanil: Klassijuhataja Veronika Täpsi, Nele Rammi,
Laeva põhikooli tegemistele Carol Rodima,Tauno Hünnonen, Kewin Orion.
kaasa aitasid ja peatse kohtumisteni juba uuel õppeaastal!

Piltuudis

Sooja ja päikeselist suvepuhkust!

Nadežda Niklus
Laeva põhikooli direktor

Laeva lasteaia lõpetajad
2017. aasta kevadel
Täna kõrvus ärev tukse,
suled lasteaia ukse.					
Maha jäävad mängurajad,					
ees sind ootab koolimaja…
Laeva lasteaia lõpetasid 26. mail 2017. a:
Liisbet Säär, Lisandra Huum, Kaidi Käro, Mairon Vahi.
Head kooliteed! Päikeselist suve!
Lasteaed on suvepuhkusel 3. juulist 8. augustini.
Lapsi ootame lasteaeda 9. augustist.
Laeva lasteaia lõpetajad 2017. aasta kevadel

Foto: Virve Tamm

Merle Raiküla,

Laeva lasteaia direktor

1. juunil tähistasime taas Laeva vallas lastekaitsepäeva.
Foto: Katrin Metsamart
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Saame tuttavaks!

Vallavolikogu esimehe veerg

Vilkest OÜ

Ivar Ordninguga vestlesid Laeva vallavanem Aare Olgo ja
kultuurimaja juhataja Ilona Piirimägi.

Hea vallarahvas
Külli Suvi,
Laeva vallavolikogu esimees

S

irelid õitsevad ja sidinat, vidinat on kõik
see ilm täis. On selline ilus ja ärev aeg.
Kõik on alles alguses - tärkab ja puhkeb. Samas
aga, miski nagu lõpeb. Pean silmas lõpetajaid.
On nad siis väikesed lasteaialõpetajad või suured ja arukad ülikoolilõpetajad. Ometigi on iga asja lõpp uue algus.
Armas lõpetaja. Soovin Sulle head teed. Väike lasteaialõpetaja, sul pole
veel muret. Küll ema- isa võtavad Sind käekõrvale ja koos lähete oma
esimesse kooli ja klassi. Põhikoolilõpetaja, Sinul võib küll üht otsust tehes raske olla. Küsides eneselt, missugusesse kooli minna? Kuid kindlasti
oled kuulanud vanemate ja õpetajate arvamust, ise mõelnud ja oma valiku
teinud. Gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetaja, eks Teiegi olete valiku ees.
Kas veel kord koolipinki istuda või teha esimene tööproov? Ükskõik, mis
otsuse teete, ilmselt on see õige. Kuid kui mingil ajal tundubki, et ei, see
valik ei olnud õige, siis ära jää norutama. Tee uus otsus ja mine edasi.
Nüüd räägitakse palju nüüdisaegsest õpikäsitluse mudelist. Ülikooli
teadlased viisid läbi uuringu, milles tööturul tarvilike oskuste osas ilmnes, et ei osata koostööd teha. Sotsiaalne oskus – suhtlemise oskus on
langenud. Tänane lõpetaja, kes sa plaanid tööle minna, mõtle sellele. Te
olete küll andekad ja osavad nuti- ja digimaailmas, kuid ehk oleks mõistlik ruumi minnes müts peast võtta, tere öelda. Tänan ja palun on imesõnad. Teiste inimestega suheldes kasuta viisakat ja lugupeetavat kõnetooni. Küllap oled neid teadmisi kodust ja koolistki saanud, kasuta neid. Sa
üllatad iseennastki!
Soovin kõigile imelist suve. Laadige oma sisemisi patareisid selle päiksenatukesega, mis ilmataat meile raatsib saata. Imetlege meie suve ja
puhake.

Haldusreformist Laeva vallas
Laeva valla, Piirisaare valla ja Tartu valla ühinemisläbirääkimiste esimene etapp lõppes 20.12.2016, kui kõik eelpoolnimetatud volikogud kinnitasid ühinemislepingu. Vabariigi Valitsus võttis juba 06.01.2017 vastu
määruse, mille kohaselt Laeva valla, Piirisaare valla ja Tartu valla ühinemisel moodustatakse uus haldusüksus, mille nimeks saab Tartu vald. Sellega siiski haldusreform meie jaoks ei lõppenud – juba 15.02.2017 saatis
Vabariigi Valitsus arvamuse avaldamiseks nii Laeva, Piirissaare, Tabivere
kui ka Tartu Vallavolikogudele ettepaneku, mille sisuks oli Laeva valla,
Piirisaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühinemise teel uue haldusüksuse moodustamine. Ehk siis vabatahtlikult ühinenud valdadega soovitakse liita veel Tabivere vald. 2240 elanikuga Tabivere valda ei kaasatud
ühtegi omaalgatuslikku ühinemisprotsessi ning kuna vald ei täitnud vajalikke kriteeriume ning ka elanike arvamuse kohaselt soovitakse liituda
just Tartu suunal, siis tegi Vabariigi Valitsus ka vastava ettepaneku.
15. maiks pidid kõik volikogud Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta
oma seisukoha ütlema. Tartu vallavolikogu ning Piirissaare vallavolikogu
ei olnud ettepanekuga nõus, Tabivere vallavolikogu oli ettepaneku nõus
ning Laeva vallavolikogu otsustas, et ettepanekule jäetakse vastamata,
mis sisuliselt tähendas, et ettepanekuga ollakse nõus.
Vastavalt seadusele on ettenähtud ka Vabariigi Valitsuse algatatud
sundliitmise puhul korraldada elanike arvamuse küsitlus. Ettepaneku
saanud vallad otsustasid ühiselt, et küsitluse korraldamine jäetakse maavanemale. Küsitlus toimus kõigis valdades 26.05 ja 28.05. Laeva valla
elanik sai vastata küsimusele, kas ta toetab Laeva valla, Piirissaare valla,
Tabivere valla ja Tartu valla ühendamist Tartu vallaks. Esimesel päeval
oli võimalik ka elektrooniliselt oma hääl anda. Kõigi valdade peale kokku
võttis küsitlusest osa 2,9% hääleõiguslikest kodanikest, täpsemad tulemused on esitatud tabelis.
26.05.2017 ja 28.05.2017 toimunud elanike avamuse küsitluse tulemused

Tabivere
Laeva
Tartu
Piirissaare
TARTU VALD

Kehtivaid JAH

EI

JAH %

EI %

Nimekirjas

Osales

141
3
51
45
240

23
1
26
39
89

83,7
66,7
49,0
13,3
62,9

16,3
33,3
51,0
86,7
37,1

1818
633
5834
100
8385

141
3
51
45
240

118
2
25
6
151

Osalusprotsent

7,8
0,5
0,9
45,0
2,9

Nüüd jääb veel oodata Vabariigi Valitsuse otsust – kas jääb kehtima
esialgne ettepanek ning Tabivere ühendatakse Laeva, Piirisaare ja Tartu
vallaga või on mingid muud plaanid. Lehe trükkimineku ajaks veel selgust
pole, kuid kes tahab asjadega kursis olla, võib aeg-ajalt piiluda Laeva valla kodulehele, kuhu on koondatud ühinemistega seotud info.

Kadi Kukk
Arengu- ja keskkonnanõunik

Ivar Ordning esmaspäeva hommikul Vilkest OÜ kontoris töönädalat alustamas Foto: Ilona Piirimägi

Vestlesime esmaspäeva
hommikul, uue töönädala
alguses ja ärimehe telefon
tirises ühtelugu.
Ivar Ordning on põline
Laeva poiss, sünnitaluks
Truusa talu. Isa töötas maaparanduses, Ivar Ordning
on isegi siia kodukanti pidama jäänud. Tema ettevõtted Vilkest OÜ (ettevõtte
teine omanik on Arvi Pettai
– toim) ja Ordmets OÜ tegelevad ka küttepuude tootmisega. Põhiline tegevusala on aga puidu ost, raie
ja transport kõikjal Eestis.
Vilkest OÜ Harvesterid
ja Forvarderid on tänagi
mitmel pool maakondades
tööl.
Firma suurim tööpakkuja on RMK, nendega sai
sõlmitud 5-aastane leping.
Teised koostööpartnerid on
metsaliidud, AS Lemeks
jne. Tööd on tehtud ka
Prantsusmaal, Saksamaal,
Rootsis ja 7 aastat Venemaalgi.
Ärimees mainib, et äritegevuses on läinud nii, et
koostööpartnerid on juba
aastaid samad, tööjõu tuumik on samuti muutumatuna püsinud.
Enamik töötajaid on firmas algusest peale palgal

olnud ja muigamisi kirjeldab Ivar Ordning: „Tõnu
Rammi on esimene töötaja.
Kui ma töökoja pankrotipesast ostsin, oli Tõnu seal ja
jäi sinna edasi. Koos oleme
algusest peale. Koos läheme pensionile“.(Naerab
mõnusalt – toim.)
Töötajad saavad keskmiselt 700–2500 eurot palka, kokku pakub firma 27
mehele/naisele tööd. Laevast on töötajaid vast kolmandik, paljud on Puurmanist ja mujaltki.
Firma ei pea laienemisplaane, pigem hoiab ühte
kindlat joont. Eks omajagu
tõsi on ka see, et ärimees
püüab aasta-aastalt enam

puhata ja elu nautida. Pojad on oma teed läinud, üks
on Tartus Veoautoringis
ametis, teine on AS Aarens
Mööblis välismüügijuht.
Ivar Ordning naerab:
„Ei ole minu poegadest äri
ülevõtjat. Neil on oma elud.
Hea on küll isa juurde suitsusauna tulla ja grillida, aga
ülevõtjat neist ei ole“.
Arutame ka Eesti metsa
käekäigu üle – on ju hetkel metsandusest rääkides
selgelt kaks erinevat leeri
moodustunud.
Ivar Ordning jõudis
oma analüüsiga sinna maale, et tööstust on ikka vaja.
Nõrk koht on vast vaid see,
et ümarpalki viiakse liialt
suures mahus üle piiri. Palk
võiks jääda meie (eestlaste
– toim) tootmisse.
„Täna on veel küll ja
küll neid metsi, mis hakkavad juba otsast roiskuma.
Sellel pole ka mingit mõtet,“ võtab ärimees mõttekäigu kokku.
Ivar Ordning: „Pigem
tuleb see kasuks, et meil
mets nii suures mahus just
eraomandis on. Mulle tundub isegi, et RMK-l on
liialt palju metsa. Nendele
ei laiene nn kännuraha. Kui
erametsa omanikule joonistub hind välja raie ja transpordi pealt, lisandub ka
ühik iga kännu pealt. RMK-

le see ei laiene ja nendel on
eelisseisund.
Hea on see, et RMK
hooldab ja teeb uusi teid,
ligipääs metsale on palju
parem. Minu hinnangul on
Laeva vallas metsad korras.“
Uurime ka Laeva valla
ärimehe hinnangut ettevõtlusele.
Ivar Ordning: „Täna on
seis kehvem kui mõni aasta
tagasi. Ülemaailmne majandus on selline. Paistab,
et hakkab juba paranema.“
Nagu ülal mainitud,
plaanib ärimees ise ettevõtet stabiilselt juhtida ja
laienemise plaane ei pea.
Tänavu suvel on näiteks
plaanis karavanidega naisega ja lapsepõlvesõbraga
Austriasse ja Saksamaale
reisima minna. Kohe kolmeks nädalaks.
Töötajate jaoks on aga
plaanis korraldada suvepäevad Jõesuu puhkemajas
Võrtsjärve ääres. Seal saab
purjetada, kanuudega sõita
ja grillida, õhtul ansambli
saatel tantsida.
Tundub, et ärimees
hindab stabiilsust ja positiivsust ja talitab targu vanasõna järgi „Tasa sõuad,
kaugele jõuad!“.
Edu ettevõtmistes ja ilusat suvepäeva Jõesuus!

Vilkest OÜ tootmishoonete juures toodetakse küttepuid. Foto: Ilona Piirimägi

Valmis Laeva sotsiaalmaja
Laeva valla sotsiaalmaja, aadressil Väänikvere tee
7, on valmis. Sotsiaalmaja
üheks eesmärgiks on eluaseme võimaldamine neile
isikutele ja perekondadele,
kes ei ole ise suutelised ega
võimelised seda endale tagama.
Majas on kokku üheksa
korterit: kaks esimesel korrusel ja seitse teisel korrusel.
Kaks suuremat korterit
teisel korrusel on mõeldud
peredele, ülejäänud on väikesed kööktoad. Kõigis korterites on loodud võimalus
söögi valmistamiseks ja hügieenitoiminguteks.
Maja paremast küljeuksest on võimalus siseneda

ratastooliga liikujatel, seal
asub ka invakorter ning teenuste pakkumise ruum.
Lisaks on esimesel korrusel saal, kus on võimalik
koosviibimisi korraldada,
saun ja pesupesemise ruum.
Hinnakirja alusel on kõigil sügisest võimalik sealseid teenuseid kasutada, siis
selguvad kindlad saunapäevad.
Sauna pileti hinnaks on
täiskasvanule (1 tund) 2,50
eurot/ 2 eurot pensionär/
laps. Pesupesemine (kuni 5
kg) maksab 2 eurot ja kuivati kasutamine (kuni 2 tundi)
1 euro.
Suvel on võimalus kokkuleppel üürida saunaruume

Foto: Ilona Piirimägi

Laeva sotsiaalmaja aadressil Väänikvere tee 7,
kutsub AVATUD USTE PÄEVALE 20. juunil kell 14-17
(1 tund 12 eurot) ja saali (5
eurot tund) ning kasutada
pesupesemise teenust.
Põhjalikum informatsioon on ilmumas Laeva
valla kodulehel.

Täpsem informatsioon:

Katrin Metsamart
sotsiaaltöö juht /
lastekaitsespetsialist

Telefon: 730 1793
GSM: (+372) 5302 6608
E-post: sotsiaal@laeva.ee
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Jalgrattaga liikluses
Jalgratas on laste ja
noorte poolt armastatud
liikumisvahend. Sõitmine
koduõues, suurel platsil
on lihtsamast lihtsam kuid
raskused, ohud ilmnevad
siis kui laps läheb rattaga
liiklusesse. Liikluses peab
laps tähele panema väga
paljusid asju: kaasliiklejaid, liiklusmärke, oskama
hinnata distantsi, kiirust,
oskama kuulata ja vaadata.
Enne suure suve saabumist
tasub meelde tuletada jalgrattaga ohutu liiklemise
põhitõed.
Jalgratturi
esmaseks
ohutusvarustuseks on kiiver. Kiiver kaitseb pead
kukkumise või liiklusõnnetuse korral. Liiklusseaduse kohaselt peab alla
16-aastane jalgrattur ja
sõitja teel jalgrattaga sõites
kandma kinnitatud jalgratturikiivrit. Aasta aastalt on
küll kiivrit kandvate laste
arv suurenenud, kuid igapäevaselt näeme siiski lapsi, kes osalevad liikluskeerises ilma kiivrita, pannes
sellega ohtu oma tervise.
Lapsevanemate kohustus

on selgitada kiivri kandmise vajalikkust ja olema järjekindlad kiivri kandmise
nõudmisel.
Ohutuks rattasõiduks
vajab laps lisaks kiivrile
ka töökorras liikluseeskirja nõuetele vastavat
jalgratast. Jalgrattal peab
olema: töökorras pidur,
signaalkell, vähemalt ühe
ratta mõlemal küljel kollane helkur, ees valge helkur
ja taga punane helkur, olenemata sellest, kas kasutatakse tulesid. Pimedal ajal
või halva nähtavuse korral
sõites peab jalgrattal lisaks

olema veel ees valge ja
taga punane tuli. Soovituslikud on ratturi varustuses
ohutusvest või erksavärviline riietus, mis aitab
autojuhil ratturit paremini
märgata nii pimedas kui ka
päevasel ajal sõites.
Liikluses
osalemine
nõuab tähelepanelikkust,
teadmisi liikluses kehtivatest reeglitest, oskust toime
tulla erinevates liiklussituatsioonides. Jalgrattur
peab kindlasti arvestama
enda kogemusi, oskusi
jalgratta valitsemisel.

Vallavolikogus otsustati
Meeldetuletused ohutuks liiklemiseks
•
Iseseisvalt tohib
sõiduteel jalgratast juhtida alates 10-aastaselt ning
10–15-aastasel jalgratturil
peab selleks olema jalgratturi juhiluba.
•
Iga liikleja peab
järgima
liiklusseaduse
nõudeid, olema viisakas
ja arvestama teiste liiklejatega, olema liikluses
hoolikas ja ettevaatlik ning
tagama liikluse sujuvuse.
•
Jalgratturil
on
lubatud sõiduteed ületada
ülekäigurajal sõites, kuid
jalgratturil ei ole teiste
sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Seega ohutum on
ületada ülekäigurada ratast
käekõrval lükates.
•
Jalgrattur ei tohi
kõnniteel sõites jalakäijat
ohustada ega takistada, jalakäija vahetus läheduses
tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega.

Ülevaade vallavolikogu istungitest
•

•
•
•
•

•
•
•

delegeeriti hajaasustuse programmi 2017. a
programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud ülesanded Laeva vallavalitsusele;
delegeeriti maakatastriseaduses sätestatud ülesanded
Laeva vallavalitsusele;
moodustati hajaasustuse programmi komisjon ja
kinnitati komisjoni koosseis;
määrati Sooveere katastriüksuse jagamisel tekkivatele
katastriüksustele sihtotstarve;
määrati Aia katastriüksuse ja Mesila katastriüksuse
piiride muutmisel moodustatavatele katastriüksustele
sihtotstarve;
korraldati avalik enampakkumine vallavara
võõrandamiseks;
kinnitati revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaan;
määrati vallavanema töötasuks 1600 eurot kuus.
Kadri Linamägi
volikogu metoodik

Ohutut liiklemist soovib piirkonnapolitseinik

Kadri Ala

Kogume mälestusi
Eesti Maaülikooli uurimisrühm professor Simon
Bell (UK) eestvedamisel
uurib maastikukasutamist
ja möödunud sajandi arhitektuuri. Teadustöö vaatleb
arhitektuuri arenguid erinevate poliitiliste režiimide kontekstis.
Eestis
korraldatakse
uurimus Laeva vallas, tehakse 3D ja 4D mudelid
kunagise
katsesohvoosi
kontori hoonest ja teis-

test ehitistest. 2017. aasta
suvel pildistatakse valla
ehitisi, talude paiknemist
ka droonidega. Tulemusi
tutvustatakse 2018. aastal
rahvusvahelisel konverentsil ja kindlasti tuleb ettekanne ka meie valla rahvale. Uurimisprojekti ühe
osana kogutakse ka valla
elanikelt mälestusi töökultuuri, elamute ja muu
osas. Martti Veldi (Eesti
Maaülikool) ja Ilona Piiri-

Laeva katsesohvoosi kontorihoone 3D mudel.

mägi (Tartu Ülikool) kohtuvad juba nõusoleku andnud elanikega ja ootame

ka uusi vestluspartnereid.
Informatsioon tel 565 8623
(Ilona Piirimägi).

Suvel toimub Piirissaare, Laeva ja Tartu
valla rahvakultuurikollektiivide ümarlaud
Otsime SWOT-analüüsi
kasutades kultuurikorralduse mudelit, mis sobituksid
suurele vallale ja toetaksid
ka omanäolise kultuuriruumiga Piirissaare eluolu.
Piirissaarele sõidavad
lodi Jõmmuga naiskoor ja
kandleansambel,
rahvatantsijad, kultuurikorraldajad. Kutsutud on mitmeid
seltsinguid, loodame leida
kaaslaseid ka Tabiverest.
Õhtul esineme kontserdiga
Piirissaare rahvale.
Ühised kultuuriüritused
aitavad sujuvale koostööle
kindlasti kaasa. Tähtis on
ka vahetu suhtlemine, just
uutest tutvustest saavad
alguse uued kultuurisündmused.
“II Peipsi järvefestival
2017” on 6.–15. juulini

Meie Kanarbiku tantsijad Elvas Lustipeol. Foto: Kayvo Kroon

mööda Peipsi sadamaid
järve põhjaotsast lõunasse
kulgev kultuuridessant, mis
näitab külalistele Peipsi

järve tavapärasest märksa
põnevamal moel.
Vahemikus 6.–15. juuli sõidab lodi Jõmmu koos

vabatahtliku saatelaevastikuga Vasknarvast Värskani, peatudes iga päev uues
sadamas.

Laeva Vallakaja
Tellija: Laeva Vallavalitsus
Tiraaž: 300
Toimetaja: Ilona Piirimägi

Küljendus ja trükk:
OÜ Vali Press
Levi: Omniva
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Juuni 2017

Mai
06.05 ENN OIDSALU, KÄREVERE KÜLAST, 80. AASTA
JUUBELISÜNNIPÄEV
10.05 ENDLA VESI, LAEVA KÜLAST, 92. SÜNNIPÄEV
13.05 ARVU RANDMA, KÄREVERE KÜLAST, 75. AASTA
JUUBELISÜNNIPÄEV
27.05 LAINE OJAVEER, LAEVA KÜLAST, 81. SÜNNIPÄEV
28.05. HELGI MÜÜR, LAEVA KÜLAST, 70. AASTA
JUUBELISÜNNIPÄEV

Juuni
03.06 KATI SÕSTER, LAEVA KÜLAST, 75. AASTA
JUUBELISÜNNIPÄEV
15.06 HELJU JESSE, SINIKÜLAST, 82. SÜNNIPÄEV

Tervitame uut ilmakodanikku!
Kaur Toomsalu
sündis 03.05.2017

KADUNUD KOER!

26 aastat Eesti Taasiseseisvumisest

VABA RAHVA LAUL
Laupäeval 19. augustil kell 19.30

Riko Säär
sündis 07.06.2017
Tere tulemast!

Põlva Intsikurmu lauluväljakul
Piletid Piletilevist ja kohapeal

Üle tuhande koorilaulja
üle Eesti ja

18. veebruaril 2003 läks Kose vallas kaduma noor sõbralik
Kaukaasia lambakoer. Kadunukesel diagnoositi marutaud ning
loomaga mänginud kakskümmend viis inimest, enamik neist
lapsed, pidid läbima elupäästva süstikuuri.
MARUTAUD ON SURMAV, AGA 100% ENNETATAV.
VAKTSINEERI OMA LEMMIKLOOM!

Kaasrahastanud
Euroopa Liit

LEIA LÄHIM VAKTSINEERIMISE VÕIMALUS
WWW.MARUTAUD.EE
VÕI KÜSI ABI LOOMAARSTILT!

Ott Lepland
Airi Allvee
Kalle Sepp
Siiri Sisask
Boris Lehtlaan
Grete Paia
Merilyn Sepp

Mart Müürisepp
Urmas Põldma
Simo Breede
Männiste Pereansambel
Carmen Joala
Oliver Leppik
Carlos Liiv

Rahvatantsurühm Põlva Päntajalad
KOORE JUHENDAB LAURI BREEDE
LAULJAID SAADAB URMAS LATTIKASE ANSAMBEL
Korraldaja: FIE Ülo Kannisto • ylo.kannisto@gmail.com • Tel 515 4202

Toruabi, ummistuste likvideerimine,
san-tehnilised tööd (boilerid,
wc-potid,kraanid jne...) ning kõikvõimalikud
kaevetööd miniekskavaatoriga.
Kändude juurimine, Kaevamine
(kraavid,vundamendiääred jne...),
planeerimine, torustiku, septikute,
imbväljakute paigaldus.

www.toruabikaevetööd.ee

TEL 553 7638

LAEVA RAHVARAAMATUKOGU
on SULETUD

01.08. 2017–29.08. 2017
(puhkus)

Surnuaiapüha Laevas
Surnuaiapühal ehk kalmistupühal mälestatakse
lahkunuid ja hoolitsetakse haudade eest.
EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja
Kristjan Luhamets peab Laeva kabeli juures
jumalateenistuse 25. juunil kell 15.00.

Meie hulgast on igaveseks lahkunud
IMBI KREUS

17.08.1953–02.05.2017

PAUL LUIK

01.08.1944–30.05.2017

ELGA-LEONOORE LEPASEPP
08.04.1927–31.05.2017

Puhaku nad rahus.

